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أ



 ب

 ) شناسنامه گزارش (

 تاالب شادگان زيست محيطي ارزشگذاري اقتصادي : عنوان طرح

 واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسالمي : نام مجري طرح

 ) مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي (

 : نام همكاران مجري طرح
 دكتر زهرا عابدي، دكتر مجيد احمديان

 ،مريم جامه مهندس نگار خسروي، مهندس منا سادات آقا سيد جعفر نظيري،مهندس فرزانه ظفري

 منش

 استان خوزستان - تاالب شادگان : محدوده مورد مطالعه طرح

 آقاي عليرضا فدايي : مدير اجرايي

 هي ـ آقاي مهندس اردوان زرنديان آقاي دكتر مصطفي پنا : ناظرين علمي

 خانم مهندس رويا موسي زاده ـ خانم دكتر عاليه ثابت رفتار ـ آقاي : اعضاء كميته فني ـ مشورتي

 مهندس حميد فراهاني راد ـ آقاي دكتر هاشمي راد ـ آقاي خاوري نژاد ـ آقاي مهندس كوچ بيده ـ

 آقاي لعلي

 از محل اعتبارات طرح ارزش اقتصادي منابع ۱۰۰ / ۴ / ۵۴۸۲ اين طرح به شماره قرارداد
. اجرا گرديده است ۴۰۴۰۸۰۰۷ محيط زيستي به   شماره



 ج

 ) مشخصات پروژه مطالعاتي (

 تاالب شادگان زيست محيطي ارزشگذاري اقتصادي : عنوان طرح

 زيست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط : كارفرما

 واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسالمي : مجري طرح

 ) مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي (

 استان خوزستان – تاالب شادگان : محدوده مورد مطالعه طرح

 ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۲ : تاريخ شروع

۱۳۸۷ شهريور : تاريخ خاتمه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

 د

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 ۱ .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ چكيده

 ۳ ........................... ماهواره اي شناسايي مقدماتي تاالب شادگان با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و تصاوير

 ۱۰ ............ ................................ ................................ ................................ ها شناسايي و برآورد مقدار انواع دارايي - ۱

 ۱۰ ........... ................................ ................................ ................................ ................................ منابع طبيعي - ۱ - ۱

 ۱۰ ......... ................................ ................................ ................................ منابع انرژي و معادن - ۱ - ۱ - ۱

 ۱۱ .......................... ................................ ................................ ................................ منابع خاك - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۱ ................. ................................ ................................ هاي مناطق خشكي خاك - ۱ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۲ ....................... ................................ ................................ هاي مناطق آبي خاك - ۲ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۳ .............................. ................................ ................................ بندي اراضي طبقه - ۳ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۴ ............................. ................................ ................................ ................................ منابع آب - ۳ - ۱ - ۱

 ۱۴ ................................ ................................ هاي آبي در تاالب شادگان محدوده - ۱ - ۳ - ۱ - ۱

 ۱۴ ............. ................................ هاي موجود در محدوده منطقه وضعيت آبراهه - ۲ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۱ ............................ ................................ زميني در محدوده منطقه هاي زير آب - ۳ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۲ .................. ................................ ................................ ................................ منابع بيولوژيكي - ۴ - ۱ - ۱

 ۲۲ ........... ................................ ................................ ................................ منابع چوب - ۱ - ۴ - ۱ - ۱

 ۲۳ .. ................................ ................................ منابع و محصوالت گياهي و مرتعي - ۲ - ۴ - ۱ - ۱

 ۲۶ ................ ................................ ................................ منابع آبزي تاالب شادگان - ۳ - ۴ - ۱ - ۱

 ۴۱ .............. ................................ ................................ منابع جانوري تاالب شادگان - ۴ - ۴ - ۱ - ۱

 ۶۶ .................... ................................ ................................ ................................ هاي سطحي منابع اراضي و آب - ۲ - ۱

 ۶۶ ....................... و سازهاي انساني در مناطق شهري و غيرشهري ساخت اراضي تحت - ۱ - ۲ - ۱

۶۹ ........................... ................................ منابع اراضي كشاورزي در محدوده مورد مطالعه - ۲ - ۲ - ۱
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 ۷۴ ......................... ................................ كاربري زمين در محدوده تاالب شادگان - ۱ - ۲ - ۲ - ۱

 ۷۶ ......................... ................................ ................................ ................................ اراضي جنگلي - ۳ - ۲ - ۱

 ۷۶ ........... ................................ ................................ ................................ سطوح آبي با اهميت - ۴ - ۲ - ۱

 ۸۰ .................... ................................ ................................ ................................ هاي تاالب شادگان اكوسيستم - ۳ - ۱

 ۸۱ ........ ................................ ................................ ................................ هاي خشكي اكوسيستم - ۱ - ۳ - ۱

 ۸۳ ................ ................................ ................................ ................................ هاي آبي اكوسيستم - ۲ - ۳ - ۱

 ۸۶ .................. ................................ ................................ ................................ هاي جوي سيستم - ۳ - ۳ - ۱

 ۸۶ ............................... ................................ ................................ هوا و اقليم منطقه - ۱ - ۳ - ۳ - ۱

 ۹۳ .. ................................ ................................ ................................ ................................ ها ي ئ افزايش و كاهش دارا - ۲

 ۹۳ ........ ................................ ................................ ................................ ................................ ها ي كاهش دارائ - ۱ - ۲

 ۹۳ ...................... هاي فلزي و غير فلزي برآورد مقدار برداشت منابع انرژي فسيلي و كاني - ۱ - ۱ - ۲

 ۹۳ ......... ................................ هاي مختلف ميزان مصرف منابع آبي به تفكيك نوع در بخش - ۲ - ۱ - ۲

 ۹۴ .................. ................................ ................................ برداري از منابع طبيعي بهره مجوزهاي - ۳ - ۱ - ۲

 ۹۴ ............................... هاي اقتصادي تخريب كننده فعاليت برآورد ميزان تخريب به تفكيك - ۴ - ۱ - ۲

 ۱۰۱ ........................ ................................ ................................ برآورد ميزان فرسايش - ۱ - ۴ - ۱ - ۲

 ۱۰۲ .. ................................ ................................ ................................ افت كمي منابع - ۲ - ۴ - ۱ - ۲

 ۱۰۶ ... ................................ ................................ ................................ افت كيفي منابع - ۳ - ۴ - ۱ - ۲

 ۱ ۱۱ .......... ................................ ................................ مرگ و مير ناشي از خشكسالي - ۴ - ۴ - ۱ - ۲

 ۱۱۲ ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ها افزايش دارايي - ۲ - ۲

 ۱۱۲ .. ................................ ................................ ................................ برآورد رويش طبيعي منابع - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۱۲ ........................... ................................ ................................ برداري چوب قابل بهره - ۱ - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۱۲ ................ ................................ برآورد رويش طبيعي و ميزان محصوالت فرعي - ۲ - ۱ - ۲ - ۲

