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Abstract
Due to extensive threat factors facing the global biosphere as well
as a lack of adequate conservation funds, we need to develop more
efficient methods of conservation management in accordance with
a comprehensive vision of biodiversity and that reinforces
ecosystem-based actions. Meyghan Wetland which shows high
ecosystem values as well a wide range of threat factors was
selected as a case study. As a transitional zone as well being
diverse habitats, the wetland has covered a wide range of diverse
plants and animals in the aforementioned area. Due to its natural
potential for establishing an Important Bird Area (IBA) as well as
designation as an international wetland, the importance of this area
from the ecological and ecotourism point of view has increased.
Moreover, the absence of the permanent streams, drought events,
overharvesting of the underground waters, changes in the
hydrologic gradient, decline in the water quality, the influence of
chemical pollution, erosion as well as the lack of any appropriate
program for land use planning has created several environmental
challenges in the aforementioned region. Therefore, compilation
and assessment of the basic ecological data, accompanied by an
appropriate management plan, can be effective for the
management of this wetland.
Keywords: Meyghan Wetland, Ecosystem, Threats, Conservation,
Management.
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چکیده
،تهدیدهای گسترده علیه بیوسفر جهانی و کمبود بودجههههای حفهاتتی
.شیوه های کارامدتری را برای اجرای طرح های حفاتتی بنا نههاده اسهت
رویکرد جامعنگر به تنوع زیستی حفاتت اکوسیستممحور را تقویت کرده
 حوضه آبریز تاالب میقان اراک به واسههه اهمیهت اکوسیسهتمی و.است
تهدیدهای گسترده زیستمحیهی به عنوان یک نمونه مناسب برای ایه
 در حوضه آبریز تاالب میقان شهرایط اکوتهونی.ارزیابی انتخاب شده است
 پتانسیل ایجهاد،سبب حضور دامنه وسیعی از گونههای گیاهی و جانوری
 از اهمیهت،تههاالب بهی المللهی و قابلیههت ایجههاد منهقههه مهههم پرنههدگان
 به عالوه عدم وجود.اکولوژیکی و اکوتوریستی زیادی برخوردار شده است
 تغییهر، برداشت بیرویه آب ههای زیرزمینهی، خشکسالی،رودهای دائمی
 آلهودگیههای، کهاهش کیفهت آبههای زیرزمینهی،شیب هیدرولوژیکی
 برداشت امالح و عدم وجهود بررسهیههای آمهایش سهرزمینی،شیمیایی
.سبب چالشها و آسیب جدی در مدیریت و حفاتت تهاالب شهده اسهت
بنابرای ارزیابی و تدوی اطالعات پایه ای منهقه و اجهرای برنامههههای
.مدیریتی نقش مهمی در مدیریت تاالب خواهد داشت
. مدیریت، حفاتت، تهدیدها، اکوسیستم، تاالب میقان:کلمات کلیدی
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مروری بر اطالعات پایه ،چالشها و تهدیدهای تاالب میقان

 -1مقدمه
تهدیدهای گسهترده علیهه بیوسهفر جههانی و کمبهود
بودجههای حفاتتی ،شیوهههای کارامهدتری را بهرای اجهرای
طرحهای حفاتتی بنا نهاده است .رویکرد جامعنگر بهه تنهوع
زیستی سبب شده تا عالوه بر رویکرد حفهاتتی گونههمحهور،
حفاتت اکوسیستم محور نیز مورد توجه قهرار گیهرد[ .]1در
ای رویکهرد کلیهه عوامهل زیسهتی و فیزیکهی اکوسیسهتم و
برهمکنش بی آنها تحت حفاتت قرار میگیرد[ .]۲اما یکهی
از بزرگتری چالشها در ارزیابی اکوسیستم و البته مقدم بر
آن ،تعیههی مرزههها و نیههز طبقهههبنههدی اکوسیسههتم اسههت.
متخصصی جغرافیای زیستی ،بیومها[ ]۳و زونوبیومها [ ]4را
به عنوان واحدهای کالن اکوسیستمی و جغرافیدانان گیاهی
[ ،]۷ ،۶ ،۵قلمروها ،مناطق ،پهروان هها و دیسهتریکتهها را
مبنای طبقهبندی اکوسیستم میپذیرند .البته اکولوژیستهها
بر مناطق اکولوژیکی [ ]9 ،۸تاکید دارند .یکی از مههمتهری
اقههدامات اخیههر در ایهه حوضههه ،ارزیههابی و طبقهههبنههدی
اکوسیستم ،بر اساس یک استاندارد دقیهق اسهت [ .]1۱ایه
رویکرد پیش از ای توسط محققان مختلف مهرح و تحلیل و
بررسی شده است [.]1۶ ،1۵ ،14 ،1۳ ،1۲ ،11
نخسههتی پهههوهشهههای بههزرگ مقیهاس از ایه نههوع،
شناسایی مناطق اکولوژیکی و اکوسیستمها در سهه جههان
اسههت [ .]1۷ارزی هابی اکوسیسههتم بهها ای ه رویکههرد ،نگرش هی
یکپارچه ،ریزبینانه و جامعنگر پدید میآورد که زیستگاهها را
با نگرش سیستمی و واقعگرایانهه تحلیهل مهیکنهد .در ایه
رویکرد اکوسیسهتمهها بها تحلیهل و ارزیهابی دقیهق اجهزا و
تهدیدها ،در یکی از طبقهات بحرانهی ،در معهر انقهرا و
آسیبپذیر طبقهبندی میشوند.
پیش از ای پهوهشههایی دربهاره ارزیهابی تهدیهدها و
طبقهبندی اکوسیستم ها بر ای مبنا صهورت پذیرفتهه اسهت
[ .]11 ،1۸ ،19ای پهوهشها در استرالیا [ ،]۲۱آفریقا [،۲1
 ،]۲۳ ،۲۲اتریش [ ]۲4کانادا [ ]۲۵و ایاالت متحهده آمریکها
[ ]۲۶نیز به انجام رسیده است.
با وجود ای به دلیل عدم اجماع در زمینهه شهناخت و
نیز طبقهبندی مرزهای اکوسیستم ،چالشههای متعهددی در
زمینه ارزیابی و تهیه فهرست سرخ اکوسیستمی وجهود دارد،
بنابرای ای پهوهشها باید نخسهت در اکوسیسهتمههایی بها
محههدودههههای مشههخا انجههام شههود .تههاالبههها بههه عنههوان
اکوسیسههتمهههایی بهها محههدودههههای نسههبتاً مشههخا و نیههز
تهدیدپذیرتری اکوسیستم های حساس و شهکننده [ ،]۲۷از
طرفی به عنوان جزایر بومشناختی ،از آسیبپهذیری ویهههای

