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زيست محیطی تاالب انزلی با استفاده از  آبی تعیین نیاز

  روشهای اكوهیدرولوژيکی

 
  *0رضا شکوهیعلی و 0هادی مدبری

 
 چکیده

های طبیعی در جهان بوده و دارای ها یکی از مهمترین زیستگاهتاالب
باشند. ها و فواید بسیاری به ویژه در گردش انرژی در محیط زیست میارزش

اند و نقش اکولوژیک اهان در این محیط آبی به هم وابستهجانوران و گی
 پذیرن اکوسیستم را امکانــه حیات در ایــهریک از آنها، ادام

اجتماعی  -نماید. به منظور حفظ ارزشهای زیست محیطی و اقتصادیمی
ها، تعیین مقدار آب مورد نیاز برای تامین نیازهای اکولوژیکی مرتبط با تاالب

المللی انزلی به عنوان مطالعه موردی در باشد. تاالب بینمی آنها ضروری
پژوهش حاضر انتخاب شد. در این پژوهش تخمین نیاز آبی زیست محیطی 

های مهم ایران در فهرست تاالب انزلی، که به عنوان یکی از تاالب
اشد، بهای زیستگاهی متنوع میکنوانسیون رامسر ثبت شده و دارای ارزش

ن هیدرولوژیکی به دست آمد. در ای -کرد ترکیبی اکولوژیکیتوسط یک روی
راز های ورودی به تاالب و تروش وضعیت هیدرولوژیکی تاریخی رودخانه

ثیرگذار بر روی فاکتورهای هیدرولوژیکی سطح دریای خزر که از عوامل تأ
تاالب هستند، بررسی گردید و با درنظرگرفتن توابع اکولوژیکی مهم برای 

لی، شاخص کلیدی انتخاب شد. ارتباط بین عمق و تراز آب تاالب تاالب انز
با شرایط اکولوژیکی شاخص منتخب در سالها و بخشهای مختلف تاالب 
بررسی گردید و تراز اکولوژیکی و همچنین حجم متناظر با آن برای تاالب 

 در دو سطح حداقل و مطلوب تعیین گردید. 
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Abstract 
Wetlands are one of the important natural habitats across the 

world and have a lot of environmental benefits especially for 
energy circulation in the environment. In such aqua habitat, 

animals and plants are dependent on each other and the 

ecological role of each sustains the ecosystem. To conserve 

environmental and socio-economic values of wetlands, it is of 
vital importance to determin their ecological water 

requirement. In this research the wetland environmental water 

requirement was determined by using a combined hydrologic- 

ecological method.The international Anzali wetland, which 
has been enrolled at the Ramsar convention, was selected as 

the case study. In this method, the historical hydrologic 

condition of rivers entering the wetland and the Caspian Sea 

water level as the prominent and influential factors on the 
hydrologic condition of the wetland were analyzed. The key 

index was then selected considering the most important 

ecological functions for the wetland. The relationship between 

the depth and water surface level of the wetlands and the 
ecological condition of the selected index were investigated 

across the different parts of the wetland for different years. 

Based on the results, the ecological level and the pertinent 

volume of the wetland were determined at minimum and 
optimum conditions.  
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 مقدمه -0

گرفته تا صنعت ورزی کشارف مصا، از مقاصد مختلفای برآب شت دابر
داده و عالوه بر آنکه کاهش را خانه ن رودجریاب، دبی شرآب تأمین و 
( Nikghalb et al., 2016هد )دتغییر میرا خانه ه درون رودیستگاز

ست ددر پایین ها که عموماًهایی مانند تاالبتواند در اکوسیستممی
ناپذیری را وارد آورد. بسیاری از آبریز قرار دارند، صدمات جبران حوضه
اجرا  ه آبــهای توسعه منابع آب که برای افزایش دستیابی ببرنامه
اند به اندازه کافی به پیامدها و ایجاد اختالل در خدماتی که بوسیله شده

، هاشود توجه نداشته و در تعداد زیادی از تاالبها ارائه میتاالب
افزایش استحصال آب در باالدست به بهای از دست رفتن و یا حداقل 

ها در مناطق پایین دست حوضه آبریز کاهش وسعت و خدمات تاالب
ا انحراف ــ(. سدسازی و تنظیم یGarg, 2013ه انجام رسیده است )ــب

وع ــات زیست محیطی، وقــایت ملزومــدون رعــان آب بــریـج
ـوامـل جهانــی نیز از ع ایشــییر اقلیم و گرمسیالب و خشکسالی، تغ

 Shokoohiاشند )ــبهای طبیعی میثیرگذار در تخریب اکوسیستمتأ

and Hong, 2011ها بخش مهم و شاخصی از چرخه آب بوده (. تاالب
دمات اکولوژیکی از طریق ــرای انجام خــو حفظ مطلوبیت آنها ب

 Gibbs etی است )ــر حیاتتأمین بهینه آب از نظر کمی و کیفی بسیا

al., 2016 تاالب موجود در ایران که تعدادی  299( از میان نزدیک به
اند، برخی شامل المللی کنوانسیون رامسر ثبت شدهاز آنها در لیست بین

تاالب انزلی، بختگان، شادگان و شورگل در فهرست مونترو، یعنی 
ند یا در رنج می بر هایی که از تغییرات شدید اکولوژیکیفهرست تاالب

 Ramsarاند )آستانه ورود به این تغییرات هستند، قرار گرفته

Convention, 2012های آنها در فهرست (. کشورهایی که تاالب
مونترو قرار دارد چنانچه به منظور حل مشکالت بوجود آمده برای 

آل سریعا اقدام ننمایند، ممکن است با ها و رسیدن به حالت ایدهتاالب
(. برقراری تعادل Ramsar Convention, 2012جریمه مواجه شوند )

های آبی و سایر مصارف، بخصوص کشاورزی، بین نیازهای اکوسیستم
ها در رفع مشکالت و مدیریت ترین دغدغهدر یک حوضه آبریز از اصلی

 باشد. رژیم جریان به عنوان المللی میکالن آب در سطح ملی و بین

 هایکننده خصوصیات اکوسیستمرین عوامل تعیینترجستهـیکی از ب
 د ــدهرار میــثیر قآبی، محیط زنـده را بــه شدت تحت تأ

(Khanmohammadi and Shokoohi, 2018 تغییر در رژیم .)
طبیعی جریان سبب بروز مشکالتی در اکوسیستم شده و تغییراتی را به 

آورد می جودلحاظ فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و اکولوژیکی بو
(Gibes et al., 2016; Oryan et al., 2014 بنابراین تامین آب .)

 سیـــارهای آبی برای حفظ فرآیندهای اکولوژیکی اکوسیستمــکافی ب

 (. Zarakani et al., 2017باشد )ضروری می

 

ان نیاز نشی تحت عنو، دایستمحیطیی زسیبهاآکاهش منظور به

رژیم آبی "برحسب تعریف به که ست ه اشدد یجاا 1یست محیطیآبی ز
های آبی در سطح مورد نیاز برای بقا و حفظ پایداری اکولوژیکی محیط

(. براین Yang and Yang, 2016شود )گفته می "حداقل ریسک
ی یست محیطن و تخصیص نیاز آبی زتوان گفت که تعییاساس می

باشد. های آبی میترین نگرش برای حفاظت از عملکرد اکوسیستمثرمؤ
در ابتدا عمده کارهای انجام شده در زمینه تعیین نیاز زیست محیطی 

ها متمرکز ها و به طور ویژه روی زیستگاه ماهیبیشتر بر روی رودخانه
ها و مسایل ( اما در سالیان اخیر عالوه بر رودخانهTharme, 2003بود )

یطی حمرتبط با جریان زیست محیطی آنها، به تعیین نیاز آبی زیست م
ها براساس روشهای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی پرداخته شده تاالب