 برآورد ازدياد و ميزان استحصال ذخاير آبزي بر حسب - ۳ - ۱ - ۲ - ۲

۱۱۲ ........................ ................................ ................................ ................................ تن در واحد سطح
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 ۱۱۳ ............... ................................ برآورد كشتار دام اهلي و شكار حيوانات وحشي - ۴ - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۱۳ .................... ................................ ................................ منابع اراضي و آبهاي سطحي وابسته - ۲ - ۲ - ۲

 ۱۱۳ .......... ................................ برآورد تغييرات ميزان جمعيت و كل زيربناها در واحد سطح - ۳ - ۲ - ۲

 ۱۱۳ ............... ................................ ................................ برآورد سطوح كشتزارها، باغات و مراتع - ۴ - ۲ - ۲

 ۱۱۵ ............................... ساخت با اهميت برآورد تغييرات سطوح عرصه آبي طبيعي و انسان - ۵ - ۲ - ۲

 ۱۱۵ ....................... ................................ ................................ برآورد تغييرات ساير سطوح اراضي - ۶ - ۲ - ۲

 ۱۱۹ ................ ................................ ................................ ................................ ................................ ها اكوسيستم - ۳ - ۲

 ۱۱۹ .............. ................................ ................................ ... برآورد فاكتورهايي نظير تعداد جمعيت ساكن - ۱ - ۳ - ۲

 ۱۱۹ ............................. ................................ ................................ برآورد تنوع زيستگاهي و زيستي - ۲ - ۳ - ۲

 ۱۲۰ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ها پساب ها و پسماند - ۴ - ۲

 ۱۲۵ . ................................ ................................ ................................ گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي ارزش - ۳

 ۱۲۵ ............................ ................................ زيست محيطي ارچوب نظري ارزشگذاري اقتصادي منابع ه چ - ۱ - ۳

 ۱۲۵ ....................... ................................ ................................ ................................ مفهوم ارزش - ۱ - ۱ - ۳

 ۱۲۵ ............................. ................................ ................................ نظريه ارزش در علم اقتصاد - ۲ - ۱ - ۳

 ۱۲۶ ............................ ................................ ................................ مفهوم ارزشگذاري اقتصادي - ۳ - ۱ - ۳

 ۱۲۸ .... ................................ ................................ ................................ ديدگاههاي ارزشگذاري - ۴ - ۱ - ۳

 ۱۳۰ .............. ................................ هاي اقتصادي مورد استفاده در ارزشگذاري ارچوب ه چ - ۵ - ۱ - ۳

 ۱۳۲ .... ................................ ................................ ................................ انواع ارزشهاي اقتصادي - ۶ - ۱ - ۳

 ۱۳۴ ................... ................................ ................................ ارزشهاي اقتصادي تاالب - ۱ - ۶ - ۱ - ۳

 ۱۴۷ ........... ................................ ................................ ................................ ضرورت ارزشگذاري - ۷ - ۱ - ۳

 ۱۴۸ ... ................................ ................................ روشهاي ارزشگذاري منابع زيست محيطي - ۸ - ۱ - ۳

 ۱۶۲ ............. ................................ ................................ ................................ مراحل ارزشگذاري - ۹ - ۱ - ۳

 ۱۶۹ ....................... مروري مختصر بر برخي از مطالعات ارزشگذاري منابع زيست محيطي انجام شده - ۲ - ۳

۱۷۶ .. ................................ بندي كاركردهاي بازاري و غير بازاري منابع زيست محيطي بررسي و طبقه - ۳ - ۳
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 ۱۷۶ ........................ ................................ ارزشگذاري كاركردهاي بازاري منابع زيست محيطي - ۱ - ۳ - ۳

 برآورد ارزش موجودي تمامي منابع احصاء شده در - ۱ - ۱ - ۳ - ۳

 ۱۷۶ ........................... ................................ ................................ هاي پيشين براي ابتداي دوره بخش

 ۲۰۶ .................. ................................ ارزشگذاري كاركردهاي غيربازاري منابع زيست محيطي - ۲ - ۳ - ۳

 ۲۱۴ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ۱ پيوست

 ۲۲۲ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ۲ پيوست

 ۲۵۱ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ منابع و مآخذ

۲۵۵ .......................... ................................ ................................ ................................ ................................ چكيده انگليسي
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 جداول فهرست

 صفحه عنوان
 ۱۰ ... ... ................................ ۱۳ ۸۲ اطالعات معادن در حال بهره برداري استان خوزستان سال ): ۱ - ۱ ( جدول

 ۱۹ ... ............... ................................ ۱۳ ۷۸ متوسط دبي ماهيانه رودخانه كارون در ماه هاي سال ): ۲ - ۱ ( جدول

 ۲۱ ... ............................ تخليه زهاب از پروژه هاي توسعه نيشكر و نيز پرورش ماهي آزاد ميزان ): ۳ - ۱ ( جدول

 ۲۱۵ ................. فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول

 ۲۸ ... .................. ................................ فهرست ماهيان دريايي در خوريات جنوبي تاالب شادگان ): ۵ - ۱ ( جدول

 ۳۰ ... .... ................................ ................................ مشاهده شده در تاالب شادگان فهرست ماهيان ): ۶ - ۱ ( جدول

 ۳۷ ... ...... ................................ ................................ ................................ گروه و خانواده ماكرو بنتوزها ): ۷ - ۱ ( جدول

 ۳۸ ... ...................... ................................ ................................ ................................ خانواده مايو بنتوزها ): ۸ - ۱ ( جدول

 ۳۸ ... ... ................................ ................................ ................................ درصد تنوع انواع كفزيان تاالب ): ۹ - ۱ ( جدول

 ۳۹ ... .................... ................................ ................................ تعداد و درصد موجودات كفزي تاالب ): ۱۰ - ۱ ( جدول

 ۴۰ .... .......... ................................ ) ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ ( سال فراواني نسبي بنتوزهاي تاالب شادگان ): ۱۱ - ۱ ( جدول

 ۵۳ ......................... در تاالب شادگان ۱۳۷۹ تا ۱۳۵۵ فهرست پرندگان مشاهده شده از سال ): ۱۲ - ۱ ( جدول

 ۵۶ ............ ................................ ................................ فهرست پرندگان با وضعيت حفاظتي خاص ): ۱۳ - ۱ ( جدول

 ۵۷ ................ ................................ ................................ فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( جدول

 ۶۴ ......................... ................................ ................................ هاي انواع دام و تعداد دام برداري بهره ): ۱۵ - ۱ ( جدول

 ۶۵ ... ................................ ................................ ها برداري از دام شير دوشي شده و تعداد آن بهره ): ۱۶ - ۱ ( جدول

 ۶۵ ......... ................................ هاي پرورش ماكيان به روش سنتي و تعداد ماكيان برداري بهره ): ۱۷ - ۱ ( جدول

 هاي ساختماني صادر شده براي احداث زيربنا بر حسب پروانه ): ۱۸ - ۱ ( جدول

۶۶ ................. ................................ ................................ ................................ مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري
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 هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا بر حسب، پروانه ): ۱۹ - ۱ ( جدول