برخوردارند .به دلیل پیچیدگی های بهومشهناختی و زیسهتی
ای بوم سازگان های ارزشهمند ،رعایهت اصهو بهومشناسهی،
گیاهشناسی ،زمی شناسهی ،مهندسهی و عوامهل اجتمهاعی-
اقتصادی و سیاسی در سیستم مدیریتی آنها بسهیار ضهروری
است .با وجود تالشهای صورتگرفتهه در راسهتای مهدیریت
تاالبها ،ای اکوسیستمهای ارزشمند با چالشهای متعددی
مواجه هستند .با ای همه ،رونهد تخریهب ،آلهودگی ،کهاهش
مساحت و خشکانیدن تاالبها بسیار فزاینده است .به عهالوه
در بسیاری از موارد فقدان پایههایتهری اطالعهات در مهورد
تاالب ها ،اعما هر نوع مدیریت اصولی درباره آنها را ناممک
ساخته است [ .]۲۸لذا نخستی گام در مدیریت بومشناختی
تاالب ها تدوی اطالعات پایهای مانند فاکتورههای زیسهتی و
فیزیکی آنها مانند فون ،فلور ،زمی شناسهی ،ژئومورفولهوژی،
اقلیم ،خهاکشناسهی ،هیهدرولوژی و ارزیهابی و طبقههبنهدی
عوامل تهدیدکننده آنها است .بنهابرای بها ارزیهابی ،سهنتز و
تلفیهق ایه اطالعههات ،مههدیران زیسههتمحیهههی مههیتواننههد
اولویتهای حفاتتی را شناسایی کرده و راهکارهای مدیریتی
و احیائی الزم را برای ای اکوسیستمههای بها ارزش طبیعهی
اجراییکنند .تاالبهای مناطق خشک بهواسهه آسیبپهذیری
باال در برابر تنشهای اکولوژیکی مانند خشکسالی و نیز عدم
آگاهیهای عمهومی از اهمیهت و کهارکرد آنهها بههشهدت در
معر تهدید قرار گرفته اند .حوضه آبریز تاالب میقهان اراک
بهههواسهههه اهمیههت اکوسیسههتمی و تهدیههدهای گسههترده
زیستمحیهی به عنوان یک نمونه مناسب برای ای ارزیهابی
انتخاب شد .اهداف ای پهوهش عبارتاند از تدوی دادههای
پایه ،ارزیابی و تحلیل میزان تهدیدپذیری در حوضه آبریز بها
تاکید بر تاالب میقان برای تعیهی اولویهتههای حفهاتتی و
تحلیل چالشها در راستای پیشنهاد برنامه مدیریت حفاتتی
اکوسیستم آن.
 -۲مواد و روشها
به دلیل حساسیت زیستبوم حوضه آبریز تاالب میقان
اراک تاکنون بررسیهای متعدد اما غیرمدونی درباره وضعیت
بومشناخی ،خهرات تهدیدکننده و راهکارهای مدیریت پایدار
زیستمحیهی در آن صهورت پذیرفتهه اسهت .بنهابهرایه در
نخستی گام باید کلیه دادههای پایهه بهومشهناختی موجهود
درباره حوضه آبریز تاالب میقهان تهدوی شهود تها بتهوان بهر
مبنای آن بهتری و کارآمدتری راهکارهای مدیریت اجرایهی
ای زیستبوم با ارزش را تعیی کرد و با در نظر گرفت کلیه
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پوشش قرار میدهد (شکل  .)1ای حوضه بر اساس سیسهتم
آمبرژه دارای اقلهیمههای نیمههخشهک سهرد و نیمههخشهک
معتد اسهت .البتهه بخهشههای شهمالی حوضهه از شهرایط
رطوبتی باالتری و بخشهای تاالبی و حاشیه تاالبی میقان از
اقلیم بسیار خشکتری برخوردار است [.]۳۸
حوضهههه آبریهههز تهههاالب میقهههان دارای واحهههدهای
ژئومورفولوژیکی دشت سر (گالسهی ،پهدیمنت) مشهتمل بهر
تشکیالت مربهوط بهه یهک دوره مرطهوب اسهت کهه بهر ا هر
تحوالت اقلیمی و بارندگی فهراوان باعهت تخریهب ارتفاعهات
حاشیه حوضه شده است .چشمههای کارستی و نبکا یکهی از
عوار ژئومورفولوژیکی در حوضه میقان است که در غرب و
شما غرب کهویر میقهان در نتیجهه فرسهایش بهادی شهکل
گرفتهاند و نقش مو ری در جلوگیری از پیشروی کویر میقان
داشته و در شما غرب از حرکت ماسههای روان جلهوگیری
کرده است .کوههها در حواشهی حوضهه و عمهدتاً بهه صهورت
کمربنههد بههاریکی حاشههیه فرورفتگههی کههویر اراک را در بههر
گرفتهاند .ای کوهها در ا هر سیسهتم گسهله تلخهاب ،تبرتهه،
تفرش و همچنی چی خوردگی های طاقدیسی و ناودیسهی
به وجود آمدهاند .تپهها نیز با شهیب  1۲-۲۵درصهد هماننهد
کوهها در حاشیه دشهت اراک و عمهدتاً در حهد فاصهل بهی
دشت و کوه قرار دارند .بهه عهالوه دشهتهها بخهش مرکهزی
حوضه آبریز میقان اراک را دشتها تشکیل دادهاند که شیب
آنها بی صفر تا  1۲درصد متغیر است [.]۳9
از بعد زمی شهناختی ایه حوضهه در بخهش شهمالی
کوههای زاگرس (شاخه جنوبی سیستم کوهزایی آلپی ) قهرار
گرفتههه و بههه عنههوان بخشههی از واحههد ایههران مرکههزی ،از
پیچیدهتری واحدهای زمی شناسی ایران محسوب میشهود.
در ایهه سههازند زمههی شههناختی ،سههنگهههای دگرگههونی
(پرکامبری ) تا آتشفشانی فعا و نیمه فعا دیده مهیشهود.
ای حوضه از نظر زمی شناسی در محدوده دو زون سنندج -
سیرجان در جنوب و زون ایران مرکزی در شما واقع شهده
است.
حوضه رسوبی میقان به عنوان یهک حوضهه بسهته در
برگیرنده دشت اراک به وسعت  19۷۱کیلومتر مربع است که
پالیای آن  1۱۱تا  11۱کیلومترمربع بوده و بقیه را ارتفاعات
حاشیه حوضه تشکیل می دهند .در واقع پالیا محهل اختتهام
تمام آبراههها و مسیلهای است که در حوضه جاری بهوده و
به سمت ای پالیا که پایی تهری بخهش حوضهه اسهت روان
هستند .ای حوضه رسوبی به شکل قیفی نامتقارن است کهه
خطالراس آن در ارتفاعهات و مرکهز آن در تهاالب قهرار دارد.

