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 حفاظت از منابع آبی از ویژگی های اصلی توسعه پایدار است 

و در اسناد بین املللی و ملی بر لزوم حامیت از آنها در مناطق 

بسیار  و خدمات  تنوع زیستی  با هدف حفظ  تحت حفاظت 

آن ها نظیر تأمین آب رشب تاکید شده است. در گام نخست 

مطالعه حارض، منابع آبی سطحی کشور شامل پیکره های آبی 

مهم، رودخانه های دامئی و مناطق یخچالی بررسی و پس از 

تهیه نقشه های وضع موجود این منابع، حساسیت اکولوژیک 

کارشناسی  نظرات  و  پیشنهادی  معیار های  به  توجه  با  آن ها 

مشخص شد. در گام دوم، میزان پوشش دهی هر سه منبع آب 

سطحی توسط شبکه مناطق تحت حفاظت بررسی شد. نتایج 

نشان داد، معیار های رژیم جریان، طبیعی بودن، وسعت، غنای 

در  حفاظتی  مدیریت  وضعیت  و  ماهی ها/پرندگان،  گونه ای 

اولویت توجه برای مدیریت این منابع قرار گرفتند. همچنین، 

میانکاله،  ارژن،  بختگان،  تاالب های  معیارها،  این  براساس 

چغاخور، شادگان و انزلی و رودخانه های کر، کرج، رسدآبرود، 

شدند.  شناخته  آبی  منابع  حساس ترین  سفیدرود  و  چهلگرد 

این نتیجه به دست آمد که دو طبقه مدیریتی منطقه حفاظت 

شده و اثر طبیعی ملی نسبت به سایر طبقه ها در پوشش دهی 

منابع آبی ضعیف تر عمل می کنند و رودخانه ها نسبت به سایر 

منابع، کمرت در شبکه مناطق حضور دارند. یافته های مطالعه 

حارض می تواند به عنوان راهنامی برنامه ریزان حفاظت رسزمین 

انتخاب  در  حساس  آبی  منابع  به  مناسب  توجه  منظور  به 

مناطق تحت حفاظت در کشور استفاده شود.

واژه های كلیدی: منابع آبی سطحی حساس، حفاظت منابع آبی، 

شبکه مناطق تحت حفاظت، اولویت بندی حساسیت.

Conservation of water resources is one of the main features 
of sustainable development and international and national 
documents emphasize the need to protect them in protected 
areas in order to preserve biodiversity and their many 
services such as drinking water supply. In the first step of 
the present study, the country's surface water resources 
including important water bodies, permanent rivers, and 
glacial areas were studied and after preparing the current 
status maps of these resources, their ecological sensitivity 
was determined according to the proposed criteria and 
expert opinions.  In the second step, the coverage of all three 
surface water sources by the network of protected areas was 
investigated. The results showed that the criteria of flow 
regime, naturalness, Extent, species richness of fish and 
birds, and conservation management status were prioritized 
for the management of these resources. Also, according to 
these criteria, Bakhtegan, Arjan, Miankaleh, Choghakhor, 
Shadegan, and Anzali wetlands, and Kor, Karaj, Sardabrud, 
Chelgerd, and Sefidrood wetlands were identified as the 
most sensitive water sources. It was concluded that the two 
management classes of the protected area and the national 
natural effect are weaker in covering water resources than the 
other classes, and the rivers are less present in the network 
of the areas than other sources. The findings of the present 
study can be used as a guide for land protection planners in 
order to pay proper attention to sensitive water resources in 
selecting protected areas in the country.
Keywords: Sensitive Surface Water Resources, Water 
Resources Conservation, Network of Protected Areas, 
Sensitivity Prioritization.
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مقدمه

پایدار  از ویژگی های اصلی توسعه  از منابع آبی یکی  حفاظت 
است. افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع طبیعی منجر 
به رقابت بین افراد به منظور فراهم منودن غذا می شود و حراست 
و استفاده منطقی از این منابع را می طلبد (Ashoori و همکاران، 
امنیت  و  کشاورزی  تولیدات  برای  منبع  مهمرتین  آب   .(2016
برای آن،  باال  تقاضای  آبی و  باتوجه به کمبود منابع  غذا است. 
مدیریت و برنامه  ریزی برای پایدار نگهداشنت آن بسیار رضوری 
است (Gholamrezai and Sepahvand، 2017). امروزه بحران 
به  است  جهان  در رسارس  موضوعات  مهمرتین  از  یکی  کم آبی 
این دلیل که حدود یک چهارم جمعیت دنیا با کمبود آب مواجه 
هستند. استفاده بیش از حد منابع آبی، مدیریت ضعیف آب در 
بخش کشاورزی، تغییر اقلیم و آلودگی، منجر به خشک شدن 
 ،FAO) است  شده  زیرزمینی  آب های  تراز  افت  و  رودخانه ها 
دلیل  به  نیمه خشک  و  مناطق خشک  این موضوع در   .(2014
میزان بارش بسیار کم و تبخیر باال جدی تر است. مدیران منابع 
آبی در مناطق خشک و نیمه خشک باید درک بسیار روشنی از 
با منابع آبی موجود داشته باشند.  موانع و فرصت های مرتبط 
با  این امر توسعه چارچوب های رسمی مناسب برای رویارویی 
چالش مدیریت منابع آبی را تسهیل می کند. از دیگر پیش نیازها، 
به  باید  سیاست مناسب، قوانین و دستورالعمل هایی است که 
 43 از  بیش   .(2009  ،Heyns) مناید  هدایت  را  مدیران  درستی 
 ،WWAP) کشور در جهان با بحران کمبود آبی روبه رو هستند
2012) و کشور ایران نیز به عنوان بخشی از رسزمین های خشک 

و نیمه خشک آسیا، از این موضوع جدا نیست.
از راه های حفاظت منابع آبی می توان به حامیت از آنها در قالب 
مناطق حفاظتی با هدف حفظ تنوع زیستی این اکوسیستم ها و 
همچنین خدماتی مانند تأمین آب رشب اشاره منود (Dudley و 
همکاران، 2016). در این راستا می توان به منابع و اسنادی اشاره 
مانند  مواردی  می دهد.  نشان  خوبی  به  را  موضوع  این  که  کرد 
حفاظت حداقل 17 درصد از سطح خشکی و آب های داخلی هر 
رسزمین که از اهداف کنفرانس ناگویا در ژاپن در سال 2010 بود، 
برنامه آب آی یو سی ان در سال 1985 در پاسخ به نیاز جوامع 
به حامیت و حفاظت از منابع آبی، حفاظت آبخیزها در مناطق 
حساس و شکننده ای که در آبریز آنها رودخانه های عمده ای جریان 
دارد یا مخازن آبی احداث شده اند (به عنوان نیاز اساسی به منظور 
و  اساسی  اکولوژیک  فرآیندهای  نگهداری  و  تأمین هدف حفظ 
و حفاظت  اسرتاتژی جهانی حفاظت)،  حیات بخش  سیستم های 
از زیستگاه هایی که اکوتون تاالب ها، برکه ها و دریاچه های کشور 
به شامر می آیند. همچنین زیستگاه هایی که در تأمین آب مردم 
ناحیه و یا منطقه نقش حیاتی دارند (به عنوان رسزمین مناسب در 