 ۶۷ ................................ ................................ ................................ ................................ نوع استفاده در نقاط شهري

 هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا بر حسب پروانه ): ۲۰ - ۱ ( جدول

 ۶۸ ........................... ................................ ................................ وضعيت قبلي زمين و مساحت آن در نقاط شهري

 وضعيت اراضي زير كشت، ميزان توليدات عملكرد اراضي ): ۲۱ - ۱ ( جدول

 ۷۱ .......... ................................ ................................ ................................ تار در شهرستان شادگان طي سال در هك

 ۷۲ ............. ۱۳۷۷ - ۷۸ هاي مورد مطالعه سطح بارور محصوالت دائمي استان و شهرستان ): ۲۲ - ۱ ( جدول

 ۷۲ .............. هاي مورد مطالعه سطح نهال محصوالت دائمي استان خوزستان و شهرستان ): ۲۳ - ۱ ( جدول

 هاي و شهرستان استان خوزستان ) باغي ( ميزان توليدات محصوالت دائمي ): ۲۴ - ۱ ( جدول

 ۷۳ .............................. ................................ ................................ ................................ ................................ مورد مطالعه

 ۷۵ ............... ................................ ................................ كاربري زمين در محدوده تاالب شادگان ): ۲۵ - ۱ ( جدول

 ۷۷ ........ سطح زيركشت آبي و ديم حوضچه آبريز جراحي به تفكيك زير حوضه به هكتار ): ۲۶ - ۱ ( جدول

 ۷۷ ............ ................................ ميزان آب مورد نياز محصوالت زراعي و ميزان برداشت آب ): ۲۷ - ۱ ( جدول

 ۷۸ ......................... ................................ ها هاي زيرزميني و مقدار تخليه ساالنه آن آب منابع ): ۲۸ - ۱ ( جدول

 طول شبكه جمع آوري و تعداد انشعابات فاضالب ): ۲۹ - ۱ ( جدول

 ۷۹ ..................... ................................ ................................ در نقاط شهري استان خوزستان و شهرستان شادگان

 ۷۹ .................... ................................ پرورش ماهي در استان خوزستان و شهرستان شادگان ): ۳۰ - ۱ ( جدول

 ۸۰ ........................ ................................ صيادان عضو تعاوني تعداد شناورهاي صيادي و تعداد ): ۳۱ - ۱ ( جدول

 ۸۱ ............................ هاي كشاورزي استان خوزستان و شهرستان شادگان برداري انواع بهره ): ۳۲ - ۱ ( جدول

 برداري با زمين، با مساحت اراضي كشاورزي بهره ): ۳۳ - ۱ ( جدول

۸۲ .... ................................ ................................ ................................ زمين آبي و با زمين ديم در استان خوزستان
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 زمين آبي ، برداري با زمين مساحت اراضي كشاورزي بهره : ) ۳۴ - ۱ ( جدول

 ۸۳ ................... ................................ ................................ ................................ و با زمين ديم در شهرستان شادگان

 ۸۷ ....................... ................................ هاي اعالم تغييرات درجه حرارت و ميزان آب ايستگاه : ) ۳۵ - ۱ ( جدول

 پارامترهاي رژيم حرارتي ايستگاههاي منتخب اطراف : ) ۳۶ - ۱ ( جدول

 ۸۸ .................. ................................ ................................ ................................ محدوده مورد مطالعه تاالب شادگان

 ۸۹ ......... ................................ ................................ ي هاي اعالم وضعيت و ميزان بارندگ ايستگاه : ) ۳۷ - ۱ ( دول ج

 ۲۲۱ ......... آمار بارندگي ماهانه و ساالنه در ايستگاههاي منتخب محدوده تاالب شادگان ): ۳۸ - ۱ ( جدول

 ۹۹ ............... ................................ ................................ هاي حوضه رودخانه جراحي آمار مرغداري : ) ۱ - ۲ ( جدول

 ۹۹ ................ ................................ ................................ هاي حوضه رودخانه جراحي آمار دامداري : ) ۲ - ۲ ( ول د ج

 ۱۰۰ ............ ميزان آب مصرفي و فاضالب توليدي در واحدهاي صنعتي حوضه آبريز جراحي : ) ۳ - ۲ ( جدول

 ۱۰۳ ......................... ................................ ................................ هاي ورودي به تاالب ميانگين جريان : ) ۴ - ۲ ( جدول

 ۱۰۴ ........ هاي ورودي به تاالب در شرايط بدون سد مخزني كمترين و بيشترين مقدار جريان : ) ۵ - ۲ ( جدول

 هاي ورودي به تاالب از رودخانه جراحي مقايسه جريان : ) ۶ - ۲ ( ول د ج

 ۱۰۴ ............... ................................ ................................ ................................ با ميزان تبخير از سطح تاالب شادگان
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 چكيده

 هـاي پوشـش گيـاهي تاالب به خاطر ويژگي اين . تاالب شادگان در جنوب غربي استان خوزستان واقع شده است

 توليد مثل كننده اسـت، مضـافاً ها براي تعداد زيادي از پرندگان مهاجر، عبوري و ووضعيت كلي آن جزو مهمترين تاالب

 هاي آندميك در حوزه جنوب هاي ماهي، بخصوص ماهي اينكه مامن و محل پرورش بسيار خوبي براي تعداد زيادي گونه

 بمنظور برآورد ارزش اقتصادي منطقه از ارزش استفاده مستقيم و غيـر مسـتقيم و ارزش حفـاظتي، . باشد غربي ايران مي

 در تعيين ارزش استفاده مستقيم ارزشهاي  هزينـه شـكار، ارزش گياهـان . استفاده شده است ميراثي، وجودي و فرهنگي

 طبي، دارويي، ، ارزش كل بازاري گونه هاي شكار شده، ارزش تجـاري صـيد و تمايـل بـه پرداخـت بـراي وروديـه ونيـز

 يدمورد محاسـبه قـرار دريافت مجوزهاي شكار، صيد، برداشت گياهان و تفريح و ارزش صيد ماهي بر اسـاس هزينـه صـ

 در مورد ارزش استفاده غيـر مسـتقيم ارزشـهايي چـون . ميليون ريال مي باشد ۱۹۵ گرفته است كه اين مقدار در حدود

 جلوگيري از فرسايش،  كنترل سيالب، تنظيم آب، تمايل به پرداخت بـه منظـور بهبـود شـرايط آب و هـوايي و معتـدل

 حفظ چشم انداز منطقه، ارزش اثر مثبت تاالب بر آب شرب، ارزش اجتنـاب از نمودن اقليم منطقه، تعادل دما و رطوبت ،

 خسارات اجتماعي و زيست محيطي، ارزش زيان حاصل از خشك شـدن آب تـاالب بـر مـاهيگيري ، خشـك شـدن آب