جوانب امر به مرحله اجرا گذاشهت .در نخسهتی گهام کلیهه
منابع منتشر شده اعم از گزارشها ،رسالهههای دانشهجویی و
مقاالت مربوط به حوضه آبریز تاالب میقان تهدوی شهد .بهه
عالوه منابعی چون ژئومورفولوژی ایران [ ،]۲9زمی شناسهی
ایهران [ ،]۳۱جغرافیهای آبهههای ایههران [ ،]۳1دسههتورالعمل
کدگههذاری و طبقهههبنههدی حوضههههههای آبری هز کشههور [،]۳۲
حوضههای آبریز کشور ،فرهنگ جغرافیهایی رودههای کشهور
[ ،]۳۳آب و هوای ایران [ ،]۳4اکولوژی و مدیریت تهاالبهها
[ ،]۲۸خاکشناسی [ ]۳۵و حفاتت خاک [ ]۳۶برای تحلیل
داده ها استفاده شد .الیه های اطالعاتی متفاوت حوضه مهورد
بررسی به وسیله نرمافزار  ]۳۷[ Arc Gis ver.3.2aبه صورت
نقشههای ژئورفرن تهیه شده است.
محدوده حوضه آبریز تاالب میقان به عنوان یک واحهد
جغرافیای طبیعی و نمادی از یک اکوسیستم شاخا ،بهرای
ارزیابی میزان تهدیدپذیری (فهرست سرخ اکوسیسهتمی) بها
استفاده از دادههای موجهود و نیهز بررسهیههای میهدانی بهر
مبنای معیارههای اتحادیهه جههانی حفاتهت []1۱ ،1۳ ،14
ارزیابی شد .برای ایه ارزیهابی ،کلیهه عوامهل تهدیدکننهده،
میههزان آسههیبهههای وارده و نیههز فاکتورهههای ایجادکننههده
اولویتهای حفاتتی طبقهبنهدی و نمهرهدههی شهد .در ایه
شیوه میتوان از یکی از پنج معیار شامل A :شامل افت کوتاه
مههدت (در عملکههرد و توزیهع فراینههد اکولههوژیکی) B ،شههامل
کاهش تاریخی (در عملکرد و توزیهع فراینهد اکولهوژیکی)C ،
شامل پراکندگی فعلی محدود و کاهش (در عملکرد و توزیهع
فرایند اکولوژیکی) ،پراکنش فعلهی بسهیار محهدود تخمینهی
است ،که همه ای معیارها به صورت نسبی بر اساس وسهعت
تغییرات از بعهد میهزان و مسهاحت جغرافیهایی و بهر مبنهای
مشاهده ،تخمی  ،استنتاج یا انتظار ،اکوسیستم را به ترتیهب
در  ۳طبقهه بحرانهی ،در معهر خهههر و آسهیبپهذیر قابههل
طبقهبندی هستند.
 -۳نتایج و بحث
 -1-۳ویژگیهای فیزیکی حوضه آبریز تاالب میقان
حوضه آبریز تهاالب میقهان در محهدوده حوضهه آبریهز
داخلههی ایههران قههرار دارد .مسههاحت ایهه حوضههه ۵۵۱9
کیلومترمربع معاد  ۵۵۱91۳هکتار است .ای حوضهه بهی
 49درجه و  ۲۱دقیقه تا درجه  1۸درجه و  ۵۱دقیقه طهو
شههرقی و  ۳۳درجههه و  4۸دقیقههه و  ۳4درجههه و  4۶دقیقههه
عر شهمالی واقهع شهده و شهرسهتانههای اراک ،فراههان،
آشتیان ،تفرش ،محالت ،کمیجان ،خنداب و دلیجان را تحت
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تکتونیکی و فشار صفحه عربستان ،منهقه دچار فروافتهادگی
شده و ارتفاعات اراک و آشتیان به موازات آن باال آمده است.
تاالب در فرورفتگی موسوم بهه چالهه اراک حاصهل از سهنگ
رسوبی مابی سهنگ آرریه متعلهق بهه آتشفشهان و سهنگ
دگرگونی متعلق به زاگرس قرار گرفته است [ .]4۲ای تاالب
در پستتری نقهه دشت فراهان و منهقهه اراک واقهع شهده
است [ .]4۳زمی شناسان معتقدند افتادگی بزرگ زون ایران
مرکزی و زون سنندج -سیرجان در راستای شما غهرب بهه
جنوب شرق که در امتداد گسل سراسری زاگرس قهرار دارد،
موجب تشکیل ای تاالب شده است.
حوضه آبریهز تهاالب میقهان خهاکههای لهومی شهنی،
سیلتی ،لومی رسی و رسی دیده میشود .خاک زیسهتگاه در
مجاورت دریاچه به اسهتننای شهما شهرقی آن دارای امهالح
زیاد است [ .]۳۸برخی شوری خاکهای منهقه تاالب میقان
را ناشی از کلر ،بیکربنات و سولفات و برخی شوری را ناشهی
از کلر ،سولفات و گچ و شوری خاکهای منهقهه را ناشهی از
وجود سولفات و گچ دانستهاند.

شیب آن به غرب و جنوبغرب گرایش دارد .بلندتری نقهاط
ارتفاعی حوضه مهذکور مربهوط بهه کهوهههای سهفیدخانی و
نقرهکمر هستند که به ترتیب از سه دریها  ۳1۲۱و ۳1۷۱
متر ارتفاع دارند و در جنوبغرب و شما شرق حوضهه واقهع
شدهاند .پست تهری نقههه ارتفهاعی ایه حوضهه مربهوط بهه
پالیای میقان با ارتفاع متوسط  1۶۵۱متر از سه دریا است
[( ]4۱شکل .)۲
گسلهای تبرئه ،تلخاب ،تراستی ،دره عقیلآباد ،هفتاد
قله و گسلهای فرعی در کوهههای هفتهاد قلهه [ ]41نیهز از
تشکیالت مهم زمی شناسی منهقه هستند.
تاالب میقان نیز در موقعیهت جغرافیهایی  49درجهه و
 4۶دقیقه تا  ۵۵درجه و  49درجه طو شرقی و  ۳4درجهه
و  9دقیقه تا  ۳4درجهه و  1۶دقیقهه عهر شهمالی در 1۵
کیلومتری شما شرقی شهر اراک در جنوب شهر داوودآباد و
مجاورت روستاهای راهزان در پستتری نقهه دشت فراههان
و اراک با ارتفاع متوسط  1۷۱۱متهر در بخهش مرکهزی ایه
حوضه آبریز واقع شده است .تاریخ شهکلگیهری منهقهه بهه
دوران پالئوس باز میگهردد .در ایه دوره در ا هر نیروههای