(. در روش هیدرولوژیکی، تعیین جریان Davis et al., 2001است )
زیست محیطی رودخانه یا تاالب بر مبنای درصدی از رژیم طبیعی 

های اکولوژیکی باشد. این روش به طور مستقیم روی ارزشجریان می
(. از مزایای Shokoohi and Amini, 2014شود )موجود متمرکز نمی

توان به سادگی، هزینه کم و عدم نیاز به اطالعات دقیق این روش می
از نیاز آبی گیاهان و جانوران اشاره نمود اما این روش قادر نیست 

ه نیاز آبی تاالب را ــاشی از کاهش تخصیص نسبت بـپیامدهای ن
 مچنین قابلیت دفاع از این روشبینی و تجزیه و تحلیل نماید. هپیش

با  باشد. در مقایسهدر تعامالت مربوط به تخصیص آب بسیار کم می
روش هیدرولوژیکی، رویکرد اکولوژیکی از ارزشهای اکولوژیکی موجود 

نماید ها از این نظر با آن مواجه هستند استفاده میو مسائلی که تاالب
از این رویکرد به دست هایی که با استفاده و به همین جهت تخصیص

ی های هیدرولوژیکآیند از قابلیت دفاع بیشتری نسبت به روشمی
(. از معایب این روش، کمبود king et al., 2003باشند )برخوردار می

های گیاهی و جانوری است و های گونهاطالعات مربوط به نیازمندی
آنها به  ی است که برگشتهایاز محاسن آن، قابلیت استفاده در محیط

 ;Gippel et al., 1996باشد )پذیر نمیحالت قبل از توسعه امکان

Roberts et al., 2000 ،در استرالیا با رویکرد اکولوژیکی .) 
Davis et al. (2001)  در استرالیا با استفاده از رویکردهای

در چین با استفاده  Dong et al. (2008)هیدرولوژیکی و اکولوژیکی، 
در چین با استفاده از  Yang et al. (2011)درولوژیکی، از رویکرد هی

در  2912رویکرد هیدرولوژیکی، سازمان محیط زیست استرالیا در سال 
 با استفاده از رویکردهای ترکیبی و Murray Darlingحوضه 

Gibbs et al. (2016)  در استرالیا با استفاده از رویکرد هیدرولوژیکی
د. در ها انجام دادنآبی زیست محیطی تاالبتحقیقاتی را در زمینه نیاز 

توان ایران نیز مطالعات مشابهی صورت گرفته است که از آن جمله می
در تاالب شادگان،  Sima and Tajrishi (2006) به تحقیقات 

Abbaspour and Nazaridoust (2007)  ،روی دریاچه ارومیه
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Peeri (2010)  ،روی دریاچه هامونSarhadi and Soltani (2013) 
گؤل، در تاالب قوری Ganjali (2015)خونی، در تاالب گاو

Sajedipour et al. (2017)  ،در تاالب بختگانGorji-Shani and 

Barani (2017)  و Khangholi et al. (2018) در تاالب میقان اشاره
توان در زمره های مورد استفاده در همه این مطالعات را میکرد. روش

رولوژیکی، اکولوژیکی یا ترکیبی دانست. به غیر از این روشهای هید
روشهای مورد بحث در این مقاله محققین از روشهای دیگری نیز به 

اند. ها توجه نشان دادهآبه زیست محیطی تاالبمفهوم تأمین حق
Banihabib and Najafi (2018)  با استفاده از مفاهیم تئوری بازی

آبه زیست محیطی تاالب حقو ورشکستگی در راستای تأمین 
 اند و در این مطالعه با استفادههورالهویزه مطالعاتی را به انجام رسانیده

آبه توان حقاند چگونه میاز تعامالت میان قدرتهای منطقه نشان داده
برای  Shahbazbegian and Bagheri (2016)تاالب را افزایش داد. 

ت سیستان( به ارزیابی ارزیابی آب مورد نیاز تاالب هیرمند )دس
پذیری در منطقه در اثر نوسان جریان رودخانه های آسیبشاخص

هیرمند پرداختند. مطالعات دیگری از این دست نیز موجود است که به 
از  پیمایدعلت پیمودن مسیری متفاوت از آنچه که پژوهش حاضر می

 شود. ذکر آنها خودداری می
 

یک ناحیه زیست محیطی از ارزش  المللی انزلی به عنوانتاالب بین
اد رطوبت و بهبود شرایط آب فراوانی برخوردار است. این تاالب در ایج

ی ناحیه پیرامون خود و همچنین کنترل سیالب نقش مهمی و هوای
شناسی، جانورشناسی و های گیاهداشته و محلی مناسب برای پژوهش

د دهه اخیر، (. در چنBabaee et al., 2007سایر علوم زیستی است )
ای مواجه شده است که المللی انزلی با مشکالت عدیدهتاالب بین

 نوسان و تغییر سطح آب تاالب یکی از این مشکالت است 
(Kazemi et al., 2014 براساس شواهد موجود عدم مدیریت .)

یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز تاالب انزلی و فعالیتهای انسانی از 
رداری بباشند. بهرهبوجود آمده در این تاالب می عوامل اصلی مشکالت

بری ارها به منظور رفع نیازهای کشاورزی، تغییر کرویه از رودخانهبی
بندها و بندهای انحرافی در مسیر سیس آباراضی جنگلی به شالیزار، تأ

ها از یک طرف و دفع مواد زاید شامل فاضالب شهری، رودخانه
کشاورزی )که نقش مهمی در آلودگی  فاضالبهای صنعتی و پسابهای

تاالب و مرگ آبزیان و تغییر شرایط محیط تاالب داشته است( 
(Zebardast and Jafari, 2011 از طرف دیگر، سبب کاهش حقابه )

ای هه منظور حفظ اکوسیستمــزیست محیطی تاالب گردیده است. ب
محیطی، ون تاالب انزلی و حفظ ارزشهای زیستـحساسی چ

اجتماعی و همچنین توجه به نقش کلیدی آب در  -یاقتصاد
ها، الخصوص تاالبهای آبی علیکارکردهای وابسته به اکوسیستم

اشد. این بها ضروری میتعیین مقدار آب مورد نیاز برای این اکوسیستم
مقاله در نظر دارد تا با استفاده از یک رویکرد اکوهیدرولوژیکی به تعیین 

بپردازد. در راستای اهداف پژوهش، ابتدا سعی  نیاز آبی تاالب انزلی
شود وضعیت هیدرولوژیکی تاریخی رودخانه های ورودی به تاالب می
ثیرگذار بر روی فاکتورهای راز سطح دریای خزر که از عوامل تأو ت

هیدرولوژیکی تاالب هستند، بررسی گردد. آنگاه با شناسایی گونه 
شاخص اکولوژیکی، شرایط حساس گیاهی یا جانوری به عنوان گونه 

بهینه و همچنین حداقل قابل قبول تاالب در ارتباط با وضعیت استقرار 
گونه شاخص در سالهای گذشته تعیین گردد. سپس، براساس 
مشخصات مرفولوژیکی تاالب و با در دست داشتن اطالعات مربوط به 
رابطه گونه شاخص و تاالب، حجم آب مناسب برای تخصیص به تاالب 

 شود. دو حالت کمینه و مطلوب بدست آورده میدر 
 

 مواد و روشها -0

 محدوده مورد مطالعه -0-0

المللی انزلی در جنوب غربی دریای خزر واقع گردیده است تاالب بین
به همراه  1354المللی ایران است که در سال تاالب بین 24و یکی از 

االب وسعت تتاالب دیگر به دفتر کنوانسیون رامسر معرفی شد.  11
 211های زمستان و بهار به دلیل افزایش بارش، تا حدود انزلی در فصل