 ا در تاالب در تهيه علوفه براي دام و خشك شدن آب درياچه در حوزه تفريح و هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگي هو

 ارزش زيسـتي ، فرهنگـي ، ذاتـي و وجـودي . ميليارد ريال برآورد شده است ۵ حاشيه تاالب محاسبه گرديده كه معادل

 عالقه مندي به شكار، تمايل به پرداخت براي زيستگاههاي حيات وحش ، كنترل آلودگي هـواو بازديـد چشـم انـدازها و

 كشاورزي و ارزش كل منطقه از نظر سه كاركرد حيات وحش ارزش حفاظتي توسط دولت ، ارزش اثرات مثبت تاالب بر

 مجمـوع كـل ارزش . ميليارد ريال برآورد گرديـده اسـت ۴۸ ، تفرج و توريسم و بهبود شرايط آب و هوايي منطقه برابر با

 . ميليارد ريال برآورد شده است ۵۸۲۵ اقتصادي منطقه

ب ، شادگان ، هزينه، تفرج ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي، تاال : واژه هاي كليدي
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 فصل اول

 شناسايي و برآورد

ها مقدار انواع دارايي
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 نقشه هاي توپوگرافي و شناسايي مقدماتي تاالب شادگان با استفاده از •

 تصاوير ماهواره اي
 ۵۵ درجـه و ۳۰ درجـه تـا ۳۰ هـاي تاالب شادگان در جنوب غربي استان خوزستان بين عـرض

 مساحت كل اين مجموعـه تـاالبي . درجه قرار دارد ۴۹ دقيقه و ۵ درجه و ۴۸ هاي شرقي دقيقه و طول

 هكتار و خـور ۱۹۲۰۰ هكتار، خور اوالميه ۲۸۲۰۰۰ هكتار است كه شامل شادگان ۵۹۷۴۴۰ در حدود

 محدوده گسترش تاالب از شمال به اهواز، از غـرب بـه جـاده . هكتار است ۱۲۳۴۴۰ وسي به مساحت م

 آبادان، از جنوب به رودخانه بهمنشير و خليج فـارس از شـرق بـه خـور موسـي و خـور - آسفالته اهواز

 دارخـوين از ميـان آن - همچنين جاده شـادگان . گردد دورق و شهرستان شادگان محدود و منتهي مي

 . باشد گذرد و در برخي از نقاط، حداقل فاصله آن تا رودخانه كارون حدود يك كيلومتر مي مي

 رودخانه جراحي بعد از ايستگاه گرگر بـه . تاالب شادگان عمدتاً تحت تأثير رودخانه جراحي است

 االب شعبات متعددي تقسيم شده، ضمن مشروب نمودن اراضي پيرامون، مازاد آن در قسمت شمالي تـ

 . آورد منصوره بزرگ، در قسمت غربي تاالب منصوره كوچك و در جنوب تاالب شـادگان را بوجـود مـي

 عـالوه بـر . گيرد هاي پيرامون را چون جزايري در بر مي هاي مزبور شهر شادگان و آبادي مجموعه تاالب

 بعنوان منابع رودخانه جراحي طغيان هاي زمستاني رودهاي ماله در قسمت شمالي آن و نزوالت جوي

 به همـين دليـل بخـش شـمالي تـاالب شـادگان داراي . گيري آن مؤثرند تغذيه كننده تاالب، در شكل

 فـارس مناطق تاالبي آب شيرين و بخش مياني و جنوبي آن به علت مجاورت با خورهاي ساحلي خلـيج

 االبي آب لب شور و شـور داراي نواحي ت ...) خور كويرين، خور سلچ و خور قناقه، خور ملح، خور دورق، (

 عالوه بر رودخانه جراحي و طغيان زمستاني رودخانه كـارون و جـذر و مـد دريـا بـاال بـودن . باشند مي

 عمـق . زميني،  سنگيني خاك، زهكشي نامناسب اراضي در تشـكيل تـاالب نقـش دارنـد سطح آب زير

متـر از ۷ تـا ۵ ن تـاالبي بـين ارتفـاع زمـي . تاالب بسته به زمان ومكان از صفر تا چند متر متغير است
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 هـاي جراحـي و كـارون تشـكيل اراضي آن غالبا از رسوبات قديمي رودخانه . باشد سطح درياي آزاد مي

 هاي اين تاالب در گذشته از طريق رودخانه . شده است

 هـاي سـيالب اطـراف و شده است و در عين حال به مقدار زيادي در دشـت جراحي و كارون تغذيه مي

 . باشد متأثر  مي ) خليج فارس ( دريا همچنين آب

هـا هاي پوشش گياهي و وضعيت كلي آن جـزو مهمتـرين تـاالب تاالب شادگان به خاطر ويژگي

 براي تعداد زيادي از پرندگان مهاجر، عبوري و توليد مثل كننـده اسـت، مضـافاً اينكـه مـأمن و محـل

 هاي آندميك در حـوزه جنـوب بخصوص ماهي هاي ماهي، پرورش بسيار خوبي براي تعداد زيادي گونه

 هكتار پناهگاه حيات وحش است كـه در ۲۹۶۰۰۰ قسمت اعظم منطقه به وسعت . باشد غربي ايران مي

 هكتـار ۴۰۰۰۰۰ ها هم مرز با تاالب بـين المللـي شـادگان بـا مسـاحت حـدود ضمن در اغلب حاشيه

 المللـي در كنوانسـيون الب هاي بين بعنوان يكي از تا ۲۳۰۳۰۴۸۳۰ تحت كد ۱۳۵۴ در سال . باشد مي

. نقشه زير شماي كلي محدودة مطالعاتي تاالب شادگان را نشان مي دهد . رامسر به ثبت رسيده است
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] سازمان حفاظت محيط زيست [ شماي كلي محدودة مطالعاتي تاالب شادگان ): ۱ - ۱ ( نقشه
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 المللي تاالب شادگان بعنوان يك تاالب بين •
 ۱۳۵۰ / ۶ / ۴ ايـن كنوانسـيون در تـاريخ . ها اسـت المللي جهت تاالب كنوانسيون رامسر مرجع بين

 ۱۳۵۲ / ۱۱ / ۱۸ قانون پيشنهادي عضـويت ايـران در . در شهر رامسر تشكيل شد ۱۹۷۱ آگوست ۲۶ برابر

 ز پـس از تصـويب مجلـس ا ۶۴ / ۳ / ۲۵ در جمهوري اسالمي ايران نيز در . به تصويب مجلس ايران رسيد

 . شوراي نگهبان گذشت

 به كنوانسيون معرفـي ۱۹۷۳ هكتار در سال ۱ / ۲۹۷ / ۵۵۰ تاالب را با مساحت ۱۸ به طور كلي ايران

 نيـز دولـت ۱۳۶۳ همچنين در سال . معاهده مربوطه در مجلس به تصويب رسيد ۱۹۷۵ كرد و در سال

 در تـاالب . ار داد جمهوري اسالمي ايران معاهده كنوانسيون رامسر را مـورد تصـويب و تائيـد قـر