شکل  -۱موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز تاالب میقان اراک
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شکل  -۲طبقات ارتفاعی حوضه آبریز تاالب میقان

خههاکهههای شههور و خشههک ،اجتماعههات چندسههاله علفههی و
نیمهههنهههان روی [ ،]۷اجتماعههات هالوفیههت درختچهههای و
اجتماعههات یههکسههاله شههور روی در تههاالب میقههان مشههاهده
میشود.
حوضه آبریز تهاالب میقهان از پهنهه ههای کوهسهتانی،
بیابانی و تاالبی تشهکیل شهده اسهت .بهر اسهاس معیارههای
طبقهبندی اکوسیستمهای بیلی [ ]4۶زونها یا محدودههای
اکولههوژیکی بهها محههدودههههای اکوسیسههتمی ،زیسههتگاهی و
رویشگاهی [ ]4مهابقت دارند.
مبتنههی بههر ردهبنههدی زیسههتاقلیمههی ایههران []4۷
بخههشهههای تههاالبی و کههویری در محههدوده زیسههتاقلههیم
مدیترانهای قارهای-بیابانی [ ]۸و بخشههای شهمالی حوضهه
آبریز تهاالب میقهان در زیسهت اقلهیم مدیترانههای قهارهای-
خشک [ ]9قرار میگیرند.
زیستگاههای تاالب میقان بر اساس تیپهای پوششهی
گیاهی ناشی از زونبندی شوری خهاک [ ]4۸شهامل  ۳زون
متشکل از زون او (نزدیکتهری زیسهتگاه بهه دریاچهه) :بها
گونههای شاخا  Halocnemum strobilaceumو Salsola
 ،incanesensکههه عامههل مههر ر در شههکلگیههری ایهه زون
زیسههتگاهی شههوری بههاالی خههاک ،گههچ و منیههزیم اسههت.

 -۲-۳طبقه بندی اکوسیستتیی حوضته آبریتز تتاالب
میقان
تاالب میقان اراک به عنوان کلیدیتری بخش حوضهه
آبریز در گروه گودابها یا چاالبهای شور قلیهایی دائمهی از
تاالبهای خشکی طبقهبندی مهیشهود [ .]۲۸بهه عهالوه بهر
اساس ردهبندی فری و پرابست [ ]44تهاالب میقهان اراک در
زیستجای [ ]1کفهها [ ]۲یا کویرههای شهور در چالههههای
بدون زهکشی ایران مرکزی قرار میگیرد.
مبنتنی بر ردهبندی برکهل و والتهر [ ]4زونوبیهوم VII
حوضهه آبریهز تههاالب میقههان اراک را در بههر مهیگیهرد .ایه
زونوبیوم شامل زیر زونوبیوم خیلی خشهک بها بارنهدگیههای
بسیار پایی در حد اقلهیم بیابهانی زیرحهارهای و بهارانههای
زمستانی است .بر ای اساس رویش دشتههای شهور [ ]۳در
مناطق فاقد رویش و رویش شهور روی [ ]4در منهاطق شهور
ناهموار بیابانی اغلب با خاک رسی در تهاالب میقهان مشهاهد
میشود.
بههر اسههاس پهههوهشهههای آخههانی و قربههانلی []4۵
اجتماعات  Halocnemum strobilaceumدر دشتهای گلی
شور ،اجتماعات نهم شهور روی اجبهاری [ ،]۵اجتماعهات آب
دوسههت شههور روی [ ،]۶اجتماعههات بوتهههای شههور روی بههر

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،4زمستان ۱۳94

63

مروری بر اطالعات پایه ،چالشها و تهدیدهای تاالب میقان
hohenackeriana, Artemisia sieberi- Stipa
hohenackeriana

زیسههتگاههههای زون دوم بهها گونههههههای شههاخا Nitraria

 schobertiو  Suaeda maritimaهستند که عامهل مهر ر در
شکلگیری ای زون زیستگاهی بافت سبک خهاک و شهوری
پههایی تههر اسههت .بههه عههالوه زیسههتگاههههای زون سههوم دارای
گونهههای شهاخا  Salsola cressaو Puccinella bulbosa
هستند که عامل مر ر در شکلگیهری ایه زون زیسهتگاهی،
بافت سنگی و آهک خاک است.
رده بندی کورولوژی و جغرافیای گیاهی حوضهه آبریهز
تاالب میقان بر اساس سیستم ردهبندی تاختاجهان [ ]49بهه
صورت زیر است:
پهنه رویشی هوالرکتیک ()Holarctic Kingdom
زیرپهنههه رویشههی تیتههان یهها مدیترانههه کههه ( Tethyan
)Subkingdom
منهقه رویشی ایرانو -تورانی ()Irano-Turanian Region
زیرمنهقههه رویشههی آسههیای غربههی ( Western Asiatic
)Subregion
پروان ارمنستان -ایران ()Armeno-Iranian Province
پروان فرعی کردستان زاگرس ()Kurdistan-Zagros
حوضههه آبریههز تههاالب میقههان براسههاس طبقهههبنههدی
جغرافیای جانوری در منهقه پالئارکتیک [ ]۵۱قرار میگیرد.
بههر اسههاس اجتماعههات و رویشههگاههههای گیههاهی []4۳
پوشش گیاهی منهقه کویر میقان را میتوان به ایه صهورت
تقسیمبندی کرد:
 -1بخش آبگیر با آبگرفتگی زمستانه و بههاره و نیهز
نمک خالا غالباً عاری از پوشش گیاهی است.

