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ABSTRACT 

Wetlands as the most important aquatic ecosystems, in addition to include many ecological values, have 

provided many goods and services to local communities. Determining the amount of water required to 

simultaneously preserve the environmental and socio-economic values of wetland stakeholders, is essential 

given the key role of water in functions dependent on aquatic ecosystems. Normally, socio-economic issues are 

less considered in calculating the water needs of wetland ecosystems, but in comprehensive approaches within 

the IWRM framework, in addition to hydrological and ecological issues, socio-economic issues related to the 

livelihood of human communities are also considered. In the present study, Anzali International Wetland was 

selected as a case study, and the required depth and volume of the wetland for tourism purposes was determined 

using a combined method that uses hydrological, ecological, and socio-economic methods. In this method, at 

first, all the services that the wetland provides to local stakeholders were identified through face-to-face 

interviews, observation, and review of resources, and it was shown that in socio-economic issues, boating 

tourism is one of the most important factors in determining the required water of the wetland. In the next step, 

the locations of cooperatives and boating docks were identified, and by selecting ecological-tourism indicators, 

the optimal routes for moving motorboats to these places were identified.  By estimating the depth of water 

required for the movement of boats, the volume of water required for the tourism water needs in Anzali Wetland 

was estimated to be 130 million cubic meters, which is 50 million cubic meters more than the current volume 

of the wetland and also less than the minimum ecological needs of the wetland. 

Keywords: Tourism Water Requirement, Eco-Tourism Index, Lotus (Nelumbo Nucifera), Immigrant Water 

Birds, Anzali Wetland. 
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 IWRM چارچوبگردشگری در  - های اکولوژيکیتعيين نياز آبی تاالب انزلی بر اساس شاخص

 *1، عليرضا شکوهی1هادی مدبری

 .رشت، ایران پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی،عضو هیئت علمی  -1

 .ی امام خمینی )ره(، قزوین، ایراندانشگاه بین المللگروه مهندسی آب،  -2

 (8/5/1399تاریخ تصویب:  -5/5/1399تاریخ بازنگری:  -10/3/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده

بومی، خدمات بسیاری را در اختیار جوامع های متعدد زیستوه بر دارا بودن ارزشهای آبی عالترین اکوسیستمعنوان مهمبه هاتاالب

تاالب،  نفعانیذ یاجتماع-یاقتصاد و یطیمحستیز یهاارزشزمان هم حفظ جهت ازین مورد آب مقدار نییتعاند. قرار دادهمحلی 

ی آب ازیطور معمول در محاسبه نهب .باشدیم یضرور یآب یهاستمیاکوس به وابسته یکارکردها در آب یدیکل نقش به توجه با

در کنار  IWRMدرچارچوب جامع  یکردهایدر رو یشود ولیکمتر درنظر گرفته م یاجتماع-یمسائل اقتصاد ،های تاالبیاکوسیستم

میته درنظر گرف زیمرتبط هستند ن یجوامع انسان شتیکه با مع یاجتماع-یموضوعات اقتصاد ،یکیو اکولوژ یکیدرولوژیمباحث ه

عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و مقدار عمق و حجم مورد نیاز تاالب جهت مقاصد المللی انزلی به. در پژوهش حاضر تاالب بینشود

تعیین  ،دنمایاجتماعی استفاده می-های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و اقتصادیکه از روش گردشگری با استفاده از یک روش ترکیبی

 مشاهده و مرور ،یبا انجام مصاحبه حضور کندی که تاالب برای ذینفعان محلی فراهم میخدمات یتمام. در این روش، در ابتدا گردید

یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین  )قایقرانی(اجتماعی، گردشگری -و نشان داده شد که در مباحث اقتصادی دیگرد یمنابع شناسائ

های های قایقرانی انجام شد و با انتخاب شاخصها و اسکلههای استقرار تعاونیمرحله بعد، شناسائی محلباشد. در نیاز آبی تاالب می

آب  عمقبا تخمین  ها شناسایی گردید.های موتوری به سمت این مکانگردشگری، مسیرهای بهینه جهت حرکت قایق-اکولوژیکی

میلیون مترمکعب برآورد گردید  130برابر با  یتاالب انزل ی گردشگری درآب ازینالزم برای حجم آب  ،هامورد نیاز جهت حرکت قایق

 باشد.و به همین اندازه کمتر از حداقل نیاز اکولوژیکی تاالب میمیلیون مترمکعب بیشتر از حجم کنونی تاالب  50که 

 .تاالب انزلیپرندگان مهاجر آبزی، ، الله تاالبی اکوتوریسم،شاخص  ،آبی گردشگری ازین :یديکلهای واژه

 
 

 مقدمه
بر  گسترش توریسم طبیعتشامل کوتوریسم ادر یک تعریف کلی 

-Ping)باشد می زیستط حیپذیری در برابر ممبنای مسئولیت

hsiang, 2019) .برگرفته از گردی، طبیعت یا ی اکوتوریسمواژه

ای از یک طرف به مجموعهاست که  Tourism Ecological واژه

دارای کند و از طرف دیگر اشاره می طبیعت بر پایه از الگوهای

در تعریف 1المللی اکوتوریسمبین یک بخش تجاری است. جامعه

که  نه به مناطق طبیعیسفر مسئوال خود از اکوتوریسم تعبیر یک

، دنمایو رفاه جوامع محلی را حفظ  شودت ظزیست حفاط از محی

عنوان مفهومی که بر به اکوتوریسم. (Kutay, 1992)کند بیان می

بنا شده پایدار ه زیست و توسعیطمحز های حفاظت الآپایۀ ایده

نظران این موضوع بر که صاحببه طوری ؛ددار یاست، رواج جهان

های نابودی حیات وحش و شیوه ماکوتوریساند که این عقیده

منابع طبیعی را تجربه کرده و از طریق ابزارهای کاری و مالی با 

گیری مستقیم درجهت حفاظت از منطقه و رفاه هدف بهره
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ند کقتصادی ساکنین محلی در مناطق بازدید شده، تالش میا

(Stone and Nyaupane, 2019) . 

یکی از نواحی طبیعی مناسب برای توسعه اکوتوریسم، 

های اکوسیستم تاالب است که با توجه به برخورداری از جاذبه

اندازهای زیبا و تنوع زیستی منحصر اکولوژیکی متنوع شامل چشم

 ای درهای گردشگری جایگاه ویژهعنوان یکی از کانونفرد بهبه

ه ها بجذب گردشگر یافته است. صنعت اکوتوریستم در تاالب

تواند به اقتصاد گردشگری پایدار در منطقه کمک نماید شرطی می

ریزی و که اهمیت حفاظت از تاالب در تمامی تصمیمات برنامه

تجربه . (Khoshkam et al., 2016)مدیریتی درنظر گرفته شود 

االبی های تسایر کشورها در مورد استفاده گردشگران از اکوسیستم

نشان داده است که اگر توسعه گردشگری به شکل اصولی و برنامه

آنگاه توسعه و احیای اکوسیستم آبی  ،شده صورت گیردریزی

گیرد ضمانت شده و حرکت به سوی توسعه پایدار انجام می

(Zhang and Lei, 2012).  توسعه گردشگری در واقع شامل توسعه
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هایی مانند اسکان، حمل و نقل و هتلداری و خدمات زیرساخت

 های موتوری در داخل تاالبزنی بوسیله قایقتفریحی مانند گشت

سطح آب  ریینوسان و تغ. امروزه (Honey et al., 2010)باشد می

وده ب اهتاالبیکی از مشکالت مهم توسعه گردشگری در  هاتاالب

مشکالت  ی،طیمحستیز یآثار منفکه عالوه بر ایجاد طوریبه

 رامونیپ نیساکن یرا به خصوص برا یمتعدد یو اجتماع یاقتصاد

 .ته اسبار آوردبهپردازند، های گردشگری میکه به فعالیتتاالب 

های سال سبب در بعضی از ماه هاتاالبطور مثال، عمق کم آب به

رویه گیاهان آبزی شده و این عمل منجر به مسدود نمودن رشد بی

شود که قصد دارند گردشگران را هایی میمسیر رفت و آمد قایق

 وجود اهمیت باالی های دارای جاذبه توریستی برسانند. بابه مکان

 حفظو نقش غیرقابل انکار آب در  هاتاالبمباحث گردشگری در 

جهت  هاتاالبدر خصوص تعیین نیاز آبی  هاپژوهشاین خدمات، 

بخصوص در کشور ایران کمتر مورد توجه قرار  مقاصد گردشگری

 . گرفته است

ها انجام نیاز آبی تاالب مطالعاتی که تاکنون در خصوص

های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و یا شده روی روش

های اکولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی که از ترکیب روش

در  .Yang et al (2016)دست آمده، تمرکز دارد. هیدرولوژیکی به

مدیریتی جریان  هاییبه بررسی استراتژ خود مطالعه

 و کیفیت آب بر رویبر اساس یکپارچگی کمیت  محیطییستز

برای در این مطالعه در چین پرداختند.  Baiyangdianتاالب 

با توجه به میزان  هایستمبررسی اثرات تغییر جریان در اکوس

مختلف و شناسایی تغییرات در مکانیسم آن، یک  هاییآلودگ

سناریو برای درک  21مدل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی دوبعدی با 