 شادگان يك بخش بصورت پناهگاه حيات وحش در تحت پوشش حفـاظتي سـازمان حفاظـت محـيط

 . زيست ايران است

 ۱۳۵۱ / ۹ / ۲۲ از آنكه دولت ايران رسماً و با تصويب مجلس به كنوانسيون رامسر بپيونـدد، در قبل

 ش بزرگـي از تـاالب شـادگان را منطقـه بخـ ۴۱ شورايعالي حفاظت محيط زيست طي مصـوبه شـماره

 در روزنامـه رسـمي ۸۲۱۲ تحـت شـماره ۱۳۵۲ / ۱ / ۱۶ اين مصـوبه در تـاريخ . حفاظت شده اعالم نمود

] ۱۳۷۷ مجنونيان ،هنريك، [ . كشور درج گرديده است
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 ۸۲۱۲ شماره ۱۳۵۲ / ۱ / ۱۶ روزنامه رسمي مورخ

 ۵۲ / ۱ / ۱۸ مورخ ۴۱ - ۱۲۰۴ / ۱ آگهي شماره

 شورايعالي حفاظت محيط زيست ۱۳۵۱ / ۹ / ۲۲ مورخ ۴۱ مصوبه شماره : موضوع

 هاي مكاني منطقـه ها و ممنوعيت قانون شكار و صيد موضوع محدوديت ۳ ماده ) ب ( در مفاد بند

 هـاي واقـع بـين آبـادان، دارخـوين، هـا و بـاطالق شادگان واقع در استان خوزستان شامل كليه تـاالب

 رودخانه بهمنشير با حدود و مشخصات زير حفاظـت شـده اعـالم خليج فارس و شادگان، بندر شاهپور،

 : گردد مي

 غرباً

 بطـرف شـمال ) بندر امام خميني ( اهواز با جاده آبادان، بندر شاهپور از تقاطع جاده قديم آبادان،

 هاي زراعي و نخليات قريـه در امتداد جاده آسفالته پس از گذشتن از قريه سلمانيه تا حد جنوبي زمين

 دارخوين

 شماالً

 هاي زراعي و نخليالت قريه دارخوين بطرف شرق و جنوب شـرق در امتـداد از حد جنوبي زمين

 هـاي جاده جيپ رو دارخوين به شادگان تا نهر شادگان و سپس در امتداد نهر شادگان تا حد نخلستان

 نـايتي پـايين ، مسير، ع ) عبودي ( زاد هاي قراء حنافره فرخ قريه منداون و سپس در امتداد حد نخلستان

 و از پل در امتداد حد جنوبي خور دورق تا اتصال اين خـور بـا خـور ) پل رودخانه دورق ( تا خور دورق

 . زنكي

 شرقاً

 از اتصال خور دورق با خور زنكي در امتداد حد غربي خور زنكي تا خور موسي سپس در حـد غربـي

). خليج فارس در ( خور موسي پس از گذشتن از خور قناقه، خور ملح تا خور سلج
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 جنوباً

 از خور سلج بطرف غرب در امتداد حـد شـمالي خلـيج تـا رودخانـه بهمنشـير و سـپس در امتـداد

 اراضي زراعي و باغات و قراء مجاور رودخانـه بهمنشـير خـارج از محـدوده ( رودخانه بهمنشير تا آبادان

 ). باشد مي

 عناوين برخـي از ۶۳ وبه شماره شورايعالي حفاظت محيط زيست طي مص ) ۱۳۵۲ ( ۳۴ / ۵ / ۲۱ در تاريخ

 . بندي جديد اعالم نمـود مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست ايران از در طبقه

 را به پناهگاه حيات وحش تغييـر ) ۴۱ موضوع مصوبه شماره ( از آن جمله منطقه حفاظت شده شادگان

 . ست آگهي روزنامه رسمي عينا جهت اطالع درج گرديده ا . نام داد

 ١٣٥٥ / ۷ / ۱۰ ( ۹۲۵۲ شماره ۱۳۵۲ / ۷ / ۱۰ روزنامه رسمي مورخ

 ۱۳۵۶ / ۶ / ۳۱ مورخ ۴۱ - ۷۱۲۷ آگهي شماره

 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ۳۴ / ۵ / ۲۱ مورخ ۶۳ مصوبه شماره : موضوع

 تغييـر ) ۱۳۵۳ مصوب خـرداد ( قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ۳ بند الف ماده با استناد

 هـاي ملـي، آثـار پـارك ( مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست عناوين برخي از

 بنـدي جديـد بشـرح ذيـل با توجه به طبقـه ) طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، مناطق حفاظت شده

 : اعالم مي گردد

 : هاي حيات وحش پناهگاه - ب

 شـده شـادگان منطقـه حفاظـت ( پناهگاه حيات وحش شادگان واقع در استان خوزستان - ب - ۱۲

 شـورايعالي حفاظـت محـيط زيسـت منـدرج در ۱۳۵۱ / ۹ / ۲۲ مـورخ ۴۱ سابق، موضوع مصوبه شـماره

 ). ۱۳۵۲ / ۱ / ۱۶ مورخ ۸۲۱۲ روزنامه رسمي شماره

 حدود كليه مناطق چهارگانه مذكور در ايـن مصـوبه بـدون تغييـري بـه همـان ترتيبـي اسـت كـه در

. هاي رسمي مشروحه فوق مندرج است روزنامه
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 المللي شادگان هشت منطقه آبگيـر ديگـر نيـز وجـود دارد كـه استان خوزستان عالوه بر تاالب بين در

 هاي مهم تاالبي در استان خوزستان بـه قـرار تعداد اكوسيستم . گردند هاي آبي مهم تلقي مي اكوسيستم

 . باشند زير مي

 شادگان -

 هورالعظيم -

 تاالب سوسنگرد -

 سد دز -

 پور سد شهيد عباس -

 بندون و ميانگران -

 سواحل رودخانه دز -

 سواحل رودخانه كارون -
سواحل رودخانه كرخه -
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 ها شناسايي و برآورد مقدار انواع دارايي - ۱

 منابع طبيعي - ۱ - ۱

 منابع انرژي و معادن - ۱ - ۱ - ۱

 معـدن بـوده اسـت و كـل ۴۶ ، ۱۳۸۲ تعداد معادن شناسايي شده در استان خوزستان در سـال

 نفـر ۴۱ نفـر و  بـدون حقـوق ۴۲۱ نفر بوده كه از اين تعداد افـراد بـا حقـوق ۴۶۲ شاغالن در معادن

 . اسـت برداري در اسـتان خوزسـتان ارائـه شـده اطالعات معادن در حال بهره ) ۱ - ۱ ( در جدول . اند بوده

 معـادن ۱۳۸۴ بطور كلي در منطقه تاالب شادگان، طبـق سـالنامه آمـاري اسـتان خوزسـتان در سـال

 هـزار ۶۰۴۸۲۳۹۹ ارزش كل توليدات در معادن استان خوزسـتان معـادل . خاصي شناسايي نشده است