ای منهقه یکی از مرتفعتری شورهزارهای ایران است
که از نظر پوشش گیاهی و فلور بسیار متنهوع و منحصهر بهه
فرد است .به طور کل پوشش گیاهی منهقه را مهیتهوان بهه
پوشش هالوفیت و پوشش غیرهالوفیت تقسیمبندی کهرد .در
تاالب میقان و منهقه بیابانی حاشیه آن  1۳۱گونه گیاهی از
 1۱۵جن متعلق بهه  ۳۲خهانواده گیهاهی وجهود دارد .بهه
عالوه یک جلبهک تهک سهلولی ) (Dunaliella salinaاز آن
گزارش شده است .گیاهان تروفیهت بها  ۵۸گونهه و گیاههان
همی کریپتوفیت با  ۵۲گونه مهمتری فرمهای رویشی غالب
در منهقه هستند .مهم تهری خهانواده ههای گیهاهی منهقهه
عبارتنههد از خههانواده اسههفناج ) ،(Chenopodiaceaeخههانواده
کاسنی ) ،(Asteraceaeشهب بهو ) (Brassicaceaeو خهانواده
گندمیان ).]4۳[ (Poaceae
در حوضه آبریز تاالب میقهان  1۶گونهه پسهتاندار۵1 ،
گونه خزنده ( ۲۳گونهه مهار ۲۷ ،گونهه مارمولهک و  1گونهه
الکپشههت) و  1۶۲گونههه پرنههده و  1گونههه سههختپوسههت
شناسایی شده است .سنقر سفید ،عقاب شاهی ،عقاب بهزرگ
خالدار ،عقهاب صهحرایی و عقهاب دریهایی دم سهفید ،سهنقر
تاالبی ،سنقر خاکستری ،سهارگپه معمهولی ،سهارگپه پابلنهد،
باالبان ،لیل ،بحری ازشاخاتری پرنهدگان شهکاری تهاالب،
اگههرت بههزرگ ،درنهها ،کاکههایی ارمن هی ،فالمینگههو ،حواصههیل
خاکستری و خروسکولی از شاخاتری پرندگان کنارآبزی،
الکپشههت مهمیهزدار غربهی و بزمجههه بیابههانی از مهههمتههری
خزندگان و گرگ ،شهنگ و کفتهار از مههمتهری پسهتانداران
منهقه هستند [.]۵4 ،۵۳
در حوضه آبریهز تهاالب میقهان شهرایط اکوتهونی
ناشههی از تغییههر تههدریجی رویشههگاه هههای هالوفیههت بههه
رویشگاه های غیرهالوفیهت ،رویشهگاه ههای کهویری بهه
کوهستانی و رویشگاه ههای خشهکی بهه رویشهگاه ههای
تاالبی دیده می شود که سبب شکل گیری رویشگاه های
متبای  ،تنوع گونه ها ،ریختارهها و اجتماعهات گیهاهی
[  ،] 4۳ ، ۵1 ، ۵۵تنههوع بههاالی جههانوری [ ، ۵۷ ، ۵۶ ، ۵4
 ،] ۵9 ، ۵۸پتانسیل ایجاد تاالب بهی المللهی و قابلیهت
ایجههاد منهقههه مهههم پرنههدگان [  ،] ۵۸ ، ۵9 ، ۶۱ ، ۶1و
ایجاد منهقه شکارممنوع [  ] ۵۸شده اسهت .همهه ایه
ابعاد سبب شده تا حوضه آبریز تاالب میقان از اهمیت
اکوتوریسههتی زیههادی برخههوردار شههود [ .]، ۶۲ ، ۶۳ ، ۶4
بنابرای ای حوضه به ویهه بخش مرکزی و تهاالبی آن
از بعههد اولویههت هههای حفههاتتی ،بسههیاری از معیارهههای

 -۲بخش حاشیه منهقه آبگیهر کهه بهه علهت غلظهت
نمک و آب ،اجتماعات گیاهی غالباً مشتمل بر تاکسهونههای
آبدوست و مقاوم به شوری باال است.
 -۳پوشش گیاهی حاشیههای دشت رسوبی ،که ناشی
غلظت پایی نمک و آب از تنهوع بهاالتری برخهوردار بهوده و
غالباً دارای اجتماعات گیاهی تروفیت (یکساله) است.
 -۳-۳پوشش گیاهی حوضه آبریز تاالب میقان
در محدوده حوضه آبریز تاالب میقان  ۲۲تیپ پوشش
گیاهی شناسایی شده اسهت [ ]۵۲ ،۵1کهه مههمتهری آنهها
عباتند از:
Artemisia sieberi-Astragalus spp.-, Scariola
orientalis- Artemisia sieberi- Artemisia sieberi- Stipa
hohenackeriana, Astragalus spp.- Stipa
hohenackeriana- Scariola orientalis, Astragalus spp.Perennual grasses- Artemisia sieberi- Stipa
hohenackeriana- Scariola orientalis- Stipa
hohenackeriana, Artemisia sieberi- Stipa

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،4زمستان ۱۳94

64

احمدرضا محرابیان و همکاران

شدن ،سست و پراکنده شهدن ررات گهرد و غبهار و نمهک
[ ،] ۷۱کمبود رطوبت خاک و کاهش سه پوشش گیاهی
مناسب و ایجاد فرسایش بادی در منهقه اشهاره کهرد .بهه
عالوه پیشروی آب شور تاالب میقان در ا هر تغییهر شهیب
هیدرولیکی آب های زیرزمینهی و آلهودگی منهابع آبهی در
غرب تاالب میقان در حوضه آبریهز سهبب افهزایش شهوری
آب هههای زیرزمینههی [ ] ۷1و کههاهش کیفیههت آب هههای
زیرزمینی شده است .ای در حالی است کهه پهایی بهودن
سه آبخوان بخش های حاشیه حوضهه نسهبت بهه بخهش
مرکزی و دریاچه میقان سبب جهاری شهدن آب شهور بهه
سفره های آب شیری حوضه شهده اسهت [ .]۷1بهه عهالوه
میزان هدایت الکتریکهی در بخهش مرکهزی حوضهه آبریهز
دارای رونههد صههعودی بههوده کههه متههش ر از کههف شههکنی در
طبقات مارنی بوده است [ .] ۶9از طرفی خشکسهالی هها در
نواحی غربی و به طور کلی نیمه شهمالی حوضهه از تهداوم
بیشتری نسبت به سایر نواحی برخوردار بهوده اسهت [،۶۸
.]۶۵

جهههانی را تحههت پوشههش قههرار مههی دهههد کههه ارزیههابی
تهدیدهای زیستگاهی و اکوسیستمی را در آن ضروری
می کند.
در حوضه آبریز تاالب میقهان و بهه ویههه تهاالب ،بهر
اساس استانداردهای  ) 1990( IUCNفاکتورهای متعهددی
به عنوان عامل تهدید و نابودی شناخته شده اسهت [.]۲۸
در ای حوضه هیچ آبریز تاالب میقان هیچ رودخانه دایمی
وجود ندارد و تنها چند مسیل و آبراهه شهامل قهره کهریهز
(خشک) ،ابراهیم آباد ،خیرآباد ،امان آباد ،سهاروق ،شههراب،
داود آباد و سهل آباد به صورت فصلی در آن جریهان دارنهد
(شکل  .) ۳ای در حالی اسهت کهه سهدهای بنهد خهاکی و
عوامل جوی سبب کهاهش جریهان آب سههحی []۶۵ ،۶۶
در حوضه شده اسهت .بهه عهالوه کهاهش نهزوالت جهوی و
ایجاد خشکسالی [،]۶۷
بهههره بههرداری بههی رویههه و الگههوی نامناسههب کشههت
کاهش سه آبخوانها[ ،]۶۸ ،۶9خشهکی هیهدرولوژیک و
هواشناسی را در حوضه سبب شده است .از سایر تها یرات
منفی خشکی می تهوان بهه کهاهش سهه تهاالب ،خشهک