مدل ارزیابی توان اکولوژیک برای حفاظت در کشور)، و حفاظت 
از آبخیزهایی که در تامین آب مردم نقش حیاتی دارند (به عنوان 
مناطق ویژه زیستی براساس مدل توان اکولوژیک حفاظت) از موارد 
دیگری هستند که می توان به آنها اشاره منود (مجنونیان، 1379؛ 
از  برخی  مخدوم، 1393؛ Juffe-Bignoli و همکاران، 2016). در 
مطالعات به منظور حفاظت از منابع آبی سطحی، این منابع بررسی 
تاالب شناسایی شده  مثال، 200  به عنوان  اولویت بندی شدند.  و 
در ایالت آیداهو آمریکا در مطالعه ای توسط Hahn و همکاران 
(2005)، براساس سه معیار نوع تاالب، ارزش و عملکرد تاالب و 
تهدید های تاالب اولویت بندی حفاظتی شدند. Arzamendia و 
Giraudo (2012) بخش هایی از سه رودخانه بزرگ و اصلی حوزه 
Plata در کشور های برزیل، پاراگوئه و آرژانتین که برای حفاظت 
شناخت  مطالعه  این  در  کردند.  اولویت بندی  را  بودند  مناسب 
مناطق مناسب حفاظت و اولویت بندی آنها براساس تعداد گونه  
مار های وابسته به رودخانه  انجام شد. Elkins و همکاران (2016) 
اولویت بندی اکوسیستم های آبی (رودخانه و دریاچه) جنوب رشقی 
ایالت متحده به منظور اقدامات حفاظتی در آینده را مورد توجه 
ماهی،  گونه های  براساس  مطالعه  این  در  ارزیابی  دادند.  قرار 
براساس   (2017) همکاران  و   Lee  .شد انجام  خرچنگ  و  صدف 
نادر بودن  ارزیابی شامل؛ تنوع زیستی، طبیعی بودن،  شاخص های 
و پتانسیل برای تخریب، به رتبه بندی حفاظتی تاالب های داخلی 
بخشی از استان Gyeongsangnam-do در کره جنوبی پرداختند. 
در ایران حسن زاده کیابی و همکاران (1383) مطابق با معیارهای 
پیشنهادی به ارزیابی جایگاه حفاظتی تاالب های کشور پرداختند و 
آنها را اولویت بندی کردند. رودخانه های منتهی به دریای خزر در 
استان مازندران براساس معیار ماهی ها توسط اعظم پور و همکاران 
سفیدیان  و  سلامن ماهینی  شد.  حفاظتی  اولویت بندی   ،(1389)
بین املللی  تاالب های  آب شناختی،  ویژگی های  براساس   (1391)
کشور را ارزیابی و از نظر حساسیت طبقه بندی منودند. خروشی 
و همکاران (1396) براساس ویژگی تغییرات هیدرولوژیک، سالمت 
رودخانه های استان اردبیل را ارزیابی کردند و آنها را درجه بندی 
منودند. Yousefi و همکاران (2020) با استفاده از معیار ماهی های 
بوم زاد آب شیرین، رودخانه های با اولویت باالی حفاظتی تحت 
تاثیر تغییر اقلیم را در کشور شناسایی کردند. عالوه بر منابع یاد 
شده Bastin و همکاران (2019) مطالعه ای در سطح جهان انجام 
دادند و میزان تحت پوشش قرار گرفنت منابع آب های سطحی توسط 
شبکه مناطق تحت حفاظت را ارزیابی کردند. در مجموع، بررسی 
پژوهش های انجام شده نشان داد، منابع آب های سطحی و برخی 
ویژگی های مرتبط با آن ها با هدف حفاظت، توسط پژوهشگران 
متعددی ارزیابی شده است. اما مواردی قابل ذکر هستند که در 
ارزیابی های صورت گرفته کمرت به آنها پرداخته شده است یا اینکه 
از آن ها غفلت شده است. در این خصوص می توان به یخچال های 



35

طبیعی اشاره کرد که در این مطالعات مورد توجه قرار نگرفتند. 
کاربرد مفهوم حساسیت اکولوژیک منابع آبی به منظور اولویت بندی 
حفاظت آن ها و همچنین بررسی منابع آبی که تحت پوشش مناطق 
به منظور تحلیل کمبود های حفاظتی آن ها،  حفاظتی قرار دارند 
موارد دیگری هستند که کمرت بررسی شدند. بنابراین در مطالعه 
حارض بنا بر رضورت و کاستی های مطرح شده، منابع آبی سطحی 
در مقیاس ملی بررسی و براساس ویژگی های مرتبط با حساسیت 
اکولوژیک، اولویت بندی شدند و سپس با این فرض که به میزان 

کافی در حامیت شبکه فعلی مناطق تحت حفاظت هستند، ارزیابی 
شدند. اهدافی که در این مطالعه دنبال شد به صورت ذیل می باشد: 
1- تهیه فهرست و نقشه های منابع آبی سطحی حساس شامل 
پیکره های آبی مهم، رودخانه های اصلی دامئی و مناطق یخچالی، 
2- اولویت بندی منابع یاد شده از نظر حساسیت آنها نسبت به 
اثرات و پیامد های منفی انسانی براساس معیار های پیشنهادی و 
3- میزان پوشش دهی این منابع توسط شبکه فعلی مناطق تحت 

حفاظت کشور.

عزیزی جلیلیان، م. و همکاراناولویت بندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک

مواد و روش ها

• محدوده مورد مطالعه
گسرته خشكی ایران با وسعت تقریبی 1/63 میلیون کیلومرت مربع 
در موقعیت جغرافیایی 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 9 دقیقه 
طول رشقی و 25 درجه و 3 دقیقه و 45 ثانیه تا 39 درجه و 46 
دقیقه و 30 ثانیه عرض شاملی قرار گرفته است (جعفری، 1391). 
ایران با متوسط بارندگی 251 میلی مرت در سال، کمرت از یک سوم 
متوسط جهانی، در بردارنده 0/36 از منابع آب شیرین جهان است 
(Ardekanian، 2005). پنج حوزه آبریز اصلی در کشور وجود دارد. 
رودخانه های جاری در آنها در بردارنده 133 رودخانه با مساحت 

حوزه آبریز بیش از 1000 کیلومرت و 306 رودخانه با مساحت حوزه 
آبریز کمرت از 1000 کیلومرت است (آزادبخت و نوروزی، 1387). آمار 
دقیقی از تاالب ها و دریاچه های کشور در دست نیست، اما از میان 
آنها 25 سایت (دربرگیرنده 41 تاالب) به عنوان تاالب بین املللی در 
فهرست کنوانسیون رامرس تحت حفاظت هستند (طرح حفاظت از 

تاالب های ایران، 1393).