مختلف  هاییاندر پاسخ به جر اکوسیستم هاییژگیو

یج شد. نتا توسعه دادهو استانداردهای کیفیت آب  محیطییستز

مترمکعب بر  2باید حداقل  محیطییستنشان داد که جریان ز

ثانیه باشد تا از تخریب تاالب جلوگیری گردد و حداکثر جریان 

مترمکعب  5/13-9مختلف بین  یهاباید در سال محیطییستز

. عالوه بر آن کیفیت آب نیز باید همیشه در شودفظ بر ثانیه ح

 Khangholi سطح باالتری از کالس چهارم استاندارد چین باشد.

et al. (2018) منظور تحلیل پایداری اکولوژیکی ای را بهمطالعه

ی محیطتاالب میقان با استفاده از برآورد حداقل نیاز آبی زیست

رات روند تغیی بریه گردید با تکانجام دادند. در این پژوهش تالش 

گیری از دو شاخص جانوری و وسعت بخش آبی تاالب و بهره

گیاهی میزان نیاز آبی اکولوژیکی برآورد گردد. در این مطالعه برای 

ای و محیطی از بررسی تصاویر ماهوارهبرآورد نیاز آبی زیست

این  تایجگیری شد. نهیدرولوژیکی بهره-رویکرد تلفیقی اکولوژیکی

 بودپژوهش حاکی از روند کاهشی میزان آب ورودی به تاالب 

کیلومترمربع  33/108از  1377که سطح تاالب در سال طوریبه

یافته بود. تحلیل کاهش 1395کیلومترمربع در سال  54/89به 

و میزان پوشش گیاهی حاکی  نیازهای زیستی درنای خاکستری

حداقل وسعتی معادل از آن بود که در شرایطی که سطح تاالب 

کیلومترمربع داشته باشد قادر به ارائه خدمات زیستگاهی  113

 خواهد بود.

Gorji-Shani and Barani (2016)  تحقیقی را با عنوان

منظور جلوگیری از انتشار به هاتاالب یازبرآورد حداقل آب موردن

، ههویز یهاتاالبردها در تاالب هویزه انجام دادند و نیاز آبی یزگر

محاسبه گردید. این پژوهش با استفاده از ترکیبی بر اساس روش 

های هیدرولوژیکی، سیستم اطالعات مشاهدات میدانی، داده

ای صورت پذیرفت. جهت تعیین نیاز جغرافیایی و تصاویر ماهواره

اد نشان د نتایج این پژوهشسناریو لحاظ گردید.  دو هاتاالبآبی 

 3279هویزه حدود  یهاتاالبونی اول، مساحت قان یتحت سناریو

میلیارد مترمکعب  6/15 حدود هاو نیاز آبی آن بوده یلومترمربعک

 هاتاالبدوم مساحت  ی. همچنین تحت سناریوباشدمیدر سال 

میلیارد  4/12 هاتاالببه دست آمد و نیاز آبی  یلومترمربعک 1619

مل آمده عوادستمترمکعب محاسبه گردید. بر اساس نتایج به

ترتیب احداث دریاچه هویزه به یهاتاالباصلی خشکیدگی 

 Modaberi. باشدیمصنوعی ثرثار، سد خاکی موصل و سد کرخه م

and Shokoohi (2019) ای به تعیین نیاز آبی زیستدر مطالعه

های اکوهیدرولوژیکی محیطی تاالب انزلی با استفاده از روش

براساس یک رویکرد  تاالبپرداختند. در این پژوهش نیاز آبی 

ی شرایط حداقل و مطلوب برای اکوسیستم گذارهدفترکیبی با 

عمق و تراز آب  با برقراری رابطه آمد. در این راستا دستبهتاالب 

پرستوی دریائی تیره  پرنده یآورو جوجه یسازانهیتاالب با آش

 مختلف یهابخش وها سال در زیسه کوله خ یآبز اهیگ یرو

 یکیتراز اکولوژ حداقل سطح دو در تاالب یکیاکولوژ تراز ،تاالب

متر  -7/25مطلوب با مقدار  یکیمتر و تراز اکولوژ -26با مقدار 

تفاع ار -حجم-سطح یبا استفاده از منحن یتو درنها دیگرد نییعت

مترمکعب  ونیلیم 182دو حجم  ،یتاالب انزل یشده براه محاسب

عنوان دو حد حداقل و به بیترتمترمکعب به ونیلیم 237و 

 .دندیگرد نییتع محیطییستمطلوب ز

 یاجتماع-یمسائل اقتصاددر مطالعات ارائه شده تا کنون، 

االبی های تی اکوسیستمآب ازیدر محاسبه نحاشیه نشینان تاالب 

شده است حال آنکه امروزه با توجه به وابستگی  درنظر گرفته کمتر

در کنار الزم است  هاتاالبجوامع انسانی به خدمات اکولوژیکی 

 یاجتماع-یموضوعات اقتصاد ک،یو اکولوژ کیدرولوژیمباحث ه

 Conservation Of Iranian Wetlands) دندرنظر گرفته شو زین

Project, 2013). ائل یکی از موضوعات مهم در زمینه مس



  1399 ، دی ماه10، شماره 51، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 2504

 که نقش بسیار هادر محاسبه نیاز آبی تاالب اجتماعی-اقتصادی

نشینان تاالب داشته و متاثر از مهمی در وضعیت معیشتی حاشیه

است،  هاتاالبهای سطحی و زیرزمینی شرایط هیدرولوژیکی آب

در  Azami and Shanazi (2020) باشد.گردشگری و تفرج می

زریوار بر وضعیت معیشت و درآمد ای به بررسی تاثیر تاالب مطالعه

جوامع محلی پرداختند. پژوهش مورد نظر براساس مطالعات 

میدانی به همراه پرسشنامه و جلسات گروهی صورت پذیرفت. 

نتایج نشان داد که تاالب تاثیر بسیار زیادی بر عناصر اصلی 

معیشت و درآمد جامعه محلی دارد و با توسعه اکوتوریسم، 

توان درآمد ساکنین حاشیه تاالب را ارتقا می کشاورزی و شیالت

های ناشی از دریاچه به ارزیابی فرصت Aciksos et al. (2015)داد. 

شان نتایج نسوخال برای توسعه اکوتوریسم در ترکیه پرداختند. 

تواند راهبردی مؤثر برای پایداری کوتوریسم میداد که توسعه ا

ظت بـه حفا وباشد  مدیریت منابع طبیعی و نیز تنوع معیشتی

محیطی، ارتقا توانمندسازی اجتماعی و کاهش فقر با ایجاد زیست

تقریبا همه  .اشتغال و ایجاد حس مالکیت در منطقه کمک کند

رابطه با گردشگری با منابع آب منتشر کنون در  مطالعاتی که تا

شده است بر تاثیر کیفیت منابع آب بر گردشگری تأکید داشته 

عمل نیامده است. و حجم آب مورد نیاز بحثی به است و از کمیت

و  یاجتماع-یاقتصاد ،یطیمح ستیز یهاارزش با درنظر گرفتن

توسعه، اشتغال وحفظ معیشت مردمان حاشیه تاالب و منظور به

طبیعی مانند تاالب  یهامستیاکوسبرقراری گردشگری پایدار در 

سته به واب یآب در کارکردها یدیبه نقش کل توجه نیو همچن

مقدار کمیت و  نیی، تعهاتاالب الخصوصیعل یآب هایستمیاکوس

جهت حفظ خدماتی نظیر ها ستمیاکوس نیا یبرا ازیآب مورد ن

 . باشدیم یضرورگردشگری 

های آبی ایران که موضوع مطالعه ترین پیکرهیکی از شاخص

-بهاست که  یانزل یالمللنیتاالب باین تحقیق قرار گرفته است، 

برخوردار  یاز ارزش فراوان یطیمحستیز هیناح کیعنوان 

 یآب و هوائ طیرطوبت و بهبود شرا جادیتاالب در ا نی. اباشدمی

ه داشت ینقش مهم البیکنترل س نیخود و همچن رامونیپ هیناح

و  یجانورشناس ،یشناسهایگ یهاپژوهش یمناسب برا یو محل

عالوه  یاالب انزل. ت(Babaee et al., 2007) ی استستیعلوم ز ریسا

قابل توجه  زین یبه لحاظ اقتصاد ،یطیمحستیز یهابر ارزش

 نشینان تاالب داردو تاثیر زیادی بر درآمد و معیشت حاشیه است

(Modaberi and Shokoohi, 2020) . 

 Modaberi and Shokoohiنیاز آبی تاالب انزلی توسط  

تعیین شده است و در براساس نیازهای اکولوژیکی تاالب  (2020)

طور هب نیزاین تحقیق قصد بر آن است که آب مورد نیاز گردشگری 

های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی، ولی با ترکیب شاخصمستقل 

محاسبه و با حجم آب مورد نیاز اجتماعی -هیدرولیکی و اقتصادی

ابتدا شرایط  دارد نظر در مقاله نیا اکولوژیکی مقایسه گردد.