شکل – ۳منابع آبی حوضه آبریز تاالب میقان
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6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1342 1349 1360 1364 1377 1382 1387
)Total (1

)takhlieh (2

شکل  -4وضعیت کل چاههای عمیق ،نیمهعمیق ،قناتها و چشمهها و تخلیه آن (بر حسب
مترمکعب) در محدوده مهالعاتی دشت اراک در فاصله سا های 1۳۸۷-1۳4۲

اراضی کشاورزی اطراف کویر ا رات منفی غیرقابل جبرانی را
بر ای اکوسیستم حساس و ارزشهمند تحمیهل کهرده اسهت
[ .]۶4چرای بیرویه نیهز در محهدوده تهاالب میقهان سهبب
نابودی پوشش گیاهی ،فرسایش خاک ،تخریب زیسهتگاههها،
گسترش گونه ههای مههاجم [ ]۵۷و تسهریع بیابهانزایهی در
منهقهه [ ]۷۲شهده اسههت .از طرفهی قهههع جریهان آبهههای
ورودی در فصو گرم سا سبب میشهود کهه سهیالبههای
فصو سرد سبب گسهترش زون کلهروره و پخهش نمهک در
زونهای تخریبی شوند [.]۷۳
بهواسهه بسته بودن حوضه آبریز تاالب میقان و عهدم
ارتبههاط هیههدرولوژیکی بهها حوضههههههای مجههاور ،تهها یرات
فعالیتهای صنعتی بهه شهدت در آن مشههود اسهت .بخهش
مرکزی حوضه آبریز تاالب میقان توسط روستاها و شههرهای
کوچک که با جمعیتی بالغ بر  9هزار نفر احاطه شهده اسهت
(شکل  )۵سهبب آلهودگی شهدیدی در منهقهه شهده اسهت.
آالیندههای اصلی تاالب شامل فاضالبهای کشاورزی ،نشهت
مواد نفتی ،صنایع ،دف زبالهه و آرامسهتان اسهت کهه سهبب
مساعد شدن محیط برای گسترش حشرات و جوندگان ناقهل
بیماری شده است .از طرفی سبب آلهودگی ،کهاهش کیفیهت
خاک و تا یرات منفی بر پوشهش گیهاهی شهده اسهت [.]۵۷
میزان نرخ مصرف اکسهیهن در آب ( )BODآب خروجهی در
کلیه فصو باالتر از حد مجاز بوده و برای تخلیه به آبههای
سهحی و جارب نامناسب است .به عالوه میزان کلیفرم برای
ورود به آب های سهحی و جارب نامناسب اسهت .بهه عهالوه
کیفیت آب خروجی از نظر تخم نماتود در کلیه فصو  ،بهرای
کلیه مصارف نامناسب تعیی شده است.
تخلیههه بههیش از  ۳۶هههزار انشههعاب فاضههالب خههانگی،
تجاری و صنعتی از طریق  4۵۱کیلومتر خههوط انتقها بهه
تصفیهخانه فاضالب انجام مهیشهود کهه در مجهاورت تهاالب

بهرهبرداری از معدن سولفات سدیم منهقهه بها ایجهاد
جادههای تردد حمل و نقل ،تغییهر کهاربری اراضهی و ایجهاد
آلودگی های صوتی ،سبب کاهش کارکردههای اکوسیسهتمی
تاالب میقان [ ]۵۳و ناامنی زیستگاهها برای پرندگان مههاجر
به ویهه درناها شده است [ .]۶4به عالوه ،برداشت و فهرآوری
امالح معدنی ،سبب تولید گرد و غبار سولفات و ایجاد مهدود
شده که خود موجب قرار دادن آبههای زیرزمینهی در برابهر
تابش خورشید ،تبخیهر شهدید و کهاهش سهه آبخهوانهها،
آسیب به پوشش گیاهی به ویهه اجتماعات قهرهداغ ،حرکهت
ش های روان [ ]۶4 ،۵۳ ،۶۱و نیهز  ۷۱۱متهر عقهبنشهینی
تاالب شده است .ایه در حهالی اسهت کهه معهدنکهاری در
جزیره بزرگ تاالب حوضچههایی به وسهعت  4۱/191هکتهار
ایجاد کرده که در کنار ریزش  ۵۲/۸۳1هکتار باطلهه معهدنی
سبب ایجاد جزایری مصنوعی و البته زیستگاههایی نامناسهب
برای جوجهآوری پرندگان مانند کاکایی ارمنی ،چوبپا شهده
است .تداوم ای فعالیتها در درازمدت سبب میشهود تها بها
توجه به شهیب منهقهه ،آبههای سههحی و زیرسههحی بهه
داخل حوضچههای ناشی از معدنکاری جریان پیدا کند و بر
ا ر تبخیر باالی منهقه باعت افت شدید آبههای سههحی و
زیرسهحی منهقه شود [.]۵۳
استقرار شهرک های صنعتی ایبکآباد و خیرآباد و نیهز
کارخانجات بزرگ آلومینیهوم سهازی و ماشهی سهازی سهبب
تهدید ای اکوسیستم با ارزش و بسیار شهکننده شهده اسهت
[ .]۶۶از طرفی فرودگهاه شههر اراک در جنهوبغربهی تهاالب
باعت تغییهر کهاربری اراضهی بها ارزش حاشهیه تهاالب بهرای
پرندگان مهاجر شده است .آلودگی های زیست محیهی ناشی
از توسعه شهر ،روستا و صنایع تولیدی اطراف کویر ،منجر به
تولید فاضالبها ،زبالهها و آلودگیهای هوا ،خاک و آب شده،
که مواد دفعی آن مشتمل بر سموم و کودهای شهیمیایی در
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مسههیر خههود و عبههور از مجههاورت روسههتای کرهههرود ،از
جنههوبغههرب وارد شهههر اراک شههده و پهه از جمههع آوری
فاضالب زمی ههای زراعهی و روسهتاهای اطهراف و فاضهالب
خانگی شهر اراک ،از شهما غربهی اراک وارد حوضهه آبریهز
میقان میشود .افزایش تراکم جمعیت مههکداران غیرانگلهی
در فصل تابستان و سپ پاییز و در برخی ایستگاهها احتماالً
به دلیل مناسب بودن دمهای بیولهوژیکی آب pH ،مهلهوب و
باال بودن تراکم غذای مورد نیاز ای جانوران است .البته علت
رشد باکتری ها احتماالً به دلیل ورود مقدار قابهل تهوجهی از
فضوالت ناشی از پسابهای شهری به داخل رودخانهه اسهت.
همچنی حضور گونهههایی نظیهر  Coleps hirtusاز جملهه
شاخاهای شدید آلودگی آب است .به عالوه کاهش غلظهت
اکسیهن محلو در منابع آبی ممک است به دلیهل افهزایش
تراکم جمعیت موجودات آبی در ایستگاهههای مهورد بررسهی
باشد [ .]۷۵به عالوه نتایج بررسی فلزات سنگی در رسوبات
سهحی تاالب میقان نشان میدهد که فلز نیکهل متعلهق بهه
باطلهها و مواد زائد ناشی از فعالیت کارخانه سهولفات سهدیم
بسیار باالست .همچنی دو فلز روی و آلومینیوم در رسهوبات
تاالب غلظت باالیی دارند [.]۷۶