 بـه طـور كلـي ارزش هزار ريـال بـرآورد گرديـده اسـت، ۴۶۳۸۹۵۹۵ ها ريال بوده كه ارزش افزوده آن

 هـزار ريـال و جبـران خـدمات مـزد و حقـوق بگيـران ۱۳۰۰۴۴۰۹ گذاري در معـادن اسـتان رمايه س

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان ، [ . هزار ريال بوده است ۱۰۲۳۴۴۳۱

 ۱۳۸۲ برداري استان خوزستان سال اطالعات معادن در حال بهره ): ۱ - ۱ ( جدول

 استان

 و

 شهرستان

 مقدار استخراج ماده معدني

 ) قبل از كانه آرايي (

 مقدار توليد

 مواد معدني به جز شن

 و ماسه و پوكه معدني

 ) تن (

 شن و ماسه و پوكه

 معدني

 ) متر مكعب (

 مواد معدني بجز

 شن و ماسه و

 ) تن ( پوكه معدني

 شن و ماسه و پوكه

 معدني

 ) متر مكعب (

 - ۵۸۰۳۰۴۴ - ۵۸۰۳۰۴۴ كل استان

 - - - - شادگان

] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان ، [ *
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 منابع خاك - ۲ - ۱ - ۱

 هاي منطقه بسيار عميق با بافت سنگين تا متوسـط و بـا محـدوديت شـوري بـا بطور كلي خاك

درجه قليايي خيلي زياد و همچنين بـاال بـودن آبهـاي زيرزمينـي و  نامناسـب بـودن زهكشـي روبـرو

 خاك منطقه از تشكيالت دوران سوم زمين شناسي نشات گرفته و در دورانهاي بعدي دچـار . باشند مي

 . ها رسوبات دوران چهارم كامالً روي آنها را پوشانيده است دگرگونيهايي شده و در اكثر مكان

 كـم و بطـور ) بـويژه در منـاطق جنـوبي ( منطقه به صورت دشت بوده، ارتفاع آن از سـطح دريـا

 در ) در گذشـته ( هاي كوچكي كه در برخـي منـاطق به جز تپه . باشد متر از سطح دريا مي ۷ - ۵ متوسط

 هاي صدف آهكي كه در بخـش آب شـور و لـب شـور تـاالب، بـه اثر دخالت انسان بوجود آمده و پشته

 . شود وجود دارد، پستي و بلندي خاصي در منطقه ديده نمي ) در عمق تاالب ( موازات جاده قفاس
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره جهاد كشاورزي استان [

 خاكهاي مناطق خشكي - ۱ - ۲ - ۱ - ۱

 D۱ هاي خاك −

 اي كـه بـر روي خاكي است بسيار عميق، فاقد تكامل پروفيلي با بافت سنگين و ساختمان تـوده

 اي تا مكعبي همراه با تعداد كمي گچ رشـته قـرار اي و بافت سنگين و ساختمان توده اي رنگ قهوه اليه

 . اند ها در يك كيلومتري شرق شهرستان شادگان واقع شده اين خاك . گرفته است

 D۲ هاي خاك −

 اي كه بـر خاك عميق بدون پروفيل به رنگ خاكستري زيتوني با بافت سنگين و ساختمان توده

 هـاي افـق . اي قرار گرفته است اي به رنگ خاكستري زيتوني با بافت سنگين و ساختمان توده روي اليه

 ايـن . انـد ي قـرار گرفتـه ا اي به رنگ خاكستري تيره با بافت سنگين و ساختمان تـوده فوق بر روي اليه

. كيلومتري جنوب غربي شادگان واقع گرديده است ۵ خاك در
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 D۳ هاي خاك −

 اي متمايل بـه زرد اين خاك هاي خيلي عميق بر روي اراضي پست تاالب شادگان به رنگ قهوه

 اي هـوه هايي تا ق اي، افق فوق بر روي افق و ساختمان توده Silty Clay Loam روشن با بافت سنگين

Silty Clay Loam تيره با بافت سنگين تا خيلي سنگين – Silty Clay اي تـا بـا سـاختمان تـوده 

 . مكعبي درشت قرار گرفته است

 D۴ هاي خاك −

 اي روشن بـا بافـت خاكي است خيلي عميق، اراضي پست تاالب به رنگ خاكستري مايل به قهوه

 Clay سنگين Loam اي تيـره بـا اي تـا قهـوه هايي به رنگ قهـوه روي افق اي كه بر و ساختمان توده 

 اي تيـره اي تا قهوه اي، بر روي طبقاتي به رنگ قهوه با ساختمان توده Silty Clay بافت خيلي سنگين

 . اند اي قرار گرفته و ساختمان توده Clay Silty Loam با بافت خيلي سنگين

 D۵ هاي خاك −

 هاي خيلي عميق حاشيه تاالب شـادگان و در شـرايط مانـدابي بـا شـوري و درجـه جزء خاك

 با سـاختمان Silty Clay اي مايل به خاكستري با بافت خيلي سنگين قليايي خيلي زياد به رنگ قهوه

 فـت خيلـي اي تيـره بـا با اي تا مايل به خاكستري تيـره و قهـوه هايي به رنگ قهوه اي، بر روي اليه توده

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره جهاد كشاورزي استان [ . اي قرار گرفته است سنگين ساختمان توده

 خاك هاي مناطق آبي - ۲ - ۲ - ۱ - ۱

 W۱ هاي خاك −

 هايي هستند بسيار عميق بدون تكامل پروفيل به رنـگ خاكسـتري خيلـي تيـره بـا بافـت خاك

. اي كه بر روي اليه فوقاني پوشيده شده است و ساختمان توده Silty Clay Loam سنگين
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 W۲ هاي خاك −

 هايي هستند خيلي عميق و بدون تكامل پروفيلي به رنگ خاكستري خيلي تيـره بـا بافـت خاك

 اي متمايـل بـه خاكسـتري بـا بافـت اي كه بر روي اليه قهـوه و ساختمان توده Silty Loam متوسط

 . اي قرار گرفته است خيلي سنگين و كامالً گلي و ساختمان توده

 W۳ خاكهاي −

 اي و و سـاختمان تـوده Silty خاكي است خيلي عميق بدون تكامل پروفيلي بـا بافـت متوسـط

 . باشد رد به تعداد متوسط مي هاي رنگين به رنگ سبز و ز داراي لكه

 اي استان خوزستان حاصل ته نشين شدن رسـوباتي اسـت كـه هاي بخش جلگه بطور كلي خاك

 . شوند هاي دائمي پر آب استان مثل كارون، دز، كرخه و جراحي وارد مي بوسيله روان آبها و رودخانه

 واد حمل شده توسط رودخانه جراحـي خاكهاي محدوده تاالب شادگان نيز حاصل رسوبگذاري م

 باشد كه اغلب ريزبافت و يا بافت سنگيني است كه بدليل تبخير شديد جز خاكهاي شـور و قليـايي مي