اقتصادی ذینفعان حاشیه تاالب را با استفاده از پرسشنامه و مدل 

 کیاستفاده از با ارزیابی اهمیت عملکرد بررسی کرده و سپس 

از ارزیابی و ترکیب پارامترهای اکولوژیکی،  روش جدید که

 یآب ازین نییتعدست آمده است، به ههیدرولوژیکی و هیدرولیکی ب

 ازد.بپردمنطقه توریستی  کیعنوان بهی تاالب انزلگردشگری 

های حساس گیاهی یا جانوری که در این راستا ابتدا گونه 

نه عنوان گوکنند بهها به تاالب سفر میگردشگران جهت دیدن آن

 هایی ازشاخص گردشگری، شناسایی و سپس به بررسی مکان

ها رشد نموده یا بخشی از مراحل ها در آنتاالب که این گونه

شود. در انتها با در گذرانند، پرداخته میا میجا در آنزندگی خود ر

دست داشتن رابطه میان گونه شاخص و وضعیت هیدرولوژیکی 

های گردشگری تاالب در حاشیه که جاذبه تاالب و با توجه به آن

ها نیازمند سفر آبی دردرون تاالب آن فراهم نبوده و دیدن آن

و برای فراهم آمدن  ها تعییناست، مسیر دسترسی به این گونه

شرایط هیدرولیکی الزم براساس نوع وسیله سفر، نیاز آبی 

با توجه به اینکه  شود.دست آورده میهگردشگری تاالب ب

گردشگری دارای ارزش بازاری بوده و منافع اقتصادی حاصل از 

محیطی تاالب، آن در مقابل ارزش ذاتی و غیرملموس زیست

د، آیحساب میبهر ارزشی بازاری عبارتی دیگو بهارزشی ملموس 

رای ب اجتماعی -اقتصادیاضافه شدن مباحث فرض بر آن است که 

ورد زنی در مابزاری بهتر برای چانه تواندمطالعه نیاز آبی تاالب می

ت دهد. دسهآبه اکوسیستم آبی در مقام رقابت با سایر مصارف بحق

بی نیاز آیکی از فرضیات اصلی این تحقیق آن است که تأمین 

تواند بخش مهمی از نیاز آبی اکولوژیکی تاالب را گردشگری می

ه درنظرگرفته شد دهد که رویکردنشان میها تأمین نماید. بررسی

 وکمتر مورد توجه بوده آبه تاالب در این تحقیق برای تعیین حق

آبه یک اکوسیستم زنده براساس این تحقیق برای تعیین حق

ارائه مدیریت جامع منابع آب  چارچوبمعیارهای گردشگری در 

  شده است.

 روش انجام کار

 محدوده مورد مطالعه

 دهیگرد واقع خزر یایدر یشرق جنوب در یانزل یالمللنیب تاالب

 .دارد یاجتماع و یاقتصاد ،یکیاکولوژ جهت از ییبسزا تیاهم و

 تاالب 24 از یکی هکتار 15000 حدوددر  یوسعت با تاالب نیا

 گرید تاالب 18 همراهبه 1354 سال در که است رانیا یالمللنیب

 ,Ashoori and Abdoos) شد یمعرف رامسر ونیکنوانس دفتر به

با وجود ارتباط با دریای خزر، آب این تاالب شیرین بوده  (.2013
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های متعددی از پرندگان زیبا و در معرض خطر و زیستگاه گونه

های مختلف پرندگان که جمعیت زیادی از گونهطوریباشد بهمی

د نماینآبزی مراحل مختلف رشد خود را در تاالب انزلی سپری می

(Ashoori and Varasteh, 2014) تاالب انزلی همچنین بستر .

ارزش اقتصادی باال بوده  ریزی و استقرار ماهیان بااصلی تخم

(Esmaeili et al., 2014) بسیار باالیی و از قابلیت جذب توریست 

 نیز برخوردار است.

 تتفاو مختلف در تاالب انزلی به دلیل هایزیستگاهوجود 

 و یاهیگ تنوع و ییهوا و آب یژگیو ،ییایجغراف اتیخصوص در

تاالب انزلی را  توانمیبندی باشد. در یک طبقهمی ،یجانور

 یربغ ،یمرکز ،یشرق بخش چهار بههای مختلف براساس زیستگاه

 تیموقع، (1) شکل بندی نمود.تقسیم (میاکشیسی )غرب جنوب و

 بخشدهد. ینشان م را یمختلف تاالب انزل یهاو بخش یائیجغراف

 اتیح پناهگاه دو، عیوس یآب پهنهشامل  یانزل تاالب یمرکز

 باشدمی ایدر به تاالب و کانال خروجی سرخانکل و سلکه وحش

(Ashoori and Abdoos, 2013). باالترین  مرکزی تاالب، بخش

 ها داشته و هم اکنونپتانسیل گردشگری را در مقابل سایر بخش

ها بیشتر است. نیز آمار گردشگران در این بخش از سایر قسمت

 باشد،یم آبکنار نیز معروف الگون به  که یانزل تاالب یغرب بخش

 محدوده نیا در تاالب بخش نیترقیعم و است یعیوس یآب پهنه

 Ashoori) های ماهروزه و کپورچال استو شامل بخش دارد قرار

and Abdoos, 2013).  این بخش اگرچه از نظر مسافت از شهر

های گردشگری موجود در آن فاصله دارد اما انزلی و اسکله

نماید و همچنان گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می

رت صوتوان اذعان نمود که بیشترین فعالیت گردشگری به می

زنی در تاالب بعد از بخش مرکزی در این قسمت انجام میگشت

 بن یآبز اهانیگ از دهیپوش امروزهانزلی  تاالب یشرق بخشگیرد. 

و  چوکام وحش اتیح پناهگاهرغم وجود باشد. علیمی آب در

، آلودگی بیش از حد و بخش نیا هدمحدو درمنطقه زیبای خمام 

سبب محدود شدن و حتی از عمق کم تاالب نسبت به گذشته 

 های گردشگری در این قسمت شده استبین رفتن فعالیت

(Modaberi and Shokoohi, 2019). نیتریمیقد میاکشیس 

 به امروزه که است یانزل تاالب مجموعه در شده حفاظت منطقه

تاالب  سطح هیبق آن، در یجار یهارودخانه و یآب پهنه چند جز

 هشد دهیپوش ین ژهیوبه آب در بن یآبز اهانیگ ازدر این بخش 

های معروف به بخش. (Javedan kherad et al., 2011) است

کالس آبکنار و کالس نرگستان در این منطقه قرار دارد. در شرایط 

حاضر در این قسمت از تاالب نیز به دلیل کاهش عمق آب 

 گیرد.سواری صورت نمیهای قایقفعالیت

 

  
 یانزل تاالب مختلف یهابخشو  یائيجغراف تيموقع -1 شکل

 

 روش انجام کار
برای رسیدن به توسعه پایدار، طرحی در بحث  IWRMاز دیدگاه 

شود که عالوه بر تأمین معاش و منابع آب قابل قبول قلمداد می

برقرای و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی، به محیط زیست نیز 

براین اساس الزم است حجم  (.Mays, 2019ای وارد ننماید )لطمه

 محیطی آن آب مورد نیاز گردشگری برای ارزیابی تبعات زیست

ی آب ازیمقاله ن نیدر ابا حجم نیازآبی اکولوژیکی مقایسه گردد. 

یب و از ترک یبیترک کردیرو کی توسط یتاالب انزل گردشگری

 ردهوبه دست آ ی و گردشگریکیدرولوژیهی، کیاکولوژهای شاخص

که در آن برای  پژوهشبا توجه به ماهیت براین اساس . است شده
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 اارز بصورت همبهاجتماعی –تعیین نیاز آبی به عوامل اقتصادی

مراحل انجام شود، اکولوژیکی توجه می –های هیدرولوژیکیمولفه

در دو مرحله مهم زیر تبیین  IWRMاصول حاکم بر کار بر مبنای 

 شده است: 

 ،ی مرتبط با ذینفعان تاالباقتصاد مسائل بررسی -1

ا در ارتباط ب های گیاهی و جانوری اکوسیستم آبیگونهارزیابی 

 .جلب و حضور گردشگران

 از بخش هردر  گردشگری شاخص نیرتانتخاب مناسب -2

راساس ب یتاالب انزل گردشگری یآب ازین نییتع تاالب و در نهایت

هیدرولوژیکی و هندسه -های اکودست آمده بین شاخصهروابط ب

 .ر مسیرهای بهینه(تاالب )کمینه عمق تاالب د

 مرتبط با اجتماعی-یاقتصاد مسائلدر مرحله اول، بررسی 

های ذینفع از تاالب تعیین گروه( 1)بخش  دوذینفعان تاالب در 

انجام  ،نشینان تاالبمیزان وابستگی و کیفیت مشاغل حاشیه( 2)و 

های . در بخش اول از این مرحله که شامل تعیین گروهشده است

هایی استفاده گردید تا در آن تمامی ود از پرسشنامهذینفع تاالب ب

-از مهم یکیبه عنوان  ،یتاالب انزل یهاکارکردها، خدمات و ارزش

 یستیدر حفاظت از تنوع ز رانیکشور ا یآب یهاستمیاکوس نیتر

ا، غذ نیتام رینظ یو تفرج یشتیو ارائه دهنده خدمات متنوع مع

ردد شناسائی گ رهیو غ یعیطب یگردشگر ،یمیاقل طیشرا لیتعد

ور طاشتغال بهخصوصیات جوامع بومی مرتبط با تاالب مانند  و

و الگوهای معیشتی و میزان ارتباط و وابستگی  کامل بررسی شود

یک از کارکردهای  این افراد به تاالب مشخص گردد. سپس هر

توسط کشاورزان  تاالب مانند نحوه برداشت احتمالی از منابع آب

، تولیدات و خدمات حاصل از تاالب و میزان بهرهحاشیه تاالب

های ارتباط فرهنگی، برداری از آن برای جوامع محلی، وجود جنبه

آموزشی و وضعیت گردشگری -اجتماعی و کارکردهای علمی

در بخش دوم . طور کامل مورد بررسی قرار گرفتمنطقه نیز به

اغل گروهمشبه تعیین میزان وابستگی و کیفیت مسائل اقتصادی، 

های ذینفع در حاشیه تاالب پرداخته شد و برای رسیدن به این 

-Importance)عملکرد -هدف از مدل تحلیل اهمیت

Performance-Analysis) باشد، که مدلی چند شاخصه می

. اثربخشی این (Azzopardi and Nash, 2012)استفاده گردید 

در مدل های تحلیلی آن دارد. مدل بستگی زیادی به شاخص

هر شاخص از دو بعد اهمیت )وضع ( IPA)عملکرد -اهمیت

 گیردموجود( و عملکرد )وضع عوامل موجود( مورد ارزیابی قرار می

(Azzopardi and Nash, 2012) . 