میقان قرار گرفته و خروجی آن به طور مستقیم بهدون ههیچ
تصفیهای به طرف تاالب هدایت میشود .از طرفهی ترکیبهات
شیمایی و مضری چون فلزات سنگی  ،روغ  ،گری  ،رنگ و
مواد شیمیایی مختلف با pHهای اسیدی و قلیهایی شهدید را
وارد تههاالب مههیکنههد .بههه عههالوه پسههاب خروجههی از ایهه
تصفیه خانه دارای آلودگی میکروبی شدیدی است که تخلیهه
دایمی ای پسابها قسهمت جنهوبغربهی کهویر را دگرگهون
ساخته است و شوری خاک ای قسمت بر ا ر شسهته شهدن
نمههک سهههحی کههاهش یافتههه کههه سههبب اسههتقرار پوشههش
متراکمهی از گیهاه Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.
در ای بخش تاالب شده است [ .]۶4گسهترش ایه پوشهش
(به عنوان یک توالی غیرطبیعهی) بهه دلیهل منبهع تغذیههای
مناسب برای پرنهدگان بهه ویههه درناهها سهبب جلهوگیری از
مهاجرت طبیعی و تلف شدن آنها در شرایط سرمای زمستانه
شده است [ .]۵9از طرفی ورود فاضالب بهه منهقهه موجهب
افزایش حشراتی چون مگ ها و پشهها شده است .به عهالوه
بوی نهامهبوع آن در منهقهه ،اکوتوریسهم منهقهه را تهدیهد
میکند [.]۵۷ ،۷4
قرهکهریزک به عنوان مهمتری رودخانه حوضهه آبریهز
تاالب میقان پ از مشروب کردن زمی های زراعی و باغهات

شکل  -5پراکنش آبادیها در حوضه آبریز تاالب میقان
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شکل  -۶شدت فرسایش در حوضه آبریز تاالب میقان (با اقتباس از خانجانی و همکاران )]۷۷[ 1۳9۱

ویسمه ،تصفیهخانهه فاضهالب و فرودگهاه اراک و جهادهههای
خاکی معدن داخل تاالب و راهزان -میقهان باعهت آشهفتگی
زیستگاهها شده است [.]۶4
عوامل زمی شناختی ،چهون نشسهت گرابنهی ،حاصهل
گسلهای موازی تبرتهه و تلخهاب و بسهته شهدن حوضهه در
اواخر پلئیستوسه  ،سهبب رسهوبگهذاری امهالح حاصهل از
فرسایش سازندهای موجود در حوضه شدهاند ،به نحهوی کهه
رسوبات دانه درشت آن در اطراف (مخروطافکنهها و دشهت)
و رسوبات دانهریز و تبخیری به سمت مرکز حوضهه (تهاالب)
رسوب یافتهاند .به عالوه فعالیت ای دو گسهل طهی کهواترنر
موجب فرو نشست کفه تبخیری میقان ،تقلیل میزان نزوالت
جوی ،تبخیر شدید و تشکیل دریاچه شهور مهوقتی (تهاالب)
میقان در گودتری قسمت حوضه شده است [ .]41از طرفی
وجههود سههازندهای تبخیههری و تخریبههی -مههارنی جههوان در
ارتفاعات شما شرقی حوضه آبریز تهاالب میقهان عهالوه بهر
افزایش امالح و شوری آب زیرزمینی در بخشهای وسیعی از
حوضه ،سبب نفور مقادیر زیادی امالح گچ و نمک محلو به
پالیا شده کهه بهر ا هر تبخیهر در فصهو گهرم سهبب ایجهاد
رسوبات تبخیری و گسترش بخشهای مرکزی حوضه آبریهز
تاالب میقان شده اسهت [ .]۷۷اراضهی حوضهه آبریهز تهاالب

تخریب زیسهتگاهها عامهل اصهلی تهدیهد گونهه ههای
جانوری در حوضه آبریز میقان محسوب مهی شهود .در کنهار
ای عامل ،شکار بیرویهه نقهش تعیهی کننهدهای در نهابودی
جانوران به ویهه پرندگان شکاری داشهته کهه بهه نوبهه خهود
سبب افزایش جوندگان ،بروز آفات ،تخریب پوشش گیهاهی و
ایجاد مشکالت زیستمحیهی شده است [.]۶4 ،۵۷
در سا های اخیهر اراضهی حاشهیه تهاالب دسهتخوش
تغییرات جدی بوده ،به طوری کهه در جنهوب تهاالب میقهان
فرودگاه با وسعت  4۵4/۳۷هکتهار ،تصهفیه خانهه بها وسهعت
 1۶9/۷هکتار و در غرب حوضهچه ههای پهرورش آرتمیها بهه
مساحت  ۸/۸هکتار ،کارخانه امالح معدنی به مسهاحت ۲1/9
هکتار و واحدهای صنعتی به وسهعت  1۵۱هکتهار در مرکهز
تاالب ایجاد شده اند .پ از احداث کارخانهه امهالح معهدنی،
جادهای تا مرکز دریاچه سهاخته شهد کهه بها عبهور از وسهط
دریاچه ،آن را به دو بخش تقسیم کرده و ایه امهر خشهکی
تدریجی دریاچه ،پیشروی بیابان ،کوچکتر شدن و اخهتال
در گدارهای زیستگاهی را سبب شده است .از طرفی فعالیت
ماشی آالت سنگی و ورود حجم عظیمی خاک و نخالهههای
ساختمانی حاوی مواد شیمیایی نیز دریاچهه را آلهوده کهرده
است [ .]۶4به عالوه جادههای آسهفالته داودآبهاد ،دهنمهک و
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تههاالب میقههان اراک بههر اسههاس معیارهههای انتخههاب
تاالبهای بی المللی کنوانسیون رامسر در سا  ۲۱۱9دارای
معیارهای گروه  Aو  Bمنهقهه مههم پرنهدگان اسهت [.]۵۷
اکوسیستم تاالب میقان بهواسهه چالش های زیست محیههی
متعدد ناشهی از تغییهرات منفهی اتوژنیهک (درونزاد) و نیهز
تغییرات آلوژنیک (برونزاد) دچهار آشهفتگیهها و اخهتالالت
اکوسیستمی شدید شده است .ای در حالی است که فقهدان
برنامه جامع آمایش سرزمینی و عهدم آمهوزش جهامع مهردم
بومی سبب استفاده نامناسب از اراضهی شهده اسهت .ایه در
حالی است که به عالوه فقدان مدیریت هماهنگ در تاالب بر
ای مشکالت افزوده است.