• روش بررسی
مطالعه حارض مطابق با مراحل نشان داده شده در شکل (1) 
انجام شد. در ادامه، این مراحل با جزییات بیشرتی توضیح داده 

شده است.

تهیه فهرست و نقشه از 

رودخانه های دا�ی

شناسایی منابع آبی، تهیه 

فهرست و نقشه

تهیه فهرست و نقشه 

از پیکره های آبی مهم

اولویت بندی حفاظتی 

منابع آبی سطحی کشور

تهیه فهرست و نقشه 

از مناطق یخچالی

اولویت بندی حفاظتی براساس 

حساسیت اکولوژیک منابع آبی

ارزیابی میزان پوشش دهی منابع آبی 

توسط شبکه فعلی مناطق تحت حفاظت

ارزیابی براساس سطح 

هم پوشانی منابع و مناطق 

ارزیابی براساس سهم کلی مناطق و 

طبقه های مدیریتی در ح�یت از منابع 

ارزیابی براساس سهم سه طبقه 

منبع آبی تحت ح�یت مناطق

تحلیل وضعیت حفاظتی 

و ارائه پیشنهاد

مدل مفهومی مراحل انجام مطالعه -۱شکل 
شکل 1- مدل مفهومی مراحل انجام مطالعه
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• تهیه فهرست و نقشه های منابع آبی سطحی
منابع آبی سطحی حساس در مطالعه حارض شامل؛ تاالب ها و 
پیکره های آبی مهم و رودخانه های اصلی دامئی در سطح کشور 
است. عالوه بر این در مطالعه حارض به مناطق یخچالی کشور 
به عنوان منابع آب شیرین توجه شد. به منظور شناسایی پیکره های 
از فهرست تاالب های مهم کشور، که توسط سازمان  آبی مهم، 
حفاظت محیط زیست در "گزارش طرح جامع مدیریت زیست 
بومی تاالب های کشور" سال 1390 ارائه شده بود، به عنوان منبع 
اولیه استفاده شد، سپس دریاچه های مهم به آن اضافه شد و در 
نهایت براساس سایر منابع موجود (آقانباتی، 1383؛ آزادبخت و 
نوروزی، 1387؛ بهروزی راد، 1387؛ بالی و بهمن پور، 1391) این 

فهرست اصالح و تکمیل شد.
حفاظت  سازمان  توسط  شده  تهیه  بین املللی  تاالب های  الیه 
محیط زیست در سال 1397در مقیاس 1:50.000 در این بخش 
براساس  دریاچه ها  و  تاالب ها  سایر  محدوده  شد.  استفاده 
 ArcGIS منابع موجود، برروی گوگل ارث تعیین و در محیط
اضافه  بین املللی  تاالب های  الیه  به  و  وکتوری  الیه  به  تبدیل 
شد. برای تهیه الیه رودخانه های دامئی، رودخانه های اصلی و 
طبقه بندی دامئی و یا فصلی بودن آنها از الیه های توپوگرافی 
نقشه برداری  توسط سازمان  تهیه شده  مقیاس 1:250.000  در 
به دلیل زیاد بودن تعداد  کشور در سال1382، استخراج شد. 
داشتند  حفاظتی  عنوان  که  آنهایی  اسامی  تنها  رودخانه ها 
مورد  بودند،  بوم زاد  و  حفاظتی  ماهی  گونه های  زیستگاه  و 
ابتدا  تهیه الیه مناطق یخچالی کشور  برای  توجه قرار گرفت. 
براساس داده های پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب 
وزیری،  1391؛  آب،  تحقیقات  (موسسه  دیگر  منابع  برخی  و 
1382؛ رضایی و همکاران، 1388)، فهرست و موقعیت تقریبی 
یخچال ها مشخص شد، سپس با استفاده از تصـاویر سـنجنده 
  August ماهواره لندست 8 (اواسط مرداد ماه، اوایل ماه OLI
سال 2019) ، موقعیت نهایی یخچال ها شناسایی شد. به منظور 
باندهای   ENVI5.1 نرم افزار  در  ماهواره ای  تصاویر  پردازش 
مورد نظر یكپارچه شدند و سپس برروی آنها انواع تصحیحات 
Fast Line-of- الگوریتم  با  امتسفری  تصحیح  و  رادیومرتیكی 
sight Atmospheric Analysis of Spectral  Hypercubes

2012؛  همکاران،  و   Perkins) گرفت  انجـام   (FLAASH)ا
Wang و همکاران، 2019b). روش تفسیر داده های ماهواره ای 
ترکیبی  مطالعه  این  در  طبیعی  یخچال های  پایش  به منظور 
از  استفاده  با  اول  گام  در  است.  رقومی  و  دو روش برصی  از 
Normalized- شاخص  مناسب،  طیفی  نسبت گیری های 

یخچال های  محدوده   ،(Difference Snow Index (NDSI
می توان  فقط  روش  این  از  استفاده  با  شد.  شناسایی  طبیعی 
یخچال های برونزد را شناسایی منود. شاخص ذکر شده به عنوان 

مجموعه ای  همراه  به  برف  اتوماتیک  استخراج  الگوریتم  یک 
برف  که  این حقیقت  مبنای  بر  و  به کار می رود  ها  آستانه  از 
مادون  در  پایین  بازتابندگی  و  مرئی  ناحیه  در  باال  بازتابندگی 
قرمز میانی دارد برای تشخیص برف از ابر و مناطق فاقد برف 
بعد  مرحله  در   .(2000  ،Liang و   Nolin) می شود  استفاده 
ماهواره ای، محدوده های  تصاویر  رقومی  تحلیل  از  استفاده  با 
یخچالی پوشیده شده با خاک و سنگریزه شناسایی شدند. در 
این مرحله با استفاده از داده های طیف مادون قرمز حرارتی، 
Land Surface Temperature زمین،  سطحی  دمای  شاخص 
ا(LST)، در محدوده مناطق یخچالی برآورد شد و سپس مناطق 
دارای دمای سطحی صفر درجه سانتیگراد و کمرت تحت عنوان 
به منظور  مطالعه  این  در  شدند.  شناسایی  یخچالی  منطقه 
split-) مجزا  پنجره  الگوریتم  از  زمین  سطحی  دمای  برآورد 

windowا(SW)اalgorithm) استفاده شد. بر مبنای بسیاری از 
مطالعات این روش کامل ترین روش در جهت برآورد این شاخص 
و   Chatterjee 2014؛  همکاران،  و   Jiménez-Muñoz) است 