کیلومترمربع و در فصل تابستان به سبب کم شدن حجم ورودی آب، 
رسد کیلومترمربع می 19کمبود بارش و افزایش میزان تبخیر به 

(Ashouri and Abdous, 2012تفاوت میان قسمت .) های مختلف
خصوصیات جغرافیایی، ویژگی آب و هوایی و تنوع گیاهی تاالب از نظر 

و جانوری، سبب تقسیم تاالب به چهار بخش شرقی، مرکزی، غربی و 
موقعیت جغرافیائی و  1جنوب غربی )سیاه کشیم( شده است. شکل 

 Javdankherad etدهد )بخشهای مختلف تاالب انزلی را نشان می

al., 2011شرقی تاالب امروزه  که قسمت اعظم بخش(. در حالی
ترین عمقترین و کمپوشیده از گیاهان آبزی بن در آب و یکی از آلوده

های تاالب انزلی است، در بخش مرکزی تاالب انزلی پهنه محدوده
آبی وسیعی وجود دارد و خروجی آب تاالب به دریا در محدوده این 

ن آ  ترین بخش تاالب در بخش غربیبخش از تاالب قرار دارد. عمیق
ترین منطقه که در سیاه کشیم به عنوان قدیمیقرار دارد در حالی

حفاظت شده در مجموعه تاالب انزلی، امروزه به جز چند پهنه آبی و 
های جاری در آن، بقیه سطح تاالب از گیاهان آبزی بن در آب رودخانه

(. در Javdankherad et al., 2011به ویژه نی پوشیده شده است )

اهش ک یر ارتباط بخش سیاه کشیم با سایر بخشها به دلیلسالیان اخ

به حداقل رسیده است. مشاهدات میدانی )در دوره زمانی مورد  عمق

 دهد که اینمی( نشان 07تا اواخر سال  06مطالعه؛ از اوایل سال 
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کاهش ارتباط با سایر قسمتها و افت تراز سطح آب  راه را برای تجاوز 
بخشهای مختلف سیاه کشیم و کم کردن ساکنان حاشیه تاالب به 

 پهنای تاالب در این بخش باز نموده است. 
 

 روش انجام كار -0-0

در این مطالعه نیاز آبی زیست محیطی تاالب انزلی توسط یک رویکرد 
هیدرولوژیکی به دست آورده شده است. مراحل  -ترکیبی اکولوژیکی

زیابی پارامترهای انجام کار در این روش شامل مطالعه، محاسبه و ار
ص ترین شاخهیدرولوژیکی، انتخاب مناسب -رفولوژیکیوموثر ژئوم

براساس روابط میان جانوران، گیاهان و اکوسیستم آبی به عنوان 
زیستگاه آنها جهت تعیین نیاز آبی زیست محیطی تاالب و در نهایت 

د. به باشتعیین حجم آب متناظر با شرایط زندگی شاخص منتخب می
انتخاب شاخص مناسب اکولوژیکی برای تعیین نیاز آبی تاالب منظور 

استفاده گردید. این امر بدان  add-hocانزلی از روش ارزشگذاری 
ع، تجربیات ـــه منابــه بـوجــا تــه ارزشگذاری بــمفهوم است ک

رفته است ــارشناسان خبره انجام گـود و نظرات کـوجــم
(Shokoohi and Amini, 2014مهم .) ترین عوامل و پارامترهای

رفولوژیکی و هیدرولوژیکی مورد بررسی عبارت بودند از: دبی وژئوم
های ورودی به تاالب، های روزانه( رودخانهساالنه )براساس تحلیل دبی

عمق تاالب، تراز سطح دریا که مرتبط با تراز سطح تاالب است، سطح 

ها ی رودخانههای مختلف. اطالعات مربوط به دبو حجم آب در بخش
که در ایستگاههای  1305تا سال  1365در دوره آماری از سال 

 ایشود از شرکت سهامی آب منطقههیدرومتری موجود در آن ثبت می
مالحظه  2گیالن دریافت شد. این ایستگاهها همانطور که در شکل 

 گردد در فاصله بسیار نزدیک به تاالب قرار دارند.می
 

دهد. برای ارتفاع تاالب را نشان می -حجم -منحنی سطح 3شکل 
های مربوط به تعیین تراز سطح آب تاالب تهیه منحنی یاد شده از داده

و  2993)تهیه شده توسط شرکت جایکا مربوط به دو دوره زمانی 
ی های لیزر اسکن هوایاز ترکیب دادهمنطقه ) DEM(، نقشه 2919

زلی با مقیاس ، نقشه توپوگرافی شهر ان1301تهیه شده در سال 
های هیدروگرافی تهیه شده توسط شرکت جایکا( و و نقشه 1:1999

های حریم و بستر تاالب انزلی )تهیه شده توسط شرکت جایکا( الیه
 استفاده به عمل آمد.

 

از آنجا که تراز سطح آب در تاالب انزلی متأثر از تراز سطح دریای خزر 
های مربوط به تراز سطح باشد لذا دادهو جریان ورودی به تاالب می

از اداره کل بنادر و  1306تا  1350دریا در ایستگاه انزلی نیز از سال 
 کشتیرانی استان گیالن دریافت گردید. 

 

 
  

Fig. 1- Location and different parts of Anzali wetland 

 و بخشهای مختلف تاالب انزلی یموقعیت جغرافیاي -0شکل 
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Fig. 2- Rivers and hydrometry stations in Anzali wetland watershed 

 به تاالب انزلی و ايستگاههای هیدرومتری حوضه های ورودیرودخانه -0شکل 
 

 
Fig. 3- Elevation -area-volume curve of Anzali wetland 

 ارتفاع تاالب انزلی -حجم -منحنی سطح -3شکل 

 
ارتباط آن با سطح آب تاالب مباحث مربوط به تراز آب دریای خزر و 

 ارائه شده است.   2-3انزلی در بخش 

 
در بخش مطالعات اکولوژیکی و با توجه به اهداف تحقیق الزم بود 

های های گیاهی و جانوری، گونههای حفاظت شده اعم از گونهگونه
حجم( ها و سطح )ها و ارتباط مستقیم بین گونهفیتوپالنکتون، ماهی
 یشناسایی قرار گیرند. برای شناسای رد بررسی وآب در دسترس مو

گیاهان و جانوران موجود در تاالب به منظور انتخاب شاخص 
های موجود در سازمان محیط زیست و شیالت اکولوژیکی، از داده

استان گیالن استفاده به عمل آمد. در ادامه با تحلیل اطالعات پایه 
در نظر گرفتن این اکولوژیکی با  موجود در هر بخش، یک شاخص

انتخاب شده باید دارای سطح حفاظتی باال بوده، یا  مفروضات که گونه
ان اش نشدر باالی هرم غذایی تاالب قرار داشته و سالمت اکولوژیکی

ه ین باشد تعیین گردید. در مرحلها در زنجیره پایوجود سایر گونه دهنده
در دو بعد، برای حفظ مطلوبیت زیستگاه برای شاخص منتخب 

سناریوی حداقل قابل قبول و مطلوب، تراز اکولوژیکی تاالب بدست 
آمد. تراز اکولوژیکی مطلوب در واقع تراز سطح آب در تاالب است به 
نحوی که گونه شاخص منتخب در بهترین شرایط باقی بماند و 

گونه کاهش جمعیتی برای حضور آن گونه در تاالب اتفاق نیفتد. هیچ
محیطی در تراز ولوژیکی حداقل، نیاز آبی زیستهمچنین، تراز اک

ارتفاعی است که اگر حجم، سطح یا عمق آب از آن کمتر شود، گونه 
مورد نظر دچار انقراض شده و یا به تاالب مراجعت ننماید. در این حالت 
نیاز آبی کمترین مقدار بوده و حجم آب بدست آمده نسبت به شرایط 

له آخر، با در دست داشتن تراز طبیعی کمتر خواهد بود. در مرح
ارتفاع، حجم آب متناظر،  -سطح -اکولوژیکی تاالب و دیاگرام حجم
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برای تعیین نیاز آبی تاالب انزلی در دو سطح حداقل و مطلوب تخمین 
 زده شد. 