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره جهاد كشاورزي استان [ . شوند بندي مي طبقه

 بندي اراضي طبقه - ۳ - ۲ - ۱ - ۱

 بندي اراضي، تعيين ارزش اراضي از نظر كشاورزي و آبيـاري اسـت، كـه در ايـن منظور از طبقه

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره جهاد كشاورزي استان [ : شوند بندي اراضي به شش كالس تقسيم مي طبقه

 ، قابل كشت و مرغوب براي آبياري و كشاورزي I اراضي كالس -

 مناسب براي آبياري و كشـاورزي كـه اراضـي محـدودة نزديـك بـه ، قابل كشت و II اراضي كالس -

 هاي كم رودخانه كارون همراه با محدوديت

 . باشند ، قابل كشت و آبياري براي زراعتهاي آبي مي III اراضي كالس -

. ، فقط در شرايط بخصوص قابل آبياري است IV اراضي كالس -
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 منابع آب - ۳ - ۱ - ۱

 هاي آبي در تاالب شادگان محدوده - ۱ - ۳ - ۱ - ۱

 محدوده آب شيرين •

 گيرد و از هور منصوره كوچك و بزرگ و تـاالب گرگـر تـا جـاده شمالي تاالب را در بر مي بخش

 ايـن منطقـه از رودخانـه جراحـي مـارون و سـرريز . كنـد خرمشهر و حوالي آن ادامه پيدا مـي - آبادان

 . شود مي هاي كارون تامين سيالب

 محدوده آب لب شور •

 آبـادان تـا خلـيج فـارس بـوده و محـل - اين منطقه در برگيرنده محدوده جنوبي جاده ماهشهر

 . باشد تالقي آب شيرين باال دست با آب شور خورهاي اين منطقه مي

 محدوده آب شور •

 . باشد مي ... اين منطقه شامل خور موسي و خورهايي مثل ملح، گبان، قناقه، كويرين، سلح و

 . متر متغير است ۲ / ۵ تا ۰ / ۵ تاالب در محدوده آب شيرين و لب شور بين
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 هاي موجود در محدوده منطقه وضعيت آبراهه - ۲ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲ قبل و بعد از شـادگان و اصلي از طريق تقسيمات رودخانه جراحي، آبراهه ۶ يا ۵ به طور كلي

 هـا بـه آبراه اصلي ديگر نيز از طريق رودخانه كارون وارد تاالب شـده، ولـي داخـل تـاالب ايـن آبراهـه

 آبـراه ورودي بـه تـرين عمـده . شـوند گردند و باالخره به دريا منتهي مي تقسيمات كوچكتر منشعب مي

 اي از رودخانه در قسمت جنوب شرق منطقه نيز ادامه شاخه . دريا رودخانه بهمنشير و رود كورين است

. ريزد جراحي وجود دارد كه به بخش شمالي خور موسي واقع در خارج از منطقه به دريا مي
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 بارنـدگي و آب آورد هاي مختلف آن متفاوت است و حداكثر آن در فصول عمق تاالب در قسمت

 فصـل رسد، امـا متوسـط عمـق در متر مي ۷ هاي جراحي وكارون در قسمت مركزي تاالب به رودخانه

 متر و در بخشـي از ۲ هاي شمالي بيشتر از ها، مخصوصاً قسمت متر است و در بسياري قسمت ۳ پرآبي

 ] ۱۳۸۴ زستان ، خو اداره حفاظت محيط زيست استان [ . باشد متر مي ۱ نواحي تاالب كمتر از

 از قبيل خور كورين، خور قنات، خور سلچ، خـور گوبـان، . شادگان داراي خوريات متعددي است

 هـا بجـز در الرشـيد و غيـره كـه بـه طـور عمـده ايـن خـور خور توره، خور دويشـيه، خـور خور دورق،

 . ها فاقد پوشش گياهي است هائي كه آب شيرين يا لب شور جريان دارد در بقيه بخش قسمت

 همچنان كه گفته شد، وسعت و عمق تاالب شـادگان در فصـول مختلـف سـال از نوسـان قابـل

 از اوائل زمستان تا اواسط بهار به علت طغيان رودخانه جراحي و كارون، كاهش . توجهي برخوردار است

 ه و هاي فصلي، برداشت كمتر آب براي مصارف كشاورزي سر تاسر تاالب را آب فراگرفتـ تبخير، بارندگي

 از اواسـط بهـار بـه بعـد بـه علـت كـاهش دبـي . شـود عمق آب در بعضي نقاط بالغ بر چنـد متـر مـي

 افـزايش تبخيـر و پـايين رفـتن سـطح آب هاي مزبور، آبگيـري فـراوان از رودخانـه جراحـي، رودخانه

 ه زميني، تدريجا سطح و عمق آب تاالب كاهش يافته قسمت اعظم تاالب بويژه مناطق جنوبي آن بـ زير

 هـاي هاي سال نيز تاالب كامال خشك نشده، بخش ولي در خشكترين ماه . شود اراضي خشك تبديل مي

 . كنند هاي پراكنده حالت باتالق خود را حفظ مي فرو افتاده و مياني آن به صورت مرداب
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 رودخانه جراحي •

 رودخانه جراحـي از بهـم پيوسـتن . ترين منبع تغذيه تاالب شادگان رودخانه جراحي است عمده

 كيلومتر مربـع ۱۰۷۳۰ حوزه آبريز رودخانه جراحي به وسعت . شود دو رودخانه مارون و اهللا تشكيل مي

هـاي و دشت ها دامنه طول شرقي در ارتفاعات، ۵۱ ۱۰ تا ۴۸ ۳۰ عرض شمالي و ۳۱ ۳۰ تا ۳۰۳۰ بين
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 رودخانه جراحي نهايتا در انتهاي مسير خـود پـس . جنوب غربي سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است

 در . گردد از عبور از ايستگاه گرگر وارد دلتاي شادگان شده،در نهرهاي سنتي آبياري شادگان پخش مي

 االب شادگان را بوجـود مواقع سيالبي قسمت اعظم آب اين رودخانه وارد اراضي اطراف شادگان شده، ت

 . آورد مي
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 ولـي در زمسـتان و . رسـد در تابستان و پاييز آب جراحي كم و عمدتا به مصارف كشاورزي مـي

 س ريزد و پـ باشد، مقادير متنابهي آب به تاالب شادگان مي اوائل بهار كه مصادف با طغيان رودخانه مي

 براساس محاسبات انجام شده، سـاليانه حـدود . شود از پر نمودن تاالب مازاد آن به خليج فارس وارد مي

 شـود كـه طبيعتـا ميليون متر مكعب از منابع آب رودخانه جراحي در دلتاي شادگان پخـش مـي ۹۰۰

 در طـول جمع دبي متوسط سـاليانه . شود بخش اعظم آن وارد تاالب و از آن طريق وارد خليج فارس مي

 ) ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ ( تـا سـال آبـي ) ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ ( سال، رودخانه جراحي، ايستگاه گرگر از سال آبـي ۲۸