.(a2019 ،و همکاران Wang همکاران، 2017؛

• معیارهای اولویت بندی حساسیت
اکولوژیک  ذاتی  حساسیت  نظر  از  آبی  منابع  به  امتیاز دهی 
براساس  انسانی،  فعالیت های  منفی   پیامد  و  آثار  به  نسبت 
برخی ویژگی های آنها ارزیابی شد. به این منظور پس از بررسی 
مطالعات مشابه در سطح جهان و ایران، معیارهایی شناسایی 
آبی سطحی  منابع  برای حساسیت سنجی  و در مطالعه حارض 
این  شد.  استفاده  و  پیشنهاد  رودخانه ها)  و  آبی  (پیکره های 

معیارها به رشح ذیل است.
براساس  می توان  را  تاالب ها  بودن:  انسان ساخت  یا  طبیعی   -
داده های مورد استفاده از هر منبع بوم شناختی شامل فیزیکی 
یا زیستی و همچنین اهداف مورد نظر، به روش های مختلف 
طبقه بندی کرد (سلامن ماهینی و سفیدیان، 1391). کنوانسیون 
رامرس در یک دسته بندی تاالب ها را در سه گروه کلی؛ تاالب های 
است  داده  جای  مصنوعی  و  خشکی  درون  دریایی،  ساحلی/ 
 Annex B, Ramsar Classification System for Wetland)
Type، 2009). در مطالعه حارض به منظور امتیازدهی به ویژگی 

طبیعی یا انسان ساخت بودن از این طبقه بندی استفاده شد. 
رشایط  ارزیابی  ویژگی های  از  یکی  تاالب  اندازه  وسعت:   -
اکولوژیک آن است (Cobbaert و همکاران، 2011). مطابق با 
مطالعات انجام شده تاالب هایی با اندازه کوچک نسبت به اثرات 
همکاران،  و   Lafferty) هستند  حساس تر  انسانی  پیامد های  و 
وسیع  تاال ب های  و   (2016 همکاران،  و   Nyandwi 1999؛ 
تشکیل شده از زیستگاه های متنوع، نقش کلیدی در حفاظت 
تنوع زیستی دارند (Guareschi و همکاران، 2020). در مطالعه 
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برخی  و  وسعت  براساس  مطالعه  مورد  آبی  پهنه های  حارض 
 ،Ramsar Convention Secretariat) مرتبط  طبقه بندی های 
همکاران،  و   Solheim 2019؛  همکاران،  و   Bolpagni 2013؛ 

2019)، به پنج طبقه تقسیم بندی شدند. 
- دوام هیدرولوژیک )رژیم جریان(: رژیم جریان طبیعی آب در 
رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه ها از ویژگی هایی است که ساختار 
و فرآیند این اکوسیستم ها را شکل می دهد و در ارزیابی رشایط 
اکولوژیک آنها استفاده می شود. براساس آیین نامه جلوگیری از 
تخریب و آلودگی غیرقابل جربان تاالب ها (تصویب نامه هیئت 
فصلی  تاالب های  به  نسبت  دامئی  تاالب های   ،(1397 وزیران، 
 Cobbaert درجه حساسیت باالتری دارند. به عالوه در مطالعه
به  ارزش زیستی تاالب های بزرگ و دامئی  و همکاران (2011) 
دلیل تنوع و تراکم باالی پوشش گیاهی و ویژگی های زیستگاهی، 
بیشرت از سایر تاالب ها معرفی شده است. به ارزش اکولوژیک 
رودخانه های دامئی و نیز خدمت تأمین منبع آب آنها در برخی 
2014؛   ،ZumBerge و   Hargett) است  شده  اشاره  مطالعات 
Seeteram و همکاران، 2019). در مطالعه حارض مطابق با منابع 
بررسی شده، دو طبقه دامئی و فصلی بودن برای پیکره های آبی و 

رودخانه ها در نظر گرفته شد. 
- غنای گونه ای )پرندگان و ماهی ها(: اکوسیستم های تاالبی و 
رودخانه ای حساس، تنوع باالی گونه ای دارند و زیستگاه مناسبی 
بنابراین  می آورند.  فراهم  حفاظتی  اهمیت  با  گونه های  برای 
بودن  حساس  ویژگی های  از  حفاظتی  متنوع  گونه های  حضور 
1999؛   ،Kleynhans) می شود  محسوب  آنها  حفاظتی  ارزش  و 
و همکاران، 1388؛  بهباش  و همکاران، 1383؛  حسن زاده کیابی 
1390؛  منوری،  و  نصیراحمدی  1389؛  همکاران،  و  اعظم پور 
همکاران،  و  احمدپور  1391؛  ملک محمدی،  و  رحیمی بلوچی 
 ،Grobler و   Belcher 2015؛   ،van der Westhuizen 1393؛ 
 Yousefi 2018؛ ،Gotze 2016؛ جهانی شکیب و همکاران، 1396؛
پرنده  گونه های  مطالعه حارض حضور  در  و همکاران، 2020). 
آبزی و کنار آبزی در پیکره های آبی مهم با استفاده از بررسی 
52 منبع شامل؛ کتاب، مقاله های پژوهشی و گزارش های سازمانی 
حفاظت  سازمان  زمستانه  رسشامری  آمار  آخرین  هم چنین  و 
حفاظتی  گونه های  بررسی  به عالوه  شد.  انجام  محیط زیست 
ماهی براساس آخرین داده های حضور گونه ها، مطابق با منبع 

Jouladeh Roudbar و همکاران (2020) صورت گرفت.
و  تاالب ها  حفاظتی  اهمیت  حفاظتی:  مدیریت  -وضعیت 
رودخانه ها مرتبط با تنوع گونه ها، اندمیسم (گونه ها یا فرآیندهای 
منحرص به فرد) و حضور باالیی از گونه ها یا اکوسیستم های در 
معرض تهدید و حامیت شده از طریق قانون است و از معیارهای 
حساسیت آنها به شامر می رود (Kleynhans، 1999؛ حسن زاده 
2015؛   ،van der Westhuizen 1383؛  همکاران،  و  کیابی 

Belcher و Grobler، 2016؛ Gotze، 2018). به این ترتیب در 
مطالعه حارض عنوان ها و ویژگی های حفاظتی که برای تاالب ها و 
رودخانه ها در سطح کشور وجود دارد در چند طبقه مورد توجه 