 

 نتايج و بحث  -3

 كننده تاالب انزلیبررسی منابع آب سطحی تغذيه -3-0

تاالب انزلی براساس روش به منظور تعیین نیاز زیست محیطی 
اکوهیدرولوژیکی، ابتدا منابع آب سطحی منطقه از نظر تبادل جریان با 

مین آب تاالب انزلی د بررسی قرار گرفت. منابع اصلی تأتاالب مور
های جاری در حوضه آبریز تاالب و ارتباط شامل نزوالت جوی، رودخانه

های جاری رودخانهباشد. تعداد هیدرولوژیکی تاالب با دریای خزر می
رودخانه اصلی است که  0در حوضه آبریز تاالب و ورودی به آن شامل 

از ارتفاعات جنوب غرب منطقه سرچشمه گرفته و به داخل تاالب 
ریزند و از طریق خروجی تاالب در بندر انزلی )بخش مرکزی تاالب( می

ک ی توانگردند. بطور کلی تاالب انزلی را میبه دریای خزر وارد می
های تبخیر، بارش و لفهذخیره درنظر گرفت که عالوه بر مؤ مخزن

ورودی و یک خروجی در بندر انزلی  0جریان آب زیرزمینی دارای 
های مذکور دارای جریان دائمی بوده و با باشد. تمامی رودخانهمی

دترین شود که تنها نسبت به یکدیگر معلوم میمقایسه شیب رودخانه
های غربی است و به تدریج به سمت شرق از دخانهشیب مربوط به رو

است  ایترین رودخانهشود. رودخانه پسیخان پرآبشیب آنها کاسته می
های ، میانگین ساالنه دبی رودخانه1ریزد. جدول که به تاالب می

ورودی به بخشهای مختلف تاالب انزلی را به همراه مختصات 
، خصوصیات 2ها، جدول نجغرافیایی ایستگاههای هیدرومتری روی آ

فیزیوگرافی حوضه آبریز رودخانه های منتهی به تاالب انزلی و 
، میانگین ساالنه دبی در هریک از ایستگاههای 4همچنین شکل 

در مقایسه با یکدیگر نشان  1305-1350هیدرومتری را در بازه زمانی 
ترین ترین و پرآبدهند که بزرگنشان می 2و  1جداول  دهد.می
 ایدخانه در حوضه تاالب انزلی رودخانه پسیخان، با سطح حوضهرو

کیلومتر مربع و میانگین دبی ساالنه خروجی به تاالب در  131معادل 
های درصد از مجموع دبی 39متر مکعب بر ثانیه )حدود  3/29حدود 

 Shokoohiباشد )های موجود در حوضه تاالب( میورودی از رودخانه

and Modabberi, 2019 متوسط درازمدت مجموع آبدهی ساالنه .)
متر مکعب در ثانیه است که معادل حجمی  5/62ورودی به تاالب انزلی 

 باشد. هزار متر مکعب در سال می 079در حدود یک میلیون و 
 

ثیرگذار بعدی در وضعیت تاالب انزلی به عنوان یک مخزن، عامل تأ
ین اشد. روند کلی و همچنبارتباط هیدرولوژیکی تاالب با دریای خزر می

نوسانات سطح آب دریای خزر مهمترین عاملی است که باعث تغییر 
میزان آب موجود در تاالب انزلی و در  شود.سطح آب تاالب انزلی می

پی آن تغییرات سطح تاالب با تغییرات سطح آب دریای خزر ارتباط 
آب در  هرچه سطح آب در دریای خزر باالتر باشد مقدار مستقیم دارد.

ابد و بنابراین تاالب سطح بیشتری را اشغال ــیتاالب نیز افزایش می
نماید. نوسانات تراز آب دریای خزر تابع تغییرات در ورودی می

بته ال باشد.های منتهی به دریا و شدت تبخیر از سطح آن میرودخانه
های انسانی در مدیریت های اخیر دخالتالزم به ذکر است در طی دهه

ای دریای خزر، بخصوص ولگا با بیشترین های رودخانهنابع آب حوضهم
ثری در روند و همچنین نوسانات تراز زر نیز، نقش مؤمیزان آبدهی به خ

 (.Dehbashi et al., 2012آب خزر ایفا  کرده است )

 

عامل دیگری که در بررسی نوسانات دریای خزر باید مورد توجه قرار 
این دریا بوده که با توجه به شرایط اقلیمی و گیرد، تبخیر از سطح آب 

های مختلف، این عامل نیز بر تراز آب دریای هیدرولوژیکی در سال
تغییرات  5شکل (. Haghani et al., 2016) خزر تأثیرگذار بوده است

دهد. نشان می 1306تا  1360تراز آب تاالب و دریا را در دوره زمانی 
از سطح آب تاالب تحت تأثیر تراز گردد ترهمانطور که مالحظه می

سطح آب دریای خزر است.

 
Table 1- Mean annual flow and location of hydrometry stations 

 های ورودی به تاالب انزلیهای هیدرومتری رودخانهمیانگین ساالنه دبی و مشخصات ايستگاه -0جدول 

River 
Hydrometry stations  Mean annual 

flow (m3/s) Name Longitude Latitude 

Chafroud Roudbarsara 4152616 331846 2 

Bahambar Aghamahaleh 4147503 343802 1.7 

Morghak Kotamjan 4142960 347180 3.3 

Khalkaee Kotamjan 4142828 347548 4.3 

Kolesar Kolesar 4140028 351742 6.5 

Masoule roudkhan Chomesghal 4137526 355172 5.1 

Shakhraz Laksar 4135259 360196 10.3 

Pasikhan Nokhale 4134794 362962 20.3 

Pirbazar Pirbazar Bridge 4133990 371287 9 
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Table 2- Physiographic characteristics of watersheds pertaining to Rivers entering Anzali wetland 

 های منتهی به تاالب انزلیخصوصیات فیزيوگرافی حوضه آبريز رودخانه -0جدول 

River 
Area 

(Km2) 

Perimeter 

(Km) 

Max. elevation 

(m) 

Mean elevation 

(m) 

Min. elevation 

(m) 

Chafroud 197.25 97.13 2404 701.91 -28.5 

Bahambar 176.25 77.54 688 42.06 -28.5 

Morghak 312.92 114.78 2836 1096.87 -28.5 

Khalkaee 354.43 112.39 3082 917.55 -28.5 

Kolesar 269.23 82.04 1742 247.34 -28.5 

Masoule roudkhan 412 130.55 3035 866.25 -28.5 

Shakhraz 456.13 119.44 2819 520.2 -28.5 

Pasikhan 838.37 163.92 2821 457.7 -28.5 

Pirbazar 368.66 97.4 782 74.4 -28.5 

 

 
/s)3Mean annual flow of rivers entering Anzali wetland (m -Fig. 4 

 های ورودی به تاالب انزلی میانگین دبی ساالنه رودخانه -9شکل 

 
شرکت جایکا نیز در مطالعات خود به این نکته اشاره کرده است که 
کانال خروجی تاالب در بندرانزلی به عنوان نقطه کنترل سطح آب 

که در شرایط نرمال و ( به طوریJICA, 2005کند )تاالب عمل می
متر است.  4/9تراز سطح آب تاالب و دریا حدود غیر سیالبی اختالف 

کاهش شدید اختالف سطح آب تاالب و  5نکته قابل توجه در شکل 
شکن در خروجی باشد. احداث موجمی 1311دریای خزر بعد از سال 

گردد، سبب مالحظه می 6، همانطور که در شکل 1311تاالب در سال 
شده است که سطح آن ایجاد مخزنی در محل اتصال تاالب به دریا 

باشد. شیب کم منطقه )و لذا شیب تابعی از سطح آب دریای خزر می
گردد که اثر این سازه هیدرولیکی به باالدست کم سطح آب( سبب می

منتقل گردد و همین امر، با توجه به تبعیت سطح آب در تاالب از مقطع 
تواند عامل اصلی کاهش اختالف سطح آب کنترل پایین دست، می
 دریا و تاالب تلقی گردد. 