 متر مكعـب در ثانيـه بـوده ۶۸ / ۳ سال برابر ۲۸ بوده است و دبي متوسط در طول m ۳ /S ۱۹۱۲ برابر با

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . است

 ) ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ ( در سال آبي m ۳ /S ۱۶۶ سال، ۲۸ حداكثر دبي متوسط ساليانه، در طول

 در طول . بوده است ) ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ ( در سال آبي m ۳ ۲ / ۲۳ بوده است و  حداقل دبي متوسط ساليانه

 سنجش دبي آب در رودخانه جراحي، ايستگاه شادگان، حداكثر دبي ) ۱۳۶۳ - ۱۳۷۴ ( دوره يازده ساله

 بوده و حداقل ) ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ( و ) ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ ( هاي آبي در سال m ۳ /S ۴ / ۱۴ متوسط ساليانه

 . بوده است ) ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ ( در سال آبي m ۳ /S ۵ آن

 اري بانك جهـاني تهيه شده توسط شركت مهندسين مشاور پندام به همك ) ۴ ( در گزارش شماره

 Wetlands و ITC و شـركت (FAO) و سـازمان خواروبـار و كشـاورزي International تحـت
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 در خصـوص آورد از Shadegan Wetland Environmental management Project عنوان

 : آورده شده است رودخانه جراحي مطالب زير

 جريان ايـن . گيرد ودخانه جراحي صورت مي درصد از آورد به تاالب شادگان توسط ر ۹۰ بيش از

 دشـت پـايين دسـت ۴ هزار هكتار از اراضـي ۶۵ تا ۵۵ گيري در رودخانه توسط مخزني به منظور بهره

 همچنين بر روي انشعاب رودخانه اهللا سد . گردد شامل بهبهان، جايزان، خلف آباد و شادگان تنظيم مي

 نياز آبي در فصل تابسـتان در دشـت رامهرمـز مخزني كوچكي در دست ساخت است كه تامين كننده

 . است

 سال گذشته آورد رودخانه جراحي به تاالب بـه طـور متوسـط ۴۵ هاي موجود در بر اساس داده

 بـدون ) ميليون متر مكعب در سـال ۶۶۰۰ تا ۳۵۰ با محدوده ( ميليون متر مكعب در سال ۲۲۸۸ رقم

 هاي توسعه كشاورزي توسط سد مخزني ارون و آبياري طرح برداري از سد م بهره . احداث سد بوده است

 . ميليون متر مكعب كرده است ۱۹۵۸ مارون، ميزان آورد اين رودخانه به تاالب را رقم

 آورد رودخانه جراحي را قبـل از اجـراي سـد درايسـتگاه تواند رقم براساس آمار دريافت شده مي

 ميليون متر مكعب در سـال ۴۵۴ بهره برداري از سد مارون ميليون متر مكعب و پس از ۱۸۱۵ شادگان

 انـد كـاهش توان نتيجه گرفت همچنانكه قـبال كارشناسـان اعـالم نمـوده در مجموع مي . در نظر گرفت

 اداره حفاظـت [ . كند عمده جريان آب اين رودخانه اثرات جبران ناپذيري بر وضعيت تاالب شادگان وارد مي

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، محيط زيست استان

 رودخانه كارون •

 نهرهـاي مـارد و . باشد گذار است، رودخانه كارون مي منبع آبي ديگري كه بر تاالب شادگان تأثير

بدينگونه كه سـرريز تـاالب از . كنند سلمانه بعنوان رابطي دوطرفه بين تاالب و رودخانه كارون عمل مي
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 شـود و بـالعكس در شـرايط سـيالبي كـارون، آب از رودخانـه طريق اين نهرها وارد رودخانه كارون مي

 . يابد كارون به تاالب شادگان جريان مي

 ميليون متر مكعب در سـال اسـت ۱۵۰ آب سرريز شده از رودخانه كارون به تاالب شادگان رقم

 درصـد از كـل ۱۰ ميليون متر مكعب در سال مجموعـا ۵۰ و اين ميزان بعالوه سيالب مسيل كوپال با

 . آب تاميني به تاالب شادگان را بعهده دارد

 بطور كلي رودخانه كارون پس از ورود بـه اهـواز  و عبـور از ايـن شـهر، بـه سـمت جنـوب و از

 ۱۱ / ۳ گـذرد، ميـزان آبـدهي ايـن رودخانـه در سـال مجاورت محدوده مطالعاتي و تاالب شـادگان مـي

 ، ۳۶۳ / ۷ دبي متوسط،  حداقل و حداكثر ساليانه رودخانـه كـارون بـه ترتيـب . ميليارد متر مكعب است

 هاي دامنه تغييرات و نوسانات آبدهي رودخانه كارون در ماه . متر مكعب در ثانيه است ۷۷۸ / ۲ و ۱۴۸ / ۵

 نواخت بودن باشد اين وضعيت، معرف يك مي ) ۸۸۶ ( هاي پرآب، حداكثر و در ماه ) ۱۸۳ ( كم آب، حداقل

 متوسط دبـي ماهيانـه رودخانـه كـارون را در ) ۲ - ۱ ( جدول . رژيم جريان در فصول بدون بارندگي است

] ۱۳۷۸ ، سازمان آب و برق استان خوزستان [ . دهد نشان مي ۱۳۷۸ هاي سال ماه
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 ۱۳۷۸ هاي سال متوسط دبي ماهيانه رودخانه كارون در ماه ): ۲ - ۱ ( جدول

 كارون ماه

 ۴۷۴ فرودين

 ۳۹۰ ارديبهشت

 ۲۰۹ خرداد

 ۱۹۴ تير

 ۲۰۴ مرداد

 ۲۰۴ شهريور

 ۲۴۹ مهر

 ۱۵۴ آبان

 ۱۸۳ آذر

 ۳۴۵ دي

 ۳۵۲ بهمن

 ۸۸۶ اسفند

  سازمان آب و برق استان خوزستان [           [ 

 مسيل بحره •

 متر مكعـب بـر ثانيـه كـه معمـوال در ۲۵۰۰ هاي باالي اين نهر در زمان پر آبي كارون و در دبي

 . بعد از رودخانه كارون يكي از مهمترين منابع تامين آب تـاالب اسـت . افتد هاي تر سالي اتفاق مي دوره

 آبـادان بـه دو بخـش - ز اين مسيل در ناحيه كوت عبداهللا از كارون منشعب و پس از عبور از جاده اهوا

 . گردد انشعاب غربي از سمت شرق وارد هور شادگان مي . شود تقسيم مي
] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [
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 مسيل مالح •

 اهـواز مطـرح اسـت، از - هاي شرق جاده مالثـاني اين مسيل كه به عنوان زهكش طبيعي زمين

 بنـدر امـام گذشـته، در شـمال وارد تـاالب - روستاي ويس به سمت جنوب امتداد يافته، از جاده اهواز

 . كند شده و در هنگام