قرار گرفت.طبقه ها در جدول های (1 و 2) ارائه شده است.
معیار های یاد شده براساس عملکرد اکولوژیک منبع، به واسطه 
همچنین  و  منبع  آن  برای  گرفته  صورت  حفاظتی  اقدامات 
داده های در دسرتس در مقیاس ملی انتخاب شدند. براین اساس 
منابعی که ویژگی های اکولوژیک قابل توجهی دارند و همچنین 
تحت حفاظت یا وابسته به مناطق حفاظتی هستند، حساس تر 
از سایر منابع محسوب می شوند و باید در برنامه ریزی حفاظت 
با  مرتبط  اطالعات  و  داده ها  گیرند.  قرار  توجه  مورد  رسزمین 
این معیار ها در سطح ملی گرد آوری و براساس دامنه پراکنش 
به پنج طبقه تقسیم بندی شد. معیار ها در طبقات مختلف در 
پنج  (گروه  ذی صالح  متخصصان  و  کارشناسان  توسط  جدولی 
2). منره  و   1 (جدول های  اولویت بندی شد  و  نفره) منره دهی 
حساسیت برای هر طبقه یک معیار، بین 1 (کمرتین حساسیت) 
معیارهای  اولویت بندی  همچنین  حساسیت)،  (بیشرتین   5 تا 
 6 تا  حساسیت)  (بیشرتین   1 بین  آبی  پیکره های  با  مرتبط 
(کمرتین حساسیت) و رودخانه ها بین 1 (بیشرتین حساسیت) 
تا 3 (کمرتین حساسیت) در نظر گرفته شد. اولویت های داده 
شده با استفاده از روش ارائه شده توسط دانه کار و یعقوب زاده 
(1396) به رضیب اهمیت (وزن) تبدیل شد. برای هر یک از 
امتیاز حساسیت  آن،  اطالعات موجود  براساس  آبی  پیکره های 
 (2) رابطه  با  مطابق  رودخانه ها  برای  و   (1) رابطه  با  مطابق 

محاسبه شد. 

                               1
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در این رابطه PW: مجموع امتیاز حساسیت پیکره آبی، WCi: وزن 

ویژگی iام، SCi: منره ویژگی iام است.
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مولفه ها هامنند  سایر  رودخانه،  امتیاز حساسیت  مجموع   :PR

رابطه (1) است. 
پس از اولویت بندی منابع آبی مورد مطالعه از نظر حساسیت، 
وضعیت حضور و پوشش دهی آنها در شبکه فعلی مناطق تحت 
حفاظت بررسی شد. به این ترتیب که سهم کلی مناطق و هر 
طبیعی  اثر  ملی،  (پارک  مدیریتی  چهارگانه  طبقه های  از  یک 
ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده) در حامیت 
قرار  میزان تحت پوشش  آبی مشخص شد، همچنین  منابع  از 
به صورت  نیز  حفاظت  تحت  مناطق  توسط  آبی  منابع  گرفنت 
محیط  در  یخچالی)  منطقه  رودخانه،  آبی،  (پیکره  جداگانه 

ArcGIS10.2 بررسی شد. 

عزیزی جلیلیان، م. و همکاراناولویت بندی حفاظتی منابع آب سطحی کشور براساس حساسیت اکولوژیک
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جدول 1- جدول مرجع طبقه بندی منابع آب های سطحی کشور (رودخانه ها)
براساس معیار های پیشنهادی و امتیاز دهی آنها از نظر حساسیت

منره حساسیت طبقات                                                              معیار                                                                                                
برای هر طبقه

اولویت معیار از 
نظر حساسیت

دوام 
هیدرولوژیک

دامئی

فصلی 

غنای گونه ای 
ماهی ها

وابستگی بیش از 75 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی 51 تا 75 درصد  گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی 26 تا 50 درصد  گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی 11 تا 25 درصد  گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی حدود 10 درصد  گونه های حفاظتی / بوم زاد

وضعیت 
مدیریت 
حفاظتی

رودخانه های حفاظت شده

رودخانه هایی که از مناطق حفاظتی عبور می کنند

رودخانه هایی که در مسیر آنها آبشار حفاظت شده قرار دارد

رودخانه هایی که از تنگه حفاظت شده عبور می کنند

رودخانه هایی که مصب و دهانه آنها در مناطق حفاظتی قرار دارد

سایر رودخانه ها

  
جدول 2-  جدول مرجع طبقه بندی منابع آب های سطحی کشور (تاالب ها و دریاچه ها) 

براساس معیار های پیشنهادی و امتیاز دهی آنها از نظر حساسیت

منره حساسیت طبقات                                                              معیار                                                                                                
برای هر طبقه

اولویت معیار از 
نظر حساسیت

طبیعی یا 
انسان ساخت 

بودن

طبیعی درون خشکی

ساحلی – دریایی

مصنوعی

برکه (کوچک تر از 2 هکتار)وسعت

آبگیر (2-7 هکتار)

دریاچه کوچک (8-50 هکتار)

دریاچه متوسط (51-200 هکتار)

دریاچه بزرگ (بزرگ تر از200 هکتار)

دوام 
هیدرولوژیک

دامئی

غیر دائم (فصلی و دارای سابقه خشک شدگی)

غنای گونه ای 
پرندگان

وابستگی بیش از 75 درصد گونه های حفاظتی آبزی و کنار آبزی

وابستگی 51 تا 75 درصد گونه های حفاظتی آبزی و کنار آبزی

وابستگی 26 تا 50 درصد گونه های حفاظتی آبزی و کنار آبزی

وابستگی 11 تا 25 درصد گونه های حفاظتی آبزی و کنار آبزی

وابستگی حدود 10 درصد گونه های حفاظتی آبزی و کنار آبزی
فاقد اطالعات1

غنای گونه ای 
ماهی ها

وابستگی بیش از 75 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی 51 تا 75 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی 26 تا 50 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد
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نتایج

مطابق با نتایج به دست آمده 85 پیکره آبی مهم در کشور شامل 
تاالب ها و دریاچه ها مورد توجه قرار گرفتند و براساس ویژگی های 
ذکر شده در بخش روش بررسی، از نظر حساسیت، اولویت بندی 
شدند. در جدول (3) پیکره های آبی و امتیاز حساسیت آنها و در 
شکل (2) موقعیت مکانی این منابع مشاهده می شود . پنج اولویت 
اول را به ترتیب تاالب های بختگان، ارژن، میانکاله، چغاخور، شادگان 
و انزلی به خود اختصاص دادند (جدول 3). متامی رودخانه های 
اصلی دامئی نیز در مطالعه حارض بررسی و به لحاظ حساسیت 
مطابق با ویژگی های جدول (1) اولویت بندی شدند. هامن طور که 
در شکل (3) مشاهده می شود، رودخانه هایی که حساسیت باالیی  
دارند بیشرت در نیمه غربی کشور قرار دارند که از بین آنها می توان 
و  (چهلگرد)  کوهرنگ  آب  کرج، رسدآبرود،  کر،  رودخانه های  به 
سفیدرود اشاره کرد. یخچال های طبیعی نیز با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای، در 11 منطقه واقع در شامل، شامل غربی و غرب کشور 