میقان از دیدگاه سرعت بیابهانی شهدن در طبقهه شهدید و از
دیدگاه استعداد طبیعی بیابانیشدن در طبقهه متوسهط قهرار
میگیرند .ای در حالی است کهه طبقهه بیابهانزایهی بسهیار
شدید در آن مشاهده نشده است .به عهالوه ایه منهقهه بهه
عنوان کانون بحرانی فرسایش بادی در استان مرکزی و یکی
از  1۷۸کانون بحرانی فرسایش بادی در کشور شناخته شهده
است.
سنگهای آهکی بهه ویههه دولومیهتهها و آههکههای
تهههودهای مقهههاوم کرتاسهههه ،ژوراسه هیک و الیگومیوسه ه در
جنوبشرق ،جنوب و جنوبغهرب و غهرب حوضهه ،تهودههها
نفوری و سنگهای آرری در قسمتهای شهما شهرق و بهه
طور پراکنده در جنوب و جنوبغرب حوضهه دارای کمتهری
فرسههایش پههذیری هسههتند .تههودههههای آهکههی و برخههی از
سنگهای دگرگونی نیهز بهه دلیهل ماهیهت کهانیشناسهی و
سنگشناسی خود الیه مقاومی را در برابر فرسهایش تشهکیل
داده که عموماً ارتفاعات حوضه را تشکیل میدهند .رسهوبات
کواترنر دارای بیشتری فرسایشپذیری هستند که ای سبب
شده تا فرسایشپذیری راتی نهشته های رسوبی حوضه زیهاد
باشد .مارنها نیز به علت داشت مقهادیر متفهاوتی از رس در
ترکیب خود دارای فرسهایشپهذیری زیهادی هسهتند .سهایر
سنگها از قبیل آهکهای شیستی ،ماسهسنگها ،توفها و..
در حوضه در ردیفهای میانی فرسایشپذیری قرار میگیرند.
بنابرای واحدهای بها مقاومهت کهم و فرسهایشپهذیری بهاال
بیشتری سه حوضه را بهه خهود اختصهاا دادهانهد []۷۸
(شکل .)۶
گسل تبرئه بها رونهد شهما غربهی -جنهوبشهرقی از
حوالی اسفندان شروع شده بهه طهو  1۱۱کیلهومتر تها دره
انجدان امتداد مییابد .ای گسل در مرز بی رشته کوهههای
سنندج -سیرجان و ایران مرکزی واقع شده است .ای گسهل
از نوع عادی است و شیب گسل به سمت شما شهرق اسهت.
گسل تلخاب حدود  ۸۱کیلومتر از حوالی تلخاب تا شرق کوه
هفتاد قله کشیده میشود .ای گسل از دوران مزوزوئیهک تها
کواترنری فعالیت داشته است .شهیب ایه گسهل بهه سهمت
جنوبغرب است [ .]41گسل تراستی دره عقیل آباد ،گسهل
هفتاد قله و گسلهای فرعی در کوههای هفتاد قله و حواشی
غربی ،شرقی و شمالی حوضهه اسهتقرار یافتههانهد .برخهی از
زمی شناسان گسلها را عامل زلزلههههای خفیهف محسهوب
میکنند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که شکست پوستهههای
نمکی زیر تاالب سبب ایجاد ای زلزلهها شده است.

 -۴نتیجهگیری
حفاتههت از تههاالب میقههان ماننههد حفاتههت از همههه
تاالب ها در گرو ارتقا و تقویت قوانی پشهتوانه تهاالب هها،
ضمانت اجرایی و نیز لحاظ کردن منابع مالی برای حمایت
از تاالب هها اسهت .بهه عهالوه ههم افزایهی دانهش و تبهاد
تجربیات علمهی و عملهی همهه افهرادی کهه در مهدیریت،
ارزیابی و نیز منافع تاالب ها سهیم هستند از ارکان بسهیار
مهههم در مههدیریت تههاالب محسههوب م هی شههود .در سههه
منهقه ای نیهز بهازبینی و لحهاظ کهردن انهبهاق تهاالب بها
منهقه مهم پرندگان و تاالب های بی المللی برای مدیریت
کارآمدتر تاالب بسیار ضروری به نظر می رسهد .بهه عهالوه
اجرای یک برنامهه جهامع و دقیهق مهدیریتی و زون بنهدی
اکولوژیکی تاالب در راستای اسهتفاده علمهی و مبتنهی بهر
توسههعه پایههدار تههاالب ضههروری اسههت .از طرفههی ارتقهها
آگاهی های بهوم شهناختی کارشناسهان زیسهت محیههی در
مدیریت حفاتتی تاالب ،اجرای برنامه اکوتوریسهم پایهدار،
پایش منظم ،آبخیهزداری کارآمهد ،تعیهی حقابهه تهاالب،
احیا رویشگاه های گیاهی ،لحاظ کردن عوامل اجتمهاعی-
اقتصادی و مشارکت مردم محلی در منافع تهاالب ،نظهارت
دائمههی ،پشههتوانه حقههوقی و اجرایههی و همههاهنگی تمههام
دسههتگاه هههای اجرایههی و سههازمانهههای ریههربط و رینفههع
می تواند در حفاتت از ای تاالب با ارزش مر ر واقع شود.
تشکر و قدردانی
بدی وسیله از دفتر حقوقی سازمان محیطزیسهت بهه
ویهه سرکار خانم احمدی به واسههه حمایهت از ایه پهروژه
تشکر و قدردانی میشود.
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