 

تخمین تراز سطح آب تاالب به عنوان يک شاخص  -3-0

 اكولوژيکی مهم -هیدرولیکی

توان مساحت و حجم آب دست آوردن تراز سطح آب تاالب میبا به
حجم تاالب  -مساحت -های ارتفاعا استفاده از منحنیــتاالب را ب

 ( محاسبه کرد.3)شکل 

 

رای تأمین اطالعات پایه در تاالب انزلی عدم یکی از مشکالت موجود ب
ای منظم و مداوم برای های ترازسنجی مناسب و برنامهوجود ایستگاه

باشد. در مقابل، ارتفاع سطح آب ثبت تراز سطح آب در طول زمان می
( تاکنون 1926) 1395دریای خزر به طور پیوسته و منظم از سال 

ح توان از روی سطن فرض که میگیری شده است. برای اثبات ایاندازه
آب دریای خزر به سطح آب تاالب پی برد، الزم است تا رابطه میان 

 سطح آب این دو بخش استخراج گردد.
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Fig. 5- Difference between Anzali wetland and Caspian Sea mean surface water level (1980 to 2017) 

 0368تا  0316ريای خزر و تاالب انزلی از سال اختالف بین میانگین تراز آب د -1شکل 

 

 
Fig. 6- Location of the breakwater at the central part of Anzali wetland entering into the Caspian Sea 

 موقعیت موج شکن در انتهای بخش مركزی تاالب انزلی در محل اتصال به دريای خزر -8شکل 

 
خی نکات از نظر ارتباط هیدرولیکی دو در این بین، درنظرگرفتن بر

ر گردید، تراز آب تاالب شده الزم است. مطابق آنچه که ذکسیستم یاد
باشد و در عین حال وجود هرنوع ثر از تراز آب دریای خزر میانزلی متأ

یکا، ثر باشد )مطالعات شرکت جاتواند بر این ارتباط مؤتنظیمی میسازه 
اث موج شکن در خروجی تاالب در (. براین اساس پس از احد2995
سطح آب تاالب تحت تأثیر این مقطع کنترل نیز قرار دارد.  1311سال 

فرض بر این است که تاالب در کل، به صورت یک مخزن عمل 
 دست )تراز سطح دریا قبل ازنماید و بسته به شرایط مرزی پایینمی

 شکن( و شرایط مرزیشکن یا سطح آب در محل موجاحداث موج
ها(، تراز آب تاالب و لذا مساحت و باالدست )جریان ورودی از رودخانه

بین دبی  کند. بر اساس این مفروضات، رابطهحجم آن تغییر می
های ورودی به تاالب و اختالف تراز بین سطح تاالب و دریا رودخانه

در دو شرایط قبل و بعد از احداث موج شکن مورد بررسی قرار گرفت. 
آورده شده است. همانطور که مالحظه  7ه در شکل نتیجه حاصل

گردد رابطه میان دبی ورودی و اختالف تراز سطح دریا و تاالب در می
دار بوده و داده هر دو دوره قبل و بعد از احداث موج شکن انزلی معنی
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گردد. با استفاده از این روابط و داشتن دبی پرتی نیز مالحظه نمی
توان دریای خزر در زمانهای مختلف میورودی به تاالب و تراز 

 میانگین تراز سطح آب تاالب را با دقت قابل قبولی برآورد نمود. 
 

انتخاب شاخص اكولوژيکی جهت تعیین تعیین نیاز آبی  -3-3

 زيست محیطی تاالب انزلی

ی دهد که پرندگان آبزبررسی منابع و نظر کارشناسان خبره نشان می
های خوب ها، شاخصژیکی بارز تاالبهای اکولودر میان ویژگی

(. Reid et al., 2013تغییرات محیط زیست و منابع طبیعی هستند )
 های مختلف مورد نیازتغییرات در منابع اولیه مانند غذا، آب و خواسته

زندگی سبب کمبود جمعیت و تغییر تراکم و پراکنش پرندگان آبزی 
هیدرولوژیکی، از  رژیم(. تغییر در Cumming et al., 2012شود )می

جمله تغییرات عمق، سطح و جریان آب عوامل مهم طبیعی هستند که 
 Bellio andتواند بر تغذیه و زاد و ولد پرندگان آبزی تأثیر بگذارد )می

Kingsford., 2013 با توجه به مطالب مطرح شده، تمرکز اصلی .)
گرفت. جهت انتخاب شاخص جانوری روی پرندگان آبزی مهاجر قرار 

در این راستا جایگاه، محل پرورش و مکانهای مخصوص در مهاجرت 
پرندگان، آب مورد نیاز برای حیات وحش و وضعیت حفاظتی تاالب 
انزلی در چهار بخش اصلی آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. از طرف 

های متنوع گیاهان و ها با توجه به حضور گونهدیگر نتایج بررسی
بخشهای مختلف تاالب و نتایج حاصل از نظر  پرندگان آبزی در

خبرگان نشان داد که باید بیشترین تمرکز روی ارتباطات اکولوژیکی 
 پرندگان آبزی با گیاهان آبزی باشد.

 

ای که در این مرحله از مطالعه این نتیجه حاصل شد که بهترین گونه
مود ن بتوان آن را به عنوان گونه شاخص اکولوژیکی تاالب انزلی معرفی

 بتا با تامین مطلوبیت زیستگاه برای آن گونه، سالمت اکولوژیکی تاال
ت که باشد. شایان ذکر اسی تیره میانزلی تأمین گردد، پرستوی دریای
ی تیره به عنوان شاخص اکولوژیکی، در انتخاب گونه پرستوی دریای

المللی، ملی، اکولوژیکی، عالوه بردرنظرگرفتن ارزشهای حفاظتی بین
آوری دشگری و اقتصادی، عوامل دیگری همچون حضور و جوجهگر

گیر پرنده مهاجر در سراسر تاالب نیز درنظرگرفته شد.  نکته مهم چشم
و مؤثر دیگر در انتخاب پرستوی تیره دریایی به عنوان شاخص 

ده آوری این پرناکولوژیکی تاالب، تشخیص وجود ارتباط بین جوجه
گیاهی خاص و وابستگی رشد این  آبزی مهاجر و حضور  یک گونه

 توان گفت که براساسگیاه به عمق آب تاالب بود. به طور خالصه می
ارزیابی به عمل آمده، در صورت وجود شرایط مطلوب زیستگاه برای 
پرنده مزبور، عمق جریان در تاالب مناسب بوده و لذا بقیه شرایط 

 باشد.اکولوژیکی مطلوب در تاالب فراهم می

 

ب گذر در تاالدریایی تیره در زمره پرندگان مهاجر تابستان پرستوی
انزلی است، از طرف دیگر بیشترین فشار و استرس بر حجم آب 
اکولوژیکی مورد نیاز برای تاالب، به علت میزان بارش کم، دمای هوا 

های ورودی و تبخیر زیاد از سطح تاالب و میزان برداشت از رودخانه
آید. راضی شالیزاری، در فصل تابستان وارد میبه تاالب جهت آبیاری ا

براین اساس، فرض بر آن است که تأمین نیاز آبی تاالب در فصل 

ه فصول ، در بقی"بهتر"و یا  "مطلوب"تابستان به منزله تأمین شرایط 
است.  این نکته توجیه مناسب دیگری برای انتخاب پرستوی تیره 