شناسایی شد (شکل 4). 
نتایج  ارزیابی هم پوشانی منابع آبی و شبکه فعلی مناطق تحت 
حفاظت نشان داد، حدود 13/7 درصد از سطح این منابع تحت 
حامیت مناطق حفاظتی قرار دارند. مناطق تحت حفاظت کشور 
که در حال حارض برخی از منابع آبی مورد مطالعه را تحت پوشش 
دارند، 18 درصد از کل مناطق هستند که در این میان طبقه مدیریتی 
منطقه حفاظت شده بیشرتین سهم و اثر طبیعی ملی کمرتین 
سهم را به خود اختصاص می دهند (شکل 5 الف و ب). اما بررسی 
مناطق چهارگانه به صورت جداگانه نشان داد، درصد پناهگاه های 
حیات وحش در بر دارنده منابع آبی به کل پناهگاه های موجود در 
مقایسه با سه طبقه مدیریتی دیگر، بیشرتین میزان است و کمرتین 
میزان این درصد متعلق به طبقه اثر طبیعی ملی است (شکل 5 ج). 
مطابق با شکل (6 الف) پیکره های آبی در مقایسه با سایر منابع، 
بیشرت تحت حامیت مناطق هستند و رودخانه ها و مناطق یخچالی 
در رده های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر نسبت پیکره های آبی 

و مناطق یخچالی که توسط مناطق تحت حفاظت پوشش داده 
شدند به تعداد کل هر یک از این منابع بیشرت از رودخانه ها است 
(شکل 6 ب). نکته قابل ذکر در ارتباط با رودخانه ها این است 
که در مطالعه حارض با وجودیکه انشعاب برخی رودخانه ها در 
مناطق حفاظتی قرار داشتند، اما تنها هفت رودخانه؛ کرج، چالوس، 
جاجرود، کشف رود، تجن، رسدآبرود و هراز که عنوان حفاظتی دارند 
به عنوان رودخانه های تحت پوشش مناطق در نظر گرفته شدند و 
براین اساس محاسبه میزان پوشش دهی رودخانه ها در شکل (6 ب) 

نشان داده شد. 
در میان 15 پیکره آبی که 10 اولویت اول حساسیت را به خود 
آبی تحت حامیت شبکه  پیکره  اختصاص دادند (جدول 3)، 11 
مناطق حفاظتی کشور قرار دارند. چهار پیکره باقیامنده که شامل؛ 
تاالب های چغاخور، انزلی، آالگل و دورگه سنگی است به عنوان 
تاالب های بین املللی مورد حامیت هستند. مناطق یخچالی دنا، 
منطقه  میان 11  در  سبالن  و  سلیامن  تخت  دماوند،  اشرتانکوه، 
اثر  شناسایی شده تحت عنوان دو منطقه حفاظت شده و سه 

طبیعی ملی در حال حارض مورد حامیت هستند.

 
شکل2- اولویت بندی پیکره های آبی مهم کشور از نظر حساسیت 

نسبت به فعالیت ها و پیامد های انسانی

منره حساسیت طبقات                                                              معیار                                                                                                
برای هر طبقه

اولویت معیار از 
نظر حساسیت

غنای گونه ای 
ماهی ها

وابستگی 11 تا 25 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد

وابستگی حدود 10 درصد گونه های حفاظتی / بوم زاد

وضعیت 
مدیریت 
حفاظتی

دارای عنوان پارک ملی

دارای عنوان پناهگاه حیات وحش یا حفاظت شده

دارای عنوان منطقه سایت رامرس

دارای عنوان منطقه شکار ممنوع

(IBA) دارای عنوان منطقه مهم پرنده

(EBA) دارای عنوان منطقه بوم زاد پرنده
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جدول 3-  امتیازدهی حساسیت پیکره های آبی مهم کشور

امتیاز نام پیکره آبیردیف
نهایی

امتیاز نام پیکره آبیردیف
نهایی

امتیاز نام پیکره آبیردیف
نهایی

تاالب نی ریز و کمجان 1
(بختگان)

2/133تاالب شیمبار 2/92359تاالب گندمان3/47330

تاالب های پلدخرت 2/89260آببندان لپو زاغمرز3/47331تاالب ارژن2
(فصلی)

2/081

شبه جزیره میانکاله و 3
خلیج گرگان

آببندان از باران و 3/46332
رسخ رود

2/065تاالب گروس2/89261

2/065تاالب شورابیل2/83562دریاچه طشک3/43133تاالب چغاخور4

2/017تاالب پیراحمد کندی2/79363تاالب هورالعظیم3/37334تاالب شادگان5

2/011دریاچه تار2/76364تاالب قره قشالق3/37335تاالب انزلی6

2/011دریاچه هویر2/76365تاالب هشیالن3/33436تاالب آالگل7

تاالب آق گل 3/27137دریاچه ارومیه8
(آذربایجان غربی)

2/001تاالب بوراالن2/71566

1/953تاالب جازموریان2/71567تاالب کافرت3/27138تاالب امیرکالیه9

دهانه رودهای حرا و گز 3/27139تاالب دورگه سنگی10
(سیریک)

1/879دریاچه اوان2/71368

1/879تاالب پیرسلامن2/70769تاالب نای بند3/27140تاالب کانی برازان11

1/879تاالب های پلدخرت (دامئی)2/70570دهانه رود مند3/27141تاالب قوریگل12

1/751تاالب کنیکور2/70571دهانه رود حله3/27142تاالب پریشان13

1/703تاالب چنگیز گلی2/63372تاالب سیاه کشیم3/22343تاالب یادگارلو14

کوالب بندر کیاشهر و 15
دهانه سفیدرود

1/629تاالب چکر2/57573تاالب سلکه3/21344

1/629تاالب سیاب درویش2/52974دریاچه های هفت برم3/21345تاالب گمیشان16

1/313تاالب بندون 2/52175تاالب قوپی3/12546تاالب مهارلو17

1/063تاالب بندعلیخان2/51376تاالب گرده قیط و میمند3/02147تاالب فریدونکنار18

0/861دریاچه نئور2/51377تاالب دز3/02148تاالب شورگل19

0/861دریاچه اینچه برون2/51378تاالب کرخه3/02149تاالب آجی گل20

تاالب لوندویل3/02150دریاچه زریوار21
(تاالب آق)

0/813 دریاچه حوض سلطان2/45579

0/781دریاچه دوقلوی سیاه گاو2/45380تاالب میقان3/02151هامون پوزک22

0/739دریاچه ولشت2/38681دریاچه الر 3/02052تاالب آملاگل23

0/739دریاچه مورد زند زیالیی2/38482تاالب سد نوروزلو2/97353هامون صابری و هیرمند24

0/675دریاچه گهر2/38383تاالب میانگران2/97354تاالب گاوخونی25

0/675دریاچه شط متبی2/33584تاالب کجی منکزار2/96355خلیج گواتر و خور باهو26

0/611 دریاچه منک2/26085تاالب گل بی بی (بزنگان)2/96356خور موسی27

دهانه رودهای شور و 28
شیرین میناب

دهانه رودهای جگین و 2/96357
گابریک

2/205

2/203تاالب آق گل (همدان)2/96358تاالب خورخوران و حرا29
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شکل 3- اولویت بندی رودخانه های اصلی و دامئی کشور از نظر 