جایگاه مشاغل و  ،معیار اهمیتبرای در پژوهش حاضر، 

نقش آنها در تامین منابع درآمدی برای جوامع ذینفع در حاشیه 

. به این معنی که مشخص گردید تا ورد نظر قرار گرفتمتاالب 

چه اندازه جوامع محلی فعال در مشاغل مختلف تحت تاثیر منافع 

برای معیار عملکرد نیز باید . مورد نظر قرار دارندناشی از شغل 

تا چه میزان با عملکرد  مرتبط با تاالبمشاغل شد که مشخص می

و اند. بر این مبنا م نمودهخود شرایط را برای ادامه زندگی فراه

تعداد  ،این پژوهشدر  IPAمدل برای تأمین اطالعات مورد نیاز 

های با شاخص موجود در تاالببراساس مشاغل  پرسشنامه 170

رضایت شغلی، اثرات اقتصادی شغل و امنیت روانی شغل در قالب 

طیف لیکرت طراحی گردید و اختالف بین اهمیت شغل و عملکرد 

 بدست آمد. (1) بطهراآن از 

مقدار اختالف = قدر مطلق اختالف بین دو معیار اهمیت و  (1)  

 عملکرد در یک شغل خاص و بر مبنای یک شاخص

اختالف برای هر شغل، افزایش  IPAبر اساس مبانی مدل 

نامطلوب  یدهنده وضعیتاهمیت و عملکرد نشانمعیار بین دو 

شغل مورد نظر از شرایط خوبی برخوردار بیانگر آن است که و  بوده

 . (Azzopardi and Nash, 2012)باشد نمی

های قایقرانی ها و اسکلهدر مرحله دوم محل استقرار تعاونی

گردشگری و -های اکولوژیکیشناسایی شد و با انتخاب شاخص

 هایهمچنین بررسی میدانی، مسیرهای بهینه جهت حرکت قایق

دست دادند هب هاشاخصهایی که این ری به سمت مکانموتو

تعیین گردیدند. درنهایت با درنظر گرفتن عمق آب مورد نیاز 

ها در مسیر رفت و آمدشان در داخل تاالب جهت حرکت این قایق

مورد نظر به ارتفاع، حجم آب -سطح-حجم اگرامیدو با استفاده از 

رای ب زده شد. نیتخم یتاالب انزل ی گردشگری درآب ازین عنوان

یافتن میزان تفاوت آب مورد نیاز گردشگری با نیاز آبی اکولوژیکی 

و در واقع به منظور فراهم آوردن ابزار الزم برای تبیین مبانی 

زنی برای تخصیص منابع آب تاالب، حجم آب مورد مدیریت و چانه

نیاز بدست آمده برای مقاصد گردشگری با مقدار حجم آب تاالب 

کل ش رایط کنونی و شرایط حداقل اکولوژیکی مقایسه گردید.در ش

( مراحل انجام کار در تحقیق حاضر در قالب مدل مفهومی 2)

توسعه داده شده برای تعیین نیاز آبی تاالب انزلی براساس 

 دهد.را نشان می IWRMهای اکوتوریسم و در چارچوب شاخص

 های مورد نيازداده

رفت و آمد مسیرهای پر های قایقرانی واسکلهمربوط به  اطالعات

ها از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نوع و مشخصات قایق

 هایو جانوران موجود در تاالب جهت انتخاب شاخص اهانیگ

ان است التیشو  ستیزطیاز سازمان مح گردشگری-یکیاکولوژ

و  میحر یهاهیو ال DEMنقشه برای تهیه شد.  افتیدر النیگ

و  ستیز طیموجود در سازمان مح یهااز داده یستر تاالب انزلب

از ترکیب  ،موجود DEM. نقشه عمل آمداستفاده به کایشرکت جا

، نقشه 1391در سال تهیه شده  یاسکن هوائ زریل یهاداده
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 یدروگرافیه یهاو نقشه 1:1000 اسیبا مق یشهر انزل یتوپوگراف

 (3)شکل . آمده استدست هب کایشده توسط شرکت جا هیته

دهد که با استفاده ارتفاع تاالب را نشان می-حجم-منحنی سطح

محاسبه و ترسیم شده است  GISتاالب در محیط  DEMاز نقشه 

(Modaberi and Shokoohi, 2019) . 
 

 
 IWRMبر اساس اصول  یتاالب انزل یگردشگر یآب ازين نييتع یمفهوم مدل در مطالعه انجام مراحل ینما انيجر -2 شکل

 

 
 (Modaberi and Shokoohi, 2019) یارتفاع تاالب انزل-حجم-سطح یمنحن -3 شکل

 

 ی، الزمتراز سطح آب در تاالب انزلبرای تخمین آنجا که  از

های رودخانه انیجرمقدار  و خزر یایدر سطح ترازاست اندرکنش 

 ,Modaberi and Shokoohi)در نظر گرفته شوند  تاالب به یورود

از  یانزل ستگاهیدر ا ایدر سطح تراز به مربوط یهاداده لذا ،(2019

 نالیاستان گ یرانیاز اداره کل بنادر و کشت 1396تا  1359سال 

سال  از به تاالب یورود یهارودخانه یاطالعات مربوط به دب و 

 النیگ یاآب منطقه یاز شرکت سهام 1396سال تا  1365

 شد.  افتیدر

 پژوهشنظرات مورد استفاده در  و هاهيفرض

برای مطالعه نیاز آبی  اجتماعی-اقتصادیاضافه شدن مباحث  -

آبه زنی در مورد حقابزاری بهتر برای چانه تواندتاالب می

 دست دهد. هاکوسیستم آبی در مقام رقابت با سایر مصارف ب

تواند بخش مهمی از نیاز آبی تأمین نیاز آبی گردشگری می -

 اکولوژیکی تاالب را تأمین نماید.

تأمین نیاز آبی گردشگری گامی مهم در راستای تأمین ملزومات  -

توسعه پایدار یعنی برقراری تعادل میان تأمین منافع اقتصادی، 

 باشد.تضمین عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست می

 هایتفعالینیاز آبی دیگر  ،قایقرانی فعالیت مین آب برایتأبا  -

های آبی عماًل داری، اجاره ویال و ورزشگردشگری نظیر رستوران

 .گرددتأمین می

قیقاانواع عبور و مرور و حرکت  یبرامورد نیاز حداقل عمق آب  -

 .باشدمیمتر  5/1تا  1 نیب ها

 قایقرانی تاثیر زیادیهای کیفیت آب تاالب انزلی بر فعالیت -

 ندارد.
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 نتايج و بحث

تجزيه و تحليل بخش اقتصادی اجتماعی و تعيين فعاليت شاخص 

 گردشگری 

جامع  یهادر روش یمورد بررس یفاکتورها نیتراز مهم یکی

 تیو وضع شتی، مبحث معهاتاالب یآب ازین نییجهت تع

توان یم یباشد. درصورتیتاالب م هیافراد حاش یاجتماع-یاقتصاد

تاالب به صورت جامع و  یآب ازیمحاسبه ن ندینمود که فرآ انیب

 هیحاش نفعانیذ یکامل صورت گرفته است که در آن رفاه عموم

 Conservation Of Iranian Wetlands) تاالب درنظرگرفته شود

Project, 2013.) 

 پرسشنامه

نفر برای تکمیل پرسشنامه استفاده  170برای انجام تحقیق از 

 بود. گیری تصادفیاین پژوهش نمونهدر گیری روش نمونهدید. گر

های معیارهای بررسی شده از پاسخگویان شامل سن، سواد، سال

( نتایج حاصل 4حضور در تاالب و فراوانی مشاغل بود. در شکل )

از هریک از معیارهای مورد بررسی در پرسشنامه ارائه شده است. 