باشد. دریایی به عنوان گونه شاخص می

 
Fig. 7- Relationship between the wetland total daily inflow and the difference between the level of water in 

the wetland and the Caspian Sea (a) before construction of the breakwater and (b) after construction of the 

breakwater 
بی ورودی روزانه به تاالب و اختالف تراز سطح آب تاالب و دريا در شرايط الف( قبل از احداث نمودار برازش مجموع د -1شکل 

 موج شکن و ب( بعد از احداث موج شکن
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 1 ±1/9الزمه مطلوبیت زیستگاه برای پرستوی دریایی تیره عمق آب 
 بـاشد.متر می

 

 ه گیاهی سهـونـه گــای است کدر این عمق شرایط تاالب به گونه
 ,Cowell and Doddد )ــنمایوله خیز به صورت مجتمع رویش میک

 آوری وسازی، جوجه( و در این حالت پناهگاه مناسبی برای النه1995
آوری سازی و جوجهنحوه آشیانه 1باشد. شکل تهیه غذای این پرنده می

پرستوی دریائی تیره بر روی گیاه سه کوله خیز را به صورت انفرادی 
 دهد.ن میو انبوه نشا

 
های به عمل آمده نشان داد که انتخاب پرستوی دریایی تیره ارزیابی

به عنوان شاخص اکولوژیکی به منظور تعیین جریان زیست محیطی 
برای تاالب انزلی، عمالً وضعیت تاالب از نظر عمق جریان، و به تبع 

که  نمایدآن،  دیگر عوامل هیدرولوژیکی اثرگذار را آنچنان تعریف می
های مختلف اقتصادی مانند گردشگری و شرایط مناسب برای بخش

ماهیگیری تأمین گردد، زیرا وجود چنین عمقی از آب در تاالب سبب 
گردد که بدنبال خود ها میافزایش جمعیت، زادآوری و مهاجرت ماهی

افزایش رفاه عمومی را برای ماهیگیران به همراه خواهد داشت. 
خاب شده، سبب جلوگیری از اختالل در همچنین عمق آب مناسب انت

اند، هایی که برای تفریح گردشگران در تاالب مهیا شدهرفت و آمد قایق
 شود.گردد و سبب رونق گردشگری و اکوتوریسم میمی
 

يابی تعیین تراز اكولوژيکی تاالب انزلی براساس مکان -3-9

 شاخص كلیدی در دو سطح مطلوب و حداقل

آوری انبوه سازی و جوجهمده نشان داد که النهآهای به عملبررسی
ه )قبل از ی ککوله خیز در سالهایر روی گیاه سهپرستوی دریایی تیره ب

( تاالب از نظر وضعیت زیست محیطی در شرایط مطلوبی قرار 75سال 
اند در مناطق خاصی از بخش داشته و تمامی ذینفعان از آن راضی بوده

گرفت آبکنار و نرگستان انجام میسیاه کشیم به نامهای کالس 
(Behroozyrad et al., 2002.)  پس از کاهش تراز سطح آب تاالب

 در این منطقه و به دنبال آن کاهش عمق آب، دیگر شرایط مطلــوب
آوری این پرنده وجود نداشت. به خیز و جوجهکولهبرای رویش گیاه سه

از منطقه سیاه  آوری خود راهمین دلیل این پرنده محل اصلی جوجه
آوری پرستوی دریایی تیره (. جوجه1کشیم به سلکه منتقل نمود )شکل 

در بخش سلکه گزارش شده است و از آن سال به بعد به 1311تا سال 
دنبال کاهش دوباره تراز و عمق آب تاالب و عدم رویش انبوه گیاه 

خیز در این منطقه مشاهده شد که این پرنده محل زیستگاه کولهسه
خود را به سرخانکل و بخش غربی تاالب تغییر داده است 

(Khaleghizadeh, 2007باتوجه به موارد ذکر شده می .) توان خاطر
نشان کرد که اگر تاالب انزلی در بخشهای مختلف خود آب کافی 
داشته باشد و شرایط مطلوب در آن بــرقرار گــردد، خاستگاه اصلی 

باشد شده سیاه کشیم میایــن پــرنده در منطقه حفاظت 
(Khaleghizadeh, 2007.)

 
Fig. 8- Nesting and breeding of whiskered tern on the water chestnut in an individual and aggregated 

manner 

 ی تیره روی سه كوله خیز به صورت انفرادی و انبوهآوری پرستوی دريايسازی و جوجهنحوه آشیانه -8شکل 



 
 

  0361، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR) 

191 

 

یجه برای اینکه بتوان سالمت اکولوژیکی کل تاالب انزلی را در نت
تضمین نمود باید عمق یا تراز آب تاالب به عمق یا تراز آب مورد نظر 

کشیم برسد. باتوجه آمار موجود در سازمان محیط زیست، در بخش سیاه
دفترچه بانان مندرج در محیط بانان و مطالعه گزارشاستعالم از محیط

های مناطق مختلف و در نهایت بانیهای موجود در سر محیطیادداشت
مصاحبه با ذینفعان محلی درخصوص توزیع جمعیت پرستوی تیره 

به عنوان سال مطلوب  1375خیز، سال کولهدریایی و توسعه گیاه سه
برای تاالب انتخاب گردید. در این سال عمق آب مناسب برای رویش 

ح کشیم وجود داشت. برای تعیین سطهگیاه سه کوله خیز در منطقه سیا
آب تاالب در این سال، ابتدا حجم جریان ورودی به تاالب از طریق 

گانه ورودی به تاالب محاسبه و سپس های نهتجمیع جریان رودخانه
الف تراز سطح -7با داشتن سطح آب دریای خزر و با مراجعه به شکل 

معادل  1375در سال  آب تاالب بدست آمد. براین اساس تراز آب تاالب

متر محاسبه و به عنوان تراز اکولوژیکی مطلوب انتخاب  -7/25 ±9/1
 شد. 

 

برای اینکه بتوان شرایط حداقل اکولوژیکی را نیز برای تاالب انزلی 
ی تیره در مناطق مختلف آوری پرستوی دریاید از آمار جوجهمعین کر

به بعد، عمق  1375استفاده گردید. همانطور که ذکر گردید  از سال 
ه که دیگر گیاه سآب تاالب در منطقه سیاه کشیم کم شد به نحوی

کوله خیز آب کافی جهت رشده به صورت انبوه را نداشت. در نتیجه 
در منطقه سیاه  1375آوری این پرنده به صورت انبوه از سال آمار جوجه

به کمترین  1311کشیم به صورت تدریجی کاهش یافته و در سال 
ر خود رسیده است. اگر عمق آب تاالب در این منطقه از عمق آب مقدا

کمتر گردد، آنگاه شرایط اکولوژیکی تاالب دچار  1311در سال 
خسارات برگشت ناپذیری مانند انقراض یا عدم مهاجرت این گونه به 
این منطقه گشته و به دنبال آن سایر ذینفعان تاالب مانند قایقرانان، 

پرنده نیز متضرر خواهند شد. مشاهدات نشان  ماهیگیران و صیادان
و بعد از آن با کاهش دوباره عمق آب پرستوی  1310دهد که از سال می

کرد و آوری ندریائی تیره در منطقه سیاه کشیم به صورت انبوه جوجه
آوری خود را به مناطق دیگر تاالب انزلی مانند سلکه، محل جوجه

شتری داشتند، تغییر داد. در سرخانکل و بخش غربی که عمق آب بی

متر  -26 ± 1/9را با مقدار تراز  1311توان تراز آب در سال نتیجه می
 به عنوان حداقل تراز اکولوژیکی تاالب انزلی درنظر گرفت.

 

تخمین مساحت و حجم متناظر با شرايط تراز اكولوژيکی  -3-1

 مطلوب و حداقل

 ، ژیکی حداقل و مطلوببا تخمین تراز سطح آب تاالب در شرایط اکولو

(، مساحت و حجم 3ارتفاع ) شکل  -حجم -با استفاده از منحنی سطح
 3تاالب برآورد گردید. با توجه به نتایج بدست آمده که در جدول 

گردد، حداقل حجم آب تخمین زده شده برای نیاز آبی مالحظه می
تاالب با در نظر گرفتن دامنه عمق آب قابل تحمل برای شاخص 

باشد. این حجم از آب الزم میلیون مترمکعب می 167ب، معادل منتخ
ریزی مناسب برای مصارف رودخانه های باالدست، در است با برنامه

شرایط کم آبی وخشکسالی به تاالب تخصیص داده شود. براساس 
محیطی قابل تخصیص نتایج مندرج در همین جدول، حداقل آب زیست

اکولوژیکی و همچنین در نظر  به تاالب برای حفظ شرایط مطلوب
میلیون مترمکعب خواهد بود.  211متر، معادل سانتی 19گرفتن تلرانس 

متر برای سانتی 19میانگین این ارقام بدون در نظر گرفتن تلرانس 
میلیون متر مکعب  237و  112شرایط حداقل و مطلوب به ترتیب 

فظ احجام ریزی برای تخصیص جریان به منظور حخواهد بود. برنامه
باشد که در آن عالوه ای دیگر میمزبور در تاالب انزلی، هدف مطالعه

های ورودی، بارش مستقیم بر تاالب، بر عوامل بیالن )جریان رودخانه
تبخیر، تغذیه و تخلیه به آب زیرزمینی، تخلیه و تغذیه از دریا( عوامل 

ه ضپیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حاکم بر حوضه فومنات )حو
 آبریز انزلی( نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. 

 
Table 3- Required water for Anzali wetland to 

guarantee the minimum acceptable and optimum 

ecological conditions 

مقادير تراز، سطح و حجم در شرايط مختلف  -3جدول 

 اكولوژيکی تاالب

Ecological 
condition 

Elev. 
(m) 

A 
(Km2) 

V × 106(103) 

Minimum 
acceptable 

-26.1 96 167 

Optimum (lower 

level) 
-25.8 115 218 

 

 گیرینتیجه -9

المللی انزلی که به عنوان یک اکوسیستم آبی منحصر بفرد تاالب بین
در شمال ایران خدمات زیادی را در اختیار همگان قرار داده است در 

رفته و ای قرار گامل طبیعی و انسانی عدیدهسالیان اخیر تحت تأثیر عو
توان با توجه به باقی ماندن نام  این تاالب در لیست مونترو به جرأت می

باشد. با توجه به گفت که ادامه حیات آن با خطراتی جدی مواجه می
عیین های آبی، تنقش کلیدی آب در کارکردهای وابسته به اکوسیستم

 -های زیست محیطی و اقتصادیارزش مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ
لفی های مختباشد. روشاجتماعی ذینفعان مرتبط با تاالب ضروری می

های ها وجود دارد. این رویکردها شامل روشبرای تعیین نیاز آبی تاالب
باشد. روش به کار گرفته شده در این هیدرولوژیکی و اکولوژیکی می
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ی لوژیکی و هیدرولوژیکتحقیق یک روش ترکیبی از رویکردهای اکو
باشد. در این روش ابتدا مطالعه جامعی از وضعیت تامین منابع آب می

های ورودی به تاالب و تراز آب دریا صورت تاالب شامل دبی رودخانه
پذیرفت. سپس وضعیت بیولوژیکی و اکولوژیکی جانوران و گیاهان 

استفاده  ده وتاالب بررسی گردید و در نهایت با تلفیق مطالعات انجام ش
هی تیره که عملیات النخبرگان، پرنده آبزی پرستوی دریای از نظرات

دهد به عنوان شاخص خیز انجام میکولهسازی خود را روی گیاه سه
آوری وجهسازی و جی تیره آشیانهوژیکی انتخاب شد. پرستوی دریایاکول

تان( تابس خیز در ماههایی از سال )عمدتاً فصلکولهخود را روی گیاه سه
دهد که بیشترین برداشت از آب ورودی به تاالب در انجام می

های منتهی بدان صورت گرفته و از طرف دیگر به علت رودخانه
افزایش دمای هوا، میزان تبخیر از سطح آب تاالب و تبخیر و تعرق از 

یابد. فرض اساسی تحقیق این است که با گیاهان تاالبی افزایش می
ی در های تاالبمورد نیاز این پرنده، نیاز آبی سایر گونهتامین حجم آب 

دیگر ماههای سال نیز مرتفع خواهد گردید. با اعمال مدیریت صحیح 
های ورودی به و یکپارچه منابع آب در باالدست و در حوضه رودخانه

ی که به عوامل انسانی بستگی دارد( توان تا حد امکان )تا جایتاالب می
نزلی را به تراز اکولوژیکی مطلوب و یا در مواقع تراز آب تاالب ا

خشکسالی به تراز حداقل رساند. با توجه به معیارهای تعریف شده برای 
مطلوبیت زیستگاه پرنده شاخص انتخابی، تراز اکولوژیکی مربوط به  
تاالب برای دو شرایط حداقل و مطلوب تعریف و در نهایت با  استفاده 

فاع محاسبه شده برای تاالب انزلی، دو ارت -حجم -از منحنی سطح
میلیون مترمکعب به ترتیب به  237میلیون مترمکعب و  112حجم 

محیطی تعیین عنوان دو حد حجم حداقل و حجم مطلوب زیست
 .گردیدند

 

 هانوشتپی

1- Environmental Water Requirement 

 

 مراجع -1

Abbaspour M, Nazaridoust A (2007) Determination of 

environmental water requirements of Lake Urmia, 

Iran: an ecological approach. International Journal of 

Environmental Studies 64(2):161-169 

Ashoori A, Abdoos A (2013) Important wetland habitats 

for the waterbirds of Gilan, Iran. Katibeh Gilan, 260 

p (In Persian) 

Babaee H, Khodaparast H, Abedini A (2007) Evaluation 

of heavy metals (Cd, Cu, Fe, Pb) in surficial 

sediment of Anzali wetland. Iranian Journal of 

Scientific Fisheries 16(1):9-16 (In Persian) 

Banihabib ME, NajafiMarghmaleki S (2018) 

Assessment of game and bankruptcy theories to 

supply environmental water of Hawizeh Wetland. 

Iran-Water Resources Research 14(2):12-22 (In 

Persian) 

Behroozyrad B, Riahi A, Khaleghizade A (2002) A 

monthly survey of biodiversity changes of 

waterfowls and waders in Selkeh and Siahkeshim 

international wetlands. Iranian Journal of Natural 

Resources 55(2):21-35 (In Persian) 

Bellio M, Kingsford RT (2013) Alteration of wetland 

hydrology in coastal lagoons: implications for 

shorebird conservation and wetland restoration at a 

Ramsar site in Sri Lanka. Biological Conservation 

167:57-68 

Colwell MA, SL Dodd (1995) Waterbirds communities 

and habitat relationships in coastal pastures of 

northern California. Conservation Biology 9(4):827-

834 

Cumming GS, Paxton M, King J, Beuster H (2012) 

Foraging guild membership explains variation in 

waterbird responses to the hydrological regime of an 

arid-region flood-pulse river in Namibia. Freshwater 

Biology 57:1202-1213 

Davis JA, Froend RH, Hamilton DP, Horwitz P, 

McComb AJ, Oldham CE (2001) Environmental 

water requirements to maintain wetlands of national 

and international importance. Environmental Flows 

Initiative Technical Report Number 1, 

Commonwealth of Australia, Canberra 120p  

Dehbashi M, Azarmsa S, Vafakhah M (2017) Water 

level fluctuation analysis and forecast in the Caspian 

Sea using stochastic time series models. Journal of 

Geographical Research 13(25):23-33 (In Persian) 

Dong X, Du P, Tong Q, Chen J (2008) Ecological water 

requirement estimates for typical areas in the Huaihe 

Basin. Tsinghua Science and Technology 13(2):243-

248 

Ganjali S (2015) Optimize modeling of environmental 

water requirement of Ghourigol wetland using a 

comprehensive method. In Proc. of 13nd National 

Conference on the Evaluation of Environmental 

Impacts, 17-18 Febuary, Tehran, Iran, 1-17 (In 

Persian) 

Garg JK (2013) Wetland assessment, monitoring and 

management in India using geospatial techniques. 

Journal of Environmental Management 148:112-123 

Gibbs MS, Clarke K, Taylor B (2016) Linking spatial 

inundation indicators and hydrological modeling to 

improve assessment of inundation extent. Ecological 

Indicators 60:1298-1308 



 
 

  0361، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR) 

193 

 

Gippel CJ (1996) Water management manual of 

wetlands management wetlands conservation. 

Report Series No.4, 101p 

Gorji-Shani R, Barani G (2017) Evaluation of the 

Hawizeh marshes water requirements with respect to 

dust control and improvement in environmental 

conditions. Journal of Hydraulics 12(3):13-27 (In 

Persian) 

Haghani S, Leroy SAG, Wesselingh F, Rose N (2016) 

Rapid evolution of coastal lagoons in response to 

human interference under rapid sea level change: A 

south Caspian Sea case study, Quaternary 

International 408:93-112 

Javedan Kherad E, Esmaili Sari A,  Bahramifar N (2011) 

Investigation of persistent organic pollutants residue 

in sediments of international Anzali Wetland, Iran. 

Journal of Environmental Studies 37(57):35-44 (In 

Persian) 

JICA, DOE, MOJA (2005) The study on integrated 

management for ecosystem conservation of the 

Anzali Wetland in the Islamic Republic of Iran. Draft 

final report Vol. II: Maim report. Nippon Koei Co. 

150p 

Kazemi A, Jafari H, Torabian A, Matkan A (2015) 

Estimating eutrophication of inland waters using 

field spectrometry data (Case study: Anzali wetland). 

Environmental Science Journal 12(2):87-98 (In 

Persian) 

Khaleghizadeh A (2007) Waterbirds in microhabitats of 

Selke and Espand, in the Anzali wetlands, Iran. 

Sandgrouse 29(1):17-34 

Khangholi E, Naderi M, Hadipour M, Alipourardi M 

(2018) Evaluating minimum environmental 

requirement of Meighan wetland. Journal of Wetland 

Ecology 10(3):91-102  

Khanmohammadi S, Shokoohi A (2018) Using RVA 

model for defining river ecological regime for 

determining environmental flow. Iran-Water 

Resources Research 14(2):224-235 

King JM, CBrown, Sabet H. (2003) A scenario-based 

holistic approach to environmental flow assessments 

for rivers, River Research and Applications 619-639 

Murray-Darling Basin Authority (MDBA) (2012) 

Assessment of environmental water requirements for 

the proposed basin plan: Hattah lakes. Murray-

Darling Basin Authority (MDBA),Publication No: 

23/12, 150p 

Nikghalb S, Shokoohi A, Singh VP, Yu R, (2016) 

Ecological regime versus minimum environmental 

flow: Comparison of results for a river in a semi 

Mediterranean region. Water Resources 

Management 30:4969-4984 

Oryan S, Sadeghiyan M, Makhdoum M, Zarankabi M 

(2014) Comparison of environmental flow 

requirement assessment methodologies for rivers 

and proposing the appropriate approach for Iran by 

using TOPSIS technique. Environmental Research 

4(8):3-14 

Peeri H (2010) Environmental water requirements of 

Hamun wetland. Journal of Wetland Ecobiolog, 

IAUA 2(6):57-69 

Ramsar (2012) Water allocation and management. 

Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th 

edition, vol. 10. Ramsar Convention Secretariat, 

Gland, Switzerland. www.Ramsar.org. 

Reid JRW, Colloff MJ, Arthur AD, McGinness HM 

(2013) Influence of catchment condition and water 

resource development on waterbird assemblages in 

the Murray-Darling Basin, Australia. Biological 

Conservation 165:25-34 

Roberts J, Young WJ, Marston F (2000) Estimating the 

water requirements for plants of floodplain wetlands: 

A guide, CSIRO Land and Water. Report No. 99/60, 

Canberra, 165p 

Sajedipour S, Zarei H, Oryan S (2017) Estimation of 

environmental water requirements via an ecological 

approach: a case study of Bakhtegan Lake, Iran. 

Ecological Engineering 100:246-255 

Sarhadi A, Soltani S (2013) Determination of water 

requirements of the Gavkhuni wetland, Iran: a 

hydrological approach. Journal of 

Arid Environments 98:27-40 (In Persian) 

Scott D (1995) A directory of wetlands in the Middle 

East. IUCN and IWRB, Gland and Slimbridge 

Switzerland and UK, 192p 

Shokoohi A, Amini M (2014) Introducing a new method 

to determine rivers’ ecological water requirement in 

comparison with hydrological and hydraulic 

methods. International Journal of Environmental 

Science and Technology 11(3):747-756 

Shahbazbegian MR, Bagheri A (2016) Systemic analysis 

of vulnerability of the sistan plain to water scarcity- 

experiencing policy options based on the resilience 

approach. Iran-Water Resources Research 12(1):40-

55 (In Persian) 

Shokoohi A, Hong Y (2011) Using hydrologic and 

hydraulically derived geometric parameters of 

perennial rivers to determine minimum water 

requirements of ecological habitats (case study: 

Mazandaran Sea Basin-Iran). Hydrological Process 

25:3490-3498 

http://www.ramsar.org/


 
 

  0361، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR) 

194 

 

Shokoohi, A, Modabberi H (2019) Evaluating and 

comparing the sensitivity of NSFWQI and 

IRWQISC models to water quality parameters. Iran-

Water Resources Research 14(5):118-132 (In 

Persian) 

Sima S, Tajrishi M (2006) Water allocation for wetland 

environmental water requirements: The case of 

Shadegan Wetland, Jarrahi Catchment, Iran. In: 

World Environmental and Water Resource Congress 

2006: Examining the Confluence of Environmental 

and Water Concerns. American Society of Civil 

Engineers, Omaha, Nebraska, US, pp. 1–10 

Tharme R E (2003) A global perspective on 

environmental flow assessment: emerging trends in 

the development and application of environmental 

flow methodologies for rivers. River Research and 

Application 19(5-6):397-441 

Yang Y, Yin X, Yang Z (2016) Environmental flow 

management strategies based on the integration of 

water quantity and quality, a case study of the 

Baiyangdian Wetland, China. Ecological 

Engineering 96:150-161 

Zarakani M, Shokoohi A, Sing VP (2017) Introducing a 

holistic ecological model under 

data shortage for determining river ecological water 

requirements. Iran-Water Resources Research 

13(2):140-153 (In Persian) 

Zebardast L, Jafari H (2012) Use of remote sensing in 

monitoring the trend of changes of Anzali wetland in 

Iran and proposing environmental management 

solution. Journal of Environmental Studies 

37(57):64-57 (In Persian) 

Zhang C, Yuan Y, Zeng G, Liang J, Guo S, Huang L, 

Hua S, Wu H, Zhu Y, An H, Zhang L (2016) 

Influence of hydrological regime and climatic factor 

on water bird abundance in Dongting Lake Wetland, 

China: implications for biological conservation. 

Ecological Engineering 90:473-481 