حساسیت نسبت به فعالیت ها و پیامد های انسانی

 

شکل 4- موقعیت مکانی یازده منطقه یخچالی کشور

 

ج

الف

ب

شکل 5- الف) درصد مناطق تحت حفاظت دارای منابع آبی به کل مناطق تحت حفاظت موجود، ب)سهم طبقات مدیریتی
از مناطق دارای منابع آبی، ج) درصد مناطق دارای منابع آبی به کل مناطق در هر طبقه مدیریتی

الف

ب

شکل 6- الف) پوشش دهی منابع آبی به تفکیک منبع توسط مناطق تحت حفاظت نسبت به کل منابع آبی، 

ب) پوشش دهی منابع آبی توسط مناطق تحت حفاظت به تفکیک و نسبت به هر منبع
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بحث و نتیجه گیری

انسان،  تقاضای  مورد  منابع  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  آب 
انتشار  حد،  از  بیش  استفاده  مانند  مختلفی  دالیل  به  امروزه 
مواجه  کمبود  بحران  با  موارد  سایر  و  اقلیم  تغییر  آالینده ها، 
استفاده  برای  مدیریت  و  برنامه ریزی  بنابراین  است.  شده 
پایدار و منطقی از آن به شیوه های کارآمد و متناسب با رشایط 
منبع از اهداف رضوری در هر رسزمین محسوب می شود. این 
مانند  نیمه خشکی  و  خشک  رسزمین های  در  به ویژه  موضوع 
توجه  نیازمند  به طوری که  پیدا می کند،  بیشرتی  اهمیت  ایران، 
رسزمین  مدیران  توسط  کشور  پایدار  توسعه  فرآیند  در  جدی 
حفاظت  تحت  مناطق  قالب  در  آبی  منابع  از  حامیت  است. 
با عنوان های مدیریتی مختلف می تواند در حفظ و نگهداری 
آن ها بسیار مؤثر و مفید واقع شود. از این رو در مطالعه حارض 
پس از بررسی منابع آبی سطحی کشور و تهیه فهرستی از آنها، 
نقشه های وضع موجود این منابع تهیه و دو منبع پیکره های 
از  پیشنهادی،  معیار های  برخی  براساس  رودخانه ها  و  آبی 
اثرات و پیامد های منفی  نظر حساسیت اکولوژیک نسبت به 
نهایت  در  شدند.  اولویت بندی  انسانی،  فعالیت های  از  ناشی 
و  رودخانه ها  آبی،  (پیکره های  آبی  منابع  تطبیقی  بررسی  با 
مناطق یخچالی) و شبکه فعلی مناطق تحت حفاظت، میزان 
پوشش دهی آن ها مشخص شد. تالش بر این بود که با بررسی 
جامع منابع و مطالعات موجود، بتوان معیار های متنوعی برای 
پیشنهاد  رودخانه ها  و  آبی  پیکره های  اولویت بندی حساسیت 
داد، به گونه ای  که ویژگی های بیشرتی در اولویت بندی استفاده 
کشور،  سطح  در  اطالعات  و  داده  کمبود  دلیل  به  اما  شوند، 
معیار های محدودی قابل استفاده بود. با این وجود، با توجه به 
گسرتدگی منابع آبی بررسی شده در مطالعه حارض، معیار های 
بیشرتی در مقایسه با مطالعات اعظم پور و همکاران (1389)، 
همکاران  و   Yousefi و   ،(1391) سفیدیان  و  سلامن ماهینی 
(2020)، به کار برده شد. در مطالعه حارض، ارزیابی گونه های 
حساسیت  با  مرتبط  ویژگی هایی  از  یکی  به عنوان  ماهی 
اکولوژیک منبع آبی با مطالعات Elkins و همکاران (2016)، 
همکاران  و  اعظم پور   ،(1383) همکاران  و  کیابی  حسن زاده 
دو  دارد.  همخوانی   ،(2020) همکاران  و   Yousefi و   (1389)
انسان ساخت بودن و وسعت که در مطالعه  یا  معیار طبیعی 
در  شد،  استفاده  آبی  پیکره های  ارزیابی حساسیت  در  حارض 
با  ارتباط  در  نبود.  توجه  مورد  شده  بررسی  مطالعات  سایر 
معیار دوام هیدرولوژیک (رژیم جریان) الزم به توضیح است 
و  آبی  پیکره های  متام  برای  فاکتور  این  تغییرات  بررسی  که 
و  نبود  امکان پذیر  حارض  مطالعه  در  نظر  مورد  رودخانه های 
یا موقتی بودن جریان  با دامئی  به اطالعات مرتبط  نتیجه  در 

آبی آنها که در منابع معترب وجود داشت، بسنده شد. اما در 
مطالعه خروشی و همکاران (1396) با ارزیابی تغییرات رژیم 
جریان رودخانه های استان اردبیل در یک دوره آماری، سالمت 
هیدرولوژیک رودخانه ها تعیین شد و بر این اساس درجه بندی 
به  جریان  کاهش  مطالعه،  این  نتایج  براساس  گرفت.  صورت 
کاهش درجه سالمت رودخانه و به خطر افتادن تداوم حیات 
به  نسبت  را  آن  حساسیت  و  می شود  منجر  اکوسیستم  این 
عوامل تهدید افزایش می دهد. به منظور ارتقاء نتایج مطالعه 
حارض،چنین ارزیابی نیز در سطح کشور در صورت تأمین داده 