پاسخگویان در گروه سنی از درصد  6/12(، 3با توجه به شکل )

 7/39سال،  50تا  41درصد درگروه سنی  4/38 ،سال 40تا  30

درصد پاسخگویان در  9/7سال،  60تا  51درصد در گروه سنی 

 71درصد در گروه سنی 3/1و باالخره  سال 70تا  61گروه سنی 

درصد( متأهل  8/95. غالب پاسخگویان )شتندسال به باال قرار دا

درصد پاسخگویان دارای  4/48. بودنددرصد از آنان مجرد  2/4 و

، یپلمددرصد فوق 5/5درصد دیپلم،  6/32تحصیالت زیر دیپلم، 

درصد 1/2باشند. یم سوادیدرصد نیز ب 5/5درصد لیسانس و  9/7

 30تا  21درصد پاسخگویان  6/2سال،  20پاسخگویان کمتر از 

درصد  9/28 سال، 40تا  31درصد پاسخگویان  7/18سال، 

 8/6سال و  60تا  51درصد  8/40 سال، 50تا  41پاسخگویان 

رین باالت. داشتندسال به باال در حاشیه تاالب سکونت  61درصد 

درصد و کمترین آن  30درصد پاسخگویان مربوط به صیادان با 

. بعد از بوددرصد  3/0با  دستییعکنندگان صنامربوط به عرضه

 1/16، 4/21ان، کشاورزان و شکارچیان با صیادان به ترتیب قایقران

باالترین فراوانی پاسخگویان را داشتند. مشاغلی درصد  5/10و 

داران و بازنشستگان و دامداری، دهیاری، کومه بانییطچون مح

 . شدند درصد فراوانی افراد پاسخگو را شامل 10هرکدام کمتر از 

 

 
 انيپاسخگو یبررس مورد یارهايمع -4 شکل

 

 تاالب از نفعيذ یهاگروه نييتع

های انسانی با گروه ،یتاالب انزل حاشیه روستاها و شهرهای در

به نحوی بر  که کنندهای خاص معیشتی زندگی میویژگی

 جینتا. رندیپذیا از آن تاثیر نیز میو  گذاشتهاکوسیستم تاالب تاثیر 

 نینشهیحاش نفعانیذ نیب از که داد نشان هاپرسشنامه از حاصل

این ذینفعان شامل  .برندیم تاالب از را نفع نیشتریب گروه 6 تاالب
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داران، چیان پرنده، رستورانشکار ،انریگیماهکشاورزان، 

، (1)دستی و قایقرانان بودند. جدول تولیدکنندگان صنایع

اجتماعی برای تاالب انزلی را -لیست پارامترهای اقتصادیچک

 دهد.  نشان می
 یتاالب انزل یبرا یاجتماع-یاقتصاد یپارامترها ستيل چک -1 جدول

 (پژوهش نيا در شده نيتدو)

 توضیحات اجتماعی-توابع اقتصادی ردیف

 برداشت مستقیم آب از تاالب 1
برداشت توسط کشاورزان در فصول 

 برای مقاصد کشاورزیگرم سال 

 پرنده شکار 2
در بعضی از فصول سال با دریافت 

 ستیزطیمجوز از سازمان مح

 ماهیگیری 3
در تمام طول سال با دریافت مجوز 

 ستیزطیاز سازمان مح

 تولیدکنندگان صنایع دستی 4
در تمام طول سال با دریافت مجوز 

 ستیزطیاز سازمان مح

 گردشگری )قایقرانی( 5
منظور سال به مختلفدر فصول 

 گشت زنی و تفریح برای گردشگران

 های آبیداری و ورزشرستوران 6

استفاده از منظر تاالب برای 

های تفریحی و مناطق فعالیت

هایی مانند شنا مشخص برای ورزش

 یا قایقرانی

 

، برداشت (1)های ارائه شده در جدول در میان فعالیت

های سال آن هم به مستقیم از آب تاالب فقط در بعضی از ماه

گیرد که دلیل آن هم قرار گرفتن بخش مقدار ناچیز صورت می

اعظم مزارع شالیزاری حاشیه تاالب در شبکه آبیاری سد سفیدرود 

نشان داد که معیشت مطالعات نتایج حاصل از باشد. همچنین می

ماهیگیری و شکار  هاییتب در فعالتاال نشینانیهو درآمد حاش

 این بدان .طور کامل با شرایط اکولوژیکی تاالب ارتباط داردبه

اگر بتوان شرایط اکولوژیکی تاالب را جهت رشد،  مفهوم است که

آنگاه شرایط اقتصادی  ،نمود ینتغذیه و پرورش ماهی و پرنده تأم

استفاده میاجتماعی ذینفعان تاالب که از این کاالها و خدمات 

های گردشگری در در میان فعالیتخواهد شد.  یننمایند نیز تأم

ق آب عمطور عمده با بهصورت قایقرانی تاالب انزلی، گردشگری به

نیاز  بوده ودر ارتباط تاالب و شرایط هیدرومورفولوژیکی آن 

فراوانی به تامین شرایط آبی مناسب در سرتاسر تاالب و یا حداقل 

هایی دارد که باید گردشگران را به محل و آمد قایقدر مسیر رفت 

مورد نظر برسانند. با این فرض که با تأمین آب برای قایقرانی نیاز 

 و داری، اجاره ویالگردشگری نظیر رستوران هایفعالیتآبی دیگر 

گردد لذا مقدار آب مورد نیاز جهت های آبی عمالً تأمین میورزش

ه زنی در تاالب بانی به صورت گشتهای مربوط به قایقرفعالیت

 عنوان فعالیت شاخص گردشگری انتخاب گردید.

 رسته شغلی شاخص وابسته به شرايط آبی تاالب نييتع

 تیفیک و یوابستگ زانیمرسته شغلی شاخص وابسته به تاالب، 

 مدل ازبا استفاده  تاالب هیحاش در نفعیذ یهاگروه مشاغل

 از حاصل جینتابدین منظور . شدتعیین  عملکرد-تیاهم

برای هر دو معیار اهمیت و عملکرد مدل  یمحل جامعه پرسشنامه

IPA غل،ش تی)رضای شغل تیامن یعنی یکل شاخص سه قالب در 

 هب تعهد شغل، به یدلبستگ ،یکاف درآمد شغل، آزادانه انتخاب

 زانیم ،یگذار هیسرما ،یسوده زانی)می اقتصاد اثرات(، شغل

شغل  به تاالب،  یوابستگو امینت روانی شغل )یی( ازلاشتغا

شاغل به م شیبه منبع درآمد حاصل از تاالب، گرا یزندگ یوابستگ

همانطور که در شد.  یاز تاالب( بررس یو ترک درآمد ناش دیجد

 6داد که از مجموع  نشانمشخص است نتایج حاصله  (2)جدول 

ترین به علت داشتن باال یقرانیمشاغل موجود، شغل قا رسته

اختالف عملکرد و بیشترین اهمیت و در عین حال با کمترین 

رسته شغلی اصلی برای تعیین نیاز  (33/0با مقدار ) میان معیارها

 غلش تیاهم به توجه با بیان دیگر به. باشدآبی گردشگری می

 کردعمل آنها نظر از این شغل عرصه، نیا در نیفعال یبرا یقرانیقا

ان نشامر  نیا که دارد هازیادی بر زندگی آناثیر ت و داشته یخوب

زوم و ل بودهنسبت به سایر مشاغل شغل  نیخوب ا تیدهنده وضع

 کند.مانی این شغل را تاکید میحفظ شرایط برای زنده
صحت نتایج حاصله، توان تعیین در گام بعدی برای 

مورد ز نیاکوتوریستی تاالب از دو منظر اسنادی و مطالعات میدانی 
تاالب انزلی در  ها نشان داد کهنتایج بررسی سی قرار گرفت.برر

حفاظت  هطقمحور دارای منای گردشگری بومهارتباط با جاذبه
چون  های گیاهی، جاذبهجزایر کوچکوحش، هگاه حیاتپنا ،شده
 های جانوری مانندجاذبهآبی، نیزارها و  نیلوفرهای تاالبی، الله

و بعضی از انواع موجودات  های مختلف پرندگانگونهماهی، 
ساله گردشگران زیادی را به سوی خود که هرباشد میدریایی 

وجود شرایط مناسب برای با توجه به  کنند. همچنینجذب می
های و تنوع جاذبهتوریسیم یا گردشگری عکاسی های فتومولفه

فصل سال  4محور بر بستر تاالب، عموما در گردشگری بوم
جایی که نآابند. از یبازدید در منطقه حضور میگردشگرانی برای 

در داخل های این جاذبهها تنها راه دسترسی گردشگران به قایق
زمینه خوبی برای رونق منابع درآمدی فعالین باشند لذا می تاالب

این بخش فراهم شده است. بر همین اساس از مجموع فعالیت
 دارای قرانانا گردشگری تاالب، رسته شغلی قایهای مرتبط ب

نوسانات شدید  وجودهای اخیر با در سال بوده وشرایط مناسبی 
درآمدی های زیادی را تجربه نکرده و منبع آب تاالب، تنش سطح

 .آیدنسبتا پایداری به حساب می

 های قايقرانیهای قرارگيری اسکلهتشخيص و تعيين مکان

ور به منظ علت کم شدن عمق آب تاالب در اثر تجمیع رسوبات وبه

ها در تاالب الزم جلوگیری و یا کاهش خطرات ناشی از توقف قایق



  1399 ، دی ماه10، شماره 51، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 2510

ها تأمین گردد. است حجم آب الزم در مسیرهای رفت و آمد قایق

های اصلی گردشگری در تاالب انزلی در داخل که جاذبهاز آنجایی

تاالب و نه در پیرامون آن قرار دارند لذا اکثر گردشگران مراجعه 

ها به االب مجبور هستند جهت تماشای این جاذبهکننده به ت

های قایقرانی استفاده نمایند. در داخل تاالب رفته و از اسکله

هایی که در سرتاسر تاالب وجود داشتند نتیجه تمامی اسکله

ثبت  GPSشناسائی شده و مختصات جغرافیائی آنها با استفاده از 

ایقرانی پیرامون های ق، محل قرارگیری اسکله(5)گردید. شکل 

دهد. همانطور که در این شکل مالحظه تاالب انزلی را نشان می

شهرستان  2های قایقرانی دارای مجوز فعالیت در گردد، تعاونیمی

ها در شهر سرا قرار دارند. تجمع اصلی این تعاونیانزلی و صومعه

که بیشتر گردشگران نیز از این قسمت وارد طوریهانزلی بوده ب

های قایقرانی در دیگر نقاط تاالب گردند. معدود تعاونیب میتاال

هسرا در روستاهای هندمشتمل بر دو اسکله در شهرستان صومعه

درویشان و دو اسکله در روستای آبکنار از توابع خاله و سیاه

 باشد.شهرستان بندرانزلی می

 

  IPAاستفاده از مدل  با یانزل تاالب در جيرا مشاغل یابيارز -2 جدول

 میانگین امنیت روانی اقتصادی  اثرات شغلی امنیت  رسته شغلی

 ماهیگیران

 3/2 36/2 35/1 2 (pمعیار عملکرد )

 89/4 48/4 98/4 78/4 (iمعیار اهمیت )

 59/2 12/2 63/3 78/2 (p-iتفاضل معیارها )

 رستوران داران

 63/2 2/3 21/2 68/2 (pمعیار عملکرد )

 96/4 89/4 83/4 89/4 (iمعیار اهمیت )

 33/2 69/1 62/2 21/2 (p-iتفاضل معیارها )

 قایقرانان

 65/4 72/4 63/4 67/4 (pمعیار عملکرد )

 5 5 5 5 (iمعیار اهمیت )

 35/0 28/0 37/0 33/0 (p-iتفاضل معیارها )

 شکارچیان پرنده

 36/1 26/2 12/1 58/1 (pمعیار عملکرد )

 97/4 5 5 99/4 (iمعیار اهمیت )

 61/3 74/2 88/3 41/3 (p-iتفاضل معیارها )

تولیدکنندگان 

 صنایع دستی

 8/0 2/1 1/1 03/1 (pمعیار عملکرد )

 82/4 89/4 95/4 89/4 (iمعیار اهمیت )

 02/4 69/3 85/3 85/3 (p-iتفاضل معیارها )

 کشاورزان

 99/2 2/3 54/3 24/3 (pمعیار عملکرد )

 5 5 5 5 (iمعیار اهمیت )

 01/2 8/1 46/1 76/1 (p-iتفاضل معیارها )

 

 
 یانزل تاالب رامونيپ یقرانيقا یهااسکله یريقرارگ محل -5 شکل
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های مورد توجه گردشگران با درنظرگرفتن بررسی مکان

 های اکولوژيکی شاخص

از مکان یبرخوردار لیبه دل یتاالب انزل یباال یگردشگر لیپتانس

 Khoshkam)گردد یاست که باعث جلب توجه گردشگران م ییها

et al., 2016 .)ویژه هر یک  یگردشگر اتیخصوصها و پتانسیل

براساس مطالعات میدانی و مصاحبه  یتاالب انزل گانه 4مناطق از 

 یبدنه آب ؛بخش آبکنار -1شرح تعیین گردیدند: با ذینفعان بدین

به  یخشک-یمتنوع آب یاندازهاچشم ؛بخش سلکه -2و منظرها، 

 یستیتنوع ز ؛بخش سرخانکل -3متنوع،  یاهیهمراه پوشش گ

 نیو پرندگان و همچن هایمانند ماه یباال اعم از جانوران آبز

و کنار  یپرندگان آبز یهاگونه ؛میاکشیسبخش  -4انداران و پست

نشان داد که حضور گردشگران در تاالب  هایبررس جی. نتایآبز

گرم و سرد سال صورت  یاهبوده و در ماه یشگیهم یانزل

گرم سال مانند  یها. حضور گردشگران در ماهردپذییم

به علت مساعد بودن هوا  وریمرداد و شهر ر،یخرداد، ت بهشت،یارد

 اهیگ یها مقارن با رشد و گلدهماه نیکه ا رسدیبه اوج خود م

ده سبب ش یالله تاالب یبایز یاهیباشد. پوشش گیم یالله تاالب

 کیرا از نزد اهیگ نیعالقه داشته باشند ا شگرانگرد یتا تمام

به عنوان شاخص  یالله تاالب لیدل نی. به همندیمشاهده نما

از بخش  ییهادر قسمت اهیگ نیا شیو محل رو یگردشگر

شاخص  یهااز مکان یکیسرخانکل و تاالب غرب به عنوان 

است  ینکته ضرور نیانتخاب شد. ذکر ا یدر تاالب انزل یگردشگر

ته تاالب و آن دس یپرندگان بوم یتماشا ،یبر الله تاالب الوهکه ع

خود را در فصول گرم سال انجام  یآورکه جوجه یاز پرندگان

سرد  یها. در ماهباشدیگردشگران جذاب م یبرا زین دهندیم

 یبه خاطر تماشا شتریحضور گردشگران در تاالب ب لیسال دل

 هاو انواع اردک نگویمفال کان،یپل ریپرندگان مهاجر زمستانه نظ

 یادورهیاز کر یکی ریدر مس یکه تاالب انزل ییباشد. از آنجامی

قرار دارد  لین -خزر -یغرب یبریمهم مهاجرت پرندگان س

(Ashoori and Abdoos, 2013) پرندگان مهاجر  یرایو ساالنه پذ

سرد سال عمدتا  یهادر تاالب در ماه یزنلذا گشت ،است یادیز

وحش چوکام،  اتیح یهاپرندگان در پناهگاه نیمشاهده ا لیبه دل

یصورت م میاکشیمنطقه حفاظت شده س و سرخانکل، سلکه

در داخل تاالب  یشاخص گردشگر یها، مکان(6). شکل ردیگ

 یو پرندگان آبز اهانیرا که گردشگران جهت مشاهده گ یانزل

 دهد.ینشان م، کنندیمناطق سفر م نیعمدتا به ا

 

 
 یانزل تاالب در یگردشگر شاخص یهامکان -6 شکل

 

ها به سمت مقاصد تعيين مسيرهای بهينه برای حرکت قايق

 گردشگری 

نقاط  عنوان)به یقرانیقا هاییتعاون یریمکان قرارگ نییپس از تع

 یاز تاالب که از نظر گردشگر ی( و مناطقیگردشگر ریمس یابتدائ

 نی(، در ایگردشگر ریمس یعنوان نقاط انتهائشاخص هستند )به

 ی. نکته اساسنددیمشخص گرد هاقیحرکت قا یرهایمرحله مس

مانند  ایمحدود کننده واملوجود ع هاقیحرکت قا ریدر مس

 لومیمانند سراتوف یآبز اهانیرسوبات کف تاالب و رشد گ شیافزا

 گردند،یم ریو انسداد مس هاقیموتور قا رکردنیکه سبب گ

یاز مورد نکته که حداقل عمق آب ن نیدرنظر گرفتن ا . باباشدیم

متر  5/1تا  1 نیب دیبا هاقیقاانواع عبور و مرور و حرکت  یبرا

، پرسش از قایقرانان منطقه تاالب DEMبا استفاده از نقشه  ،باشد

حرکت  نهیبه یرهای، مسGPSهای میدانی با استفاده از و بررسی

ارائه  (7)در شکل  به سمت مقاصد گردشگری مشخص شده و



  1399 ، دی ماه10، شماره 51، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 2512

گردد مالحظه می (7)همانطور که در شکل . ه استدیگرد

که از  باشدیم 1شماره  ریمس ها،قیحرکت قا ریمس نترییطوالن

بخش  در یالله تاالب شیشروع شده و به محل رو یاسکله بندرانزل

 ایساعت  یککه قصد دارند حدود  ی. گردشگرانرسدیم ارآبکن

. کنندمیاستفاده  ریمس نیاز ا ندینما زنیدر تاالب گشت شتریب

عبور و مرور  یها، انسداد راه1شماره  ریمعضل مس نیترمهم

 لومیور و شناور در آب مانند سراتوفغوطه اهانیتوسط گ هاقیقا

 ریمس نیدتریربازدو پ نیترکه مهم 2شماره  ری. مسباشدیم

روع ش یبندرانزل هایاست از اسکله یدر تاالب انزل هاقیحرکت قا

وحش و  اتحی پناهگاه وارد گودهقلم رهیشده و پس از عبور از جز

جه تو . باشودیدر منطقه سرخانکل م یتاالب هایالله شیمحل رو

درصد  50بیش از  الن،یاستان گ یبه آمار سازمان گردشگر

در تاالب استفاده  زنیجهت گشت رین مسیگردشگران از ا

 یبه بخش شرق یشهر انزل یهااز اسکله ی. تنها راه عبورندنماییم

که گردشگران را به سمت پناهگاه  باشدیم 3شماره  ریتاالب، مس

 کند. منطقه گردشگری مزبوریم تیوحش چوکام هدا اتیح

که است  رسرباقرخالهیج هایمتعدد و چراگاه یهابندانآبدارای 

 یبو ر،یاخ انیاما در سال بودمورد توجه گردشگران در گذشته 

ده ش دوار یو خانگ یصنعت هایفاضالب ینامطبوع حاصل از آلودگ

سبب شده است که  ربازاریتوسط رودخانه پ یبه تاالب انزل

منطقه نداشته باشند.  نیبه حضور در ا یلیگردشگران تما

از حد تاالب شده  شیب یگرائهیذاشاره شده، سبب تغ هاییآلودگ

باعث  کهیطورهداشته است ب یرا در پ یآبز اهانیگ هیرویو رشد ب

گرم سال  هایبه خصوص در ماه هاقیاز حرکت قا یریجلوگ

 4شماره  ریمسشود دیده می (5)همانطور که در شکل . شودیم

منطقه حفاظت مقصد آن  شروع شده و شاندرویاهیاز اسکله س

 یرهایاز معدود مس یکی ریمس نیا باشد.می میاکشیشده س

که  تاس میاکشیشده س تمت منطقه حفاظبه س قرانانیحرکت قا

در آن  حرکتگذشته  انیباالآمدن تراز کف نسبت به سال لیبه دل

در حالت  باشد. در حال حاضر این مسیربه سادگی میسر نمی

 طیاما در شرا باشدیمسدود مو روزهای غیربارانی عماًل معمول 

به  یورود هایکه رودخانه یخصوص مواقعبه یپس از بارندگ

 هاقیجهت حرکت قااز آن  توانیدارند م یالبیتاالب حالت س

 رمحل عبور و مرو بیبه ترت 6و  5شماره  یرهایاستفاده نمود. مس

 هب خالهو هنده شاندرویاهیس هایهستند که از اسکله هاییقیقا

رها یمس نی. اروندیدر منطقه سرخانکل م یالله تاالب شروی محل

در تاالب دارند که از  یگردشگران در رفت و آمد یانقش عمده

 ریکه از مس یگردشگران شتریب گردند.یوارد آن م یقسمت جنوب

 تگاهیساز ا ندنماییتاالب استفاده م یزنجهت گشت 6شماره 

 های. همانطور که در بخشدکننیم دیبازد زیسلکه ن یرانگپرنده

 ایهالله شیعالوه بر محل رو االبت یاشاره شد، بخش غرب یقبل

که  هاییقیبوده لذا عالوه بر قا زیبخش تاالب ن نتریقیعم ،یتاالب

از  زین یگرید ریمس کنند،یبخش حرکت م نیبه ا 1 ریاز مس

 یتاالب هایالله شیآبکنار به سمت محل رو یروستا هایاسکله

مشخص شده است. معضل  7با شماره  (5) وجود دارد که در شکل

تاالب  ایهیحاش یهاعمق کم آب در قسمت زین ریمس نیا یاصل

نموده و  هروییرشد ب یآبز اهانیسال است که گ زا هاییدر ماه

 شوند.یم هاقیحرکت قا ریسبب انسداد مس

 تعيين تراز، مساحت و حجم تاالب انزلی جهت مقاصد گردشگری

عمق  یکننده براداز عوامل محدو یکیحداکثر تراز کف تاالب، 

 هیفاکتور در کل نیلذا ا باشدیم هاقیجهت حرکت قا ازیآب مورد ن

 شد. یریگشده در بخش قبل، اندازه فیگانه تعرهفت یرهایمس

 یبررس رهایمس یتاالب در تمام DEMمنظور ابتدا نقشه  نیبد

دید و با بازمشخص  یبحران اطنق یشده و حداکثر تراز کف در تمام

حداکثر تراز کف تاالب  (3). جدول دیگردمیدانی تأیید و یا تدقیق 

 ،مذکور. با توجه به جدول دهدمی نشان را گانههفت یرهایدر مس

 2 یرهایدر مسترین عمق تاالب و لذا کمحداکثر تراز کف تاالب 

اگر بتوان عمق آب تاالب را  فرض براین است که. دارد قرار 5و 

دچار  هاقیکه رفت و آمد قادر حدی حفظ نمود  رهایمس نیدر ا

 .وجود نخواهد آمدهب یمشکل زین رهایمس ریدر سا ،مشکل نگردد

تاالب  یبا داشتن حداقل عمق و تراز آب مناسب برا تیدر نها

ارتفاع، حجم -حجم-سطح یمنحنبه کمک و  هاقیجهت حرکت قا

. آمد بدست یتاالب انزل یگردشگر یآب ازیعنوان نبه ازیآب مورد ن

 (4)در جدول مساحت و حجم تاالب  ،آب تراز سطح ریمقاد جینتا

شود نیاز آبی گردشگری تاالب همانطور که مالحظه می آمده است.

 باشد. میلیون مترمکعب می 130معادل 

 

 گانههفت یرهايمس در تاالب کف تراز حداکثر -3 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 نام مسیر

 -96/27 -98/27 -8/27 -98/27 -88/27 -8/27 -95/27 حداکثر تراز کف )متر(
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 یقرانيقا یبرا ازيعمق آب مورد ن نيتأم طيتراز سطح آب، مساحت و حجم تاالب در شرا -4 لجدو

 حداکثر تراز کف

 )متر(

حداقل عمق مورد نیاز 

 برای قایقرانی )متر(

 تراز سطح آب تاالب

 )متر(

مساحت تاالب 

 )کیلومترمربع(

 حجم تاالب

 )میلیون مترمکعب(

8/27- 5/1 3/26- 90 130 

 

 
 یگردشگر یهاقيقا آمد و رفت نهيبه یرهايمس -7شکل 

 

تخمين تراز سطح آب تاالب انزلی به عنوان يک فاکتور 

 هيدرولوژيکی

که برای تعیین عمق آب تاالب و لذا حجم آب مورد نیاز حالیدر

های مورد نظر و در برای مقاصدی نظیر گردشگری در زمان

های گوناگون گردشگری، تعیین حجم آب تاالب در وضع مسیر

موجود و همچنین نیاز آبی تاالب در شرایط مختلف اکولوژیکی 

نی طوالنی مدت الزم است که سطح آب تاالب به صورت سری زما

تراز سطح آب یک سری زمانی سه ماهه از تنها در اختیار باشد، 

مربوط به ) 1388انزلی در سال  شکنتاالب بعد از احداث موج

وجود روگا در ایستگاه نهنگ (1395مرداد، شهریور و مهر سال 

و همچنین موقعیت  روگاموقعیت ترازسنج نهنگ (8)شکل . دارد

 دهد. موج شکن را نشان می

 
 یروگا در تاالب انزلنهنگ ترازسنج تيموقع -8شکل 

 

دریا و دبی ، تراز سطح تراز سطح آب تاالب( 9در شکل )

ه داده شدنشان  برداری شدهنمونهدر بازه زمانی  را ورودی به تاالب

گردد تا زمانی که دبی ( مالحظه می9همانطور که در شکل ) است.

جریان ورودی به تاالب کم است سطح آب ایستگاه ترازسنجی 
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های هایی که جریانمساوی با سطح آب دریای خزر است. در زمان

گیرند سطح آب در ورودی به تاالب از اواسط شهریور اوج می

سطح آب تاالب اوج ایستگاه هیدرومتری نیز همزمان و همگام با 

گیرد ولی نهایتاً با تخلیه جریان ورودی به دریا به وضعیت می

گردد. این امر با توجه به آنکه ترازی با سطح دریای خزر برمیهم

دست مخزنی با جریان شکن به عنوان مقطع کنترل در پایینموج

کند از نظر هیدرولیکی نیز قابل توجیه است. زیربحرانی عمل می

بین اختالف تراز  رگرسیونیرابطهاین نظریه به برقراری  براساس

اقدام شد. رابطه  سطح آب دریا و تاالب و دبی ورودی به تاالب

 . دهند( نتیجه این برازش را نشان می10و شکل ) (2)

ℎ∆ (    2)رابطه  = −0.01582 + 0.00077𝑄
𝑖𝑛
+ 0.000003𝑄

𝑖𝑛
2   

 یدب inQو تاالب و  ایدر آبسطح  اختالف hΔرابطه فوق  در

 به تاالب است.  یورود

 

 
 شده یبردارنمونه یبه تاالب در بازه زمان یورود یو دب اينمودار تراز سطح آب تاالب و در -9شکل 

 

 
 1395 سال در روزه 90 یزمان بازه در ايدر و تاالب آب سطح تراز اختالف و یورود یدب نيرابطه ب -10شکل 

 

مدل بسیار باالست.  2Rشود ضریب همانطور که مالحظه می

صفر  Pvalueو  Fمدل با مقادیر زیاد آماره  ANOVAجدول 

دهنده وضعیت بسیار مناسب رفتار عمومی مدل برای نشان

 بینی است. پیش
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 خزر یايدر و تاالب سطح اختالف مقابل در تاالب تراز یونيرگرس مدل ANOVA جدول -5 جدول

Source DF SS MS F P 
Regression 2 0.359978 0.179989 973.45 0.000 

Error 66 0.012203 0.000185   

Total 68 0.372182    

 

های مدل آزمون نرمال برای اطمینان از وضعیت باقیمانده

ها انجام گردید که نتیجه آن به ترتیب بودن و تصادفی بودن داده

الف و ب( نشان داده شده است. همانطور که  -11های )در شکل

نرمال بوده و هیچ نوع  %5ها درسطح شود باقیماندهمالحظه می

 گردد.میب( مالحظه ن-11روندی نیز در شکل )

 

 

 الف
 

 ب
 خزر یايدر و تاالب سطح اختالف مقابل در تاالب تراز یونيرگرس مدل یهاماندهيباق یرو آزمون – 11 شکل

 

داشتن رابطه میان دبی ورودی به تاالب از اکنون با  

 و خزر یایدر و تاالب سطح اختالف وهای منطقه رودخانه

 1305مدت سطح آب دریای خزر )از سال به آمار دراز یدسترس

های مورد نظر سطح آب تاالب و لذا توان در سالتا کنون( می

 سازی نمود. ( شبیه2حجم آن را با استفاده از شکل )

 مقايسه حقابه گردشگری با شرايط کنونی تاالب -7-3

در وهله اول الزم است نیاز آبی گردشگری تاالب با شرایط موجود 

تاالب از نظر موجود وضعیت مقایسه گردد و برای این منظور 

سطح، حجم و ارتفاع براساس آخرین سال آماری در دسترس 

نحوه محاسبه به این ترتیب . شدبررسی  1395-1394یعنی سال 

تراز دریا، تراز تاالب با توجه به دبی ورودی به تاالب و است که 

و آنگاه با استفاده از منحنی  هدست آمدهب موردنظردر سال آبی 

ارتفاع، مساحت و حجم تاالب در وضعیت حاضر -حجم-سطح

وضعیت تاالب را در شرایط حاضر ( 6) . جدولگرددمیمشخص 

 دهد.یم( نشان 95-94)سال آبی 
 

 حاضر تيوضع در تاالب یکيدرولوژيه یهاشاخص تيوضع -6 جدول

 شرایط حاضر
تراز سطح آب 

 )متر(

مساحت تاالب 

 )کیلومترمربع(

حجم تاالب )میلیون 

 مترمکعب(

-1394شهریور 

 1395مرداد 
78/26- 44/61 01/82 

 

گردد حجم آب تاالب در شرایط همانطور که مالحظه می

میلیون متر مکعب کمتر از حقابه گردشگری  50کنونی در حدود 

درصدی را  37که کمبودی  باشداین پژوهش میدست آمده در هب

اکنون و در زمان ارائه نتایج پژوهش نیز تاالب هم. دهدنشان می

عمل آمده از نظر مشاهدات بهبرد. ای رنج میاز مشکالت عدیده

ها در سطح تاالب مؤید نتایج حاصله وجود مشکل درحرکت قایق

طی نیز مورد در این حالت حتی اگر مسائل زیست محیباشد. می

گیری در توجه نباشد و در معادالت مورد استفاده برای تصمیم

در صورت مورد سرنوشت تاالب از اهمیت کمتری برخوردار باشد، 

مند از وجود عزمی برای حفظ معیشت افراد و خانوارهای بهره

خدمات گردشگری تاالب انزلی، جبران این میزان کمبود 

تخصیص منابع آب در حوضه آبریز  ریزی برایبایست در برنامهمی

 مشرف بر تاالب مد نظر قرار گیرد.

مقايسه حقابه گردشگری با شرايط اکولوژيکی دارای حداقل 

 مطلوبيت در تاالب

برای ارزیابی حجم آب محاسبه شده برای حقابه گردشگری در 

تاالب انزلی، الزم است که آن را از نظر حفظ شرایط اکولوژیکی 

در  Modaberi and Shokoohi (2019)قرار داد.  نیز مورد بررسی

ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی تاالب انزلی با استفاده از 

های اکوهیدرولوژیکی، تمرکز اصلی پژوهش خود را بر شاخص
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روی تامین شرایط هیدرولوژیکی مناسب جهت حفظ ارتباطات 

. داکولوژیکی پرندگان آبزی با گیاهان آبزی در تاالب قرار دادن

 عنوانبه را آن که بتوان ایگونه ها نشان داد که بهتریننتایج آن

 تامین با نمود تا معرفی انزلی تاالب اکولوژیکی شاخص گونه

 تاالب انزلی اکولوژیکی سالمت گونه، آن برای زیستگاه مطلوبیت

 پرستوی دلیل انتخاب .باشدمی تیره دریایی پرستوی گردد، تأمین

 وجود تاالب، تشخیص شاخص اکولوژیکی عنوان به دریایی تیره

 گونه یک حضور و مهاجر پرنده آبزی این آوریجوجه بین ارتباط

 به .بود تاالب آب عمق به این گیاه رشد وابستگی و خاص گیاهی

 در آمده، عملبه براساس ارزیابی که گفت توانمی خالصه طور

 عمق مزبور، برای پرنده زیستگاه مطلوب شرایط وجود صورت

 مطلوب شرایط اکولوژیکی بقیه لذا و بوده مناسب تاالب در جریان

باشد. در واقع این دو محقق، نیاز آبی زیستمی فراهم تاالب در

های اکوهیدرولوژیکی محیطی تاالب انزلی را براساس شاخص

و  "حداقل قابل قبول"تاالب برای شرایط خاصی که آن را شرایط 

د، برآورد نمودند و مسائل مربوط به اکولوژیکی نامیدن "مطلوب"

اجتماعی -کارکردها و خدمات تاالب که منافع اقتصادی

نشینان تاالب به آن وابسته است را لحاظ نکردند. جدول حاشیه

 دهد.ها را نشان مینتایج حاصل از کار آن (7)
 تاالب یکياکولوژ مختلف طيشرا در حجم و سطح تراز، ريمقاد -7جدول 

(Modaberi and Shokoohi, 2019) 

 فیزیوگرافی تاالب
میانگین شرایط اکولوژیکی 

 در سطح حداقل تاالب

میانگین شرایط اکولوژیکی 

 در سطح مطلوب تاالب

 -7/25 -26 تراز آب برحسب متر

مساحت برحسب 

 لومترمربعیک
102 122 

حجم برحسب 

 میلیون مترمکعب
182 237 

 

اکولوژیکی محاسبه اگر شرایط حداقل قابل قبول و مطلوب 

شود که شده توسط دو محقق یاد شده را بپذیریم مالحظه می

میلیون مترمکعب کمتر از  100و  50ترتیب حقابه گردشگری به

 آنهاست. 

(، MCM 80مقایسه حجم تاالب در شرایط موجود )

( MCM 180(، حداقل قابل اکولوژیکی )MCM 130گردشگری )

انداز مناسبی از تواند چشم( میMCM 240و مطلوب اکولوژیکی )

دست داده و استراتژی هشرایطی که تاالب با آن روبرو است را ب

ریزی برای تخصیص منابع آب برای احیای مناسب از نظر برنامه

دهد. در این حالت رعایت حقابه گردشگری، اگر تاالب را نشان 

م اول ند گاتواچه با شرایط قابل قبول اکولوژیکی فاصله دارد، می

 ولی گامی مهم در احیای تاالب انزلی تلقی گردد.

 گيرینتيجه

های توریستی و گردشگری توان اکولوژیکی تاالب انزلی، جاذبه

یک منبع درآمد مهم برای  کهیطورمتنوعی را پدید آورده به

اندازهای طبیعی تاالب . درواقع چشمگرددیساکنین آن تلقی م

توریستی ناحیه  قطبیکمنطقه به انزلی موجب شده که این 

. یکی از (Dadras and Kardovani, 2010) گیالن تبدیل شود

رویکردهای مهم در زمینه حفظ و احیای تاالب انزلی توجه به 

ها و خدمات این تاالب مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ سرویس

امل ش هاتاالبهای مختلفی برای تعیین نیاز آبی باشد. روشمی

رق اند. فی هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و جامع توسعه یافتههاروش

ها این است که روش جامع های جامع با سایر روشاساسی روش

د. روش نمایمنافع اقتصادی حاشیه نشینان تاالب را نیز بررسی می

بکار گرفته شده در این تحقیق، تعیین نیاز آبی تاالب انزلی 

ای استفاده از براساس یک روش ترکیبی و جامع برمبن

-های اکوهیدرولوژیکی در کنار مالحظات اقتصادیشاخص

برای توسعه پایدار از نظر  IWRMاجتماعی در چارچوب اصول 

توجه به هر سه اصل محیط زیست، اقتصاد و معیشت ذینفعان در 

راستای حفظ عدالت اجتماعی بود. در این مطالعه در ابتدا کلیه 

نان تاالب مورد بررسی قرار های اقتصادی حاشیه نشیفعالیت

ترین فعالیت حاشیه نشینان های پایه عمدهگرفت و با آنالیز داده

های تاالب تعیین گردید. در مرحله بعد با تعیین شاخص

گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم شامل گیاه الله تاالبی و پرندگان 

ها های گردشگری و مسیرهای دستیابی به این مکانآبزی، مکان

یت با توجه به معیارهای تعریف شده برای عمق درنهان شدند. تعیی

-حجم-های سطحمناسب برای قایقرانی و استفاده از منحنی

 130یاز برای تأمین عمق یاد شده معادل حجم آب موردن ارتفاع،

عنوان نیاز آبی گردشگری و بهدست آمد همیلیون مترمکعب ب

شگری با حجم آب شد. مقایسه حقابه گردتاالب انزلی نامیده 

تاالب در شرایط موجود نشان داد که تاالب برای رسیدن به شرایط 

بهینه خود از نظر اکوتوریسم و جذب گردشگر نیازمند نگرشی 

ریزی و مدیریت منابع آب باالدست برای تأمین جامع در برنامه

میلیون متر مکعب کمبود آب است. مقایسه حقابه  50حداقل 

در این تحقیق با حقابه زیست محیطی  دست آمدههگردشگری ب

 تاالب برای تأمین شرایط حداقل قابل قبول از نظر اکولوژیکی

های مزبور بسیار بیشتر از حقابه گردشگری نشان داد که حقابه

امی تواند گبوده و به رسمیت شناختن حقابه گردشگری تاالب می

، در اولیه ولی مهم در راستای احقاق حقوق از دست رفته تاالب
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