و اطالعات قابل انجام و پیشنهاد است. 
میان  از  حارض،  مطالعه  در  آمده  به دست  نتایج  با  مطابق 
که  شادگان  و  چغاخور  میانکاله،  ارژن،  بختگان،  تاالب  پنج 
در اولویت اول تا چهارم حساسیت قرار گرفتند، به دو تاالب 
در  شده  انتخاب  تاالب  چهار  فهرست  در  ارژن  و  میانکاله 
مطالعه حسن زاده کیابی و همکاران (1383) و دو تاالب ارژن 
یک  درجه  حساسیت  با  تاالب  چهار  فهرست  در  چغاخور  و 
است.  شده  اشاره   (1391) سفیدیان  و  سلامن ماهینی  مطالعه 
در برخی مطالعات انجام شده ویژگی هایی از تاالب بین املللی 
ارژن بررسی شد و نتایج به دست آمده، حساس بودن این منبع 
آبی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت هر چه بهرت آن را تأیید 
می کند. طبیعی و نصیری (1392) در مطالعه خود به نوسان 
شاخص غنا و تنوع گونه ای پرندگان آبزی تاالب ارژن در طول 
دوره 15 ساله و باال بودن این شاخص ها در برخی سال ها دست 
یافتند. صادقی و رئیسی اردکانی (1390) با بررسی عوامل مؤثر 
بر خشک شدن تاالب ارژن شامل احداث چاه های بهره برداری 
در  کارستی  فروچاله های  وجود  نیز  و  آن  اطراف  در  متعدد 
انتهای آن، پیشنهاد هایی را ارائه دادند. وجود فلور غنی (393 
گونه شناسایی شده) در دو منطقه ارژن و پریشان که از نتایج 
مطالعه دولتخواهی و همکاران (1390) است، ویژگی دیگری 
برای حساس بودن این تاالب محسوب می شود، اما قابل ذکر 
است که این معیار در مطالعه حارض مورد استفاده قرار نگرفت.
مطالعه  نتایج  اساس  بر  که  چهلگرد  و  کرج  کر،  رودخانه های 
 Yousefi مطالعه  در  شدند،  شناخته  باال  حساسیت  با  حارض 
باالی  اولویت  با  رودخانه هایی  به عنوان   (2020) همکاران  و 

حفاظتی تحت تاثیر تغییر اقلیم، معرفی شدند.    
همچنین نتایج نشان داد، میزان هم پوشانی منابع آبی با شبکه 
با  مقایسه  در  درصد)   13/7) حفاظت  تحت  مناطق  فعلی 
به میزان کافی  ناگویا  اعالم شده در کنفرانس  سطح حفاظتی 
حفاظتی  سطح  رسیدن  کنفرانس  این  اهداف  از  یکی  نیست. 
خشکی ها و آب های داخلی هر رسزمین به میزان 17 درصد تا 
سال 2020 بود (Woodley و همکاران، 2012). ذکر این نکته 
با بررسی متام پیکره های آبی و رودخانه ها،  رضوری است که 
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میزان هم پوشانی، متفاوت از نتیجه به دست آمده خواهد شد، 
به این دلیل که در مطالعه حارض تنها پیکره های آبی مهم و 
در  موضوع  این  گرفت.  قرار  توجه  مورد  دامئی  رودخانه های 
این  نتیجه  شد.  تأیید   (2019) همکاران  و   Bastin مطالعه 
نظر  از  داد  نشان  شد،  انجام  جهانی  مقیاس  در  که  مطالعه 
درصد هم پوشانی منابع آبی سطحی (دامئی و فصلی) با مناطق 
حفاظتی، کشور ایران در طبقه بیش از 50 درصد قرار می گیرد 
همسایه)  کشورهای  (مانند  کشورها  برخی  با   مقایسه  در  و 
پوشش دهی بسیار خوبی دارد. اما باید توجه داشت، ارزیابی 
در مقیاس جهانی نسبت به مقیاس ملی دقت پایین تری دارد 
ارزیابی  است  بهرت  دقیق تر  هم پوشانی  میزان  تعیین  برای  و 

جامع تری در سطح کشور انجام شود. 
منطقه  مدیریتی  طبقه  دو  حارض،  مطالعه  نتایج  براساس 
حفاظت شده و اثر طبیعی ملی نسبت به پناهگاه حیات وحش 
و پارک ملی در پوشش دهی منابع آبی ضعیف تر هستند و در 
برنامه ریزی آینده می توان منابع آبی بیشرتی را در این دو طبقه 
مدیریتی تحت حامیت درآورد. به بیانی دیگر، بهرت است معیار 
انتخاب منطقه حفاظت شده و  حضور منابع آبی حساس در 
مطالعه  یافته های  کند.  پیدا  ویژه ای  جایگاه  ملی  طبیعی  اثر 
حارض نشان داد رودخانه ها نسبت به پیکره های آبی و مناطق 
یخچالی کمرت در شبکه مناطق حضور دارند بنابراین حضور آنها 

در انتخاب های آینده بیشرت مورد توجه خواهد بود. 
یافته های مطالعه حارض به عنوان راهنامیی کلی به برنامه ریزان 
رسزمین کمک می کند که دیدگا هی جدید در ارتباط با کاربرد 
حفاظت  تحت  مناطق  انتخاب  در  حساس  آبی  منابع  معیار 
در کشور، پیدا کنند. عالوه بر این، شناخت منابع آبی با ارزش 
حفاظتی در این مطالعه، اولین گام برای برنامه ریزی استفاده 
اجرای صحیح  در صورت  که  بود  خواهد  منابع  این  از  پایدار 
خواهد  دنبال  به  را  اکوسیستم ها  این  حیات  تداوم  برنامه ها 
داشت. مطالعه حارض با توجه به داده ها و اطالعات در دسرتس 
منابع آبی به انجام رسید، اما به منظور تکمیل و ارتقاء آن در 

مطالعات آینده موارد ذیل پیشنهاد می شود: 
و  رودخانه ها  به  وابسته  حفاظتی  پرندگان  معیار  به   -1
ویژگی های مورفولوژیک رودخانه ها در اولویت بندی حساسیت 

توجه شود، 
اولویت بندی  در  آبی  پیکره های  آب شناختی  ویژگی های   -2

حساسیت آنها در نظر گرفته شود، 
یخچالی  مناطق  حساسیت  طبقه بندی  برای  معیارهایی   -3

پیشنهاد و استفاده شود و 
4- رویکرد مورد استفاده در مطالعه حارض در سطح حوزه های 
آبریز درجه 1 و 2 دارای مناطق تحت حفاظت، به کار برده و 

تدقیق شود. 

تشکر و قدردانی

امینی  مهندس  خانم  و  محفوظی  مهندس  آقای  از  نویسندگان 
حفاظت  سازمان  تاالب های  احیاء  و  حفاظت  دفرت  کارشناسان 
حفاظت  دفرت  کارشناس  توحیدی  مهندس  خانم  محیط زیست، 
آقای  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  حیات وحش  مدیریت  و 
مهندسین  رشکت   GIS بخش  مسئول  رفیعی  مشهدی  مهندس 
مشاور سازه پردازی ایران و آقای مهندس مسافری کارشناس بخش 
آب و محیط زیست رشکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران به 
خاطر تأمین برخی از داده ها و اطالعات و همچنین بهره مندی از 

مشاوره های علمی ایشان، تشکر و قدردانی می منایند. 

پی نوشت

1- تعدادی از پیکره های آبی فاقد اطالعات از لحاظ گونه های 
این  اطالعات  تکمیل  با  هستند.  آبزی  کنار  و  آبزی  پرندگان 

پیکره ها دقت مکانی مدل تصمیم گیری افزایش می یابد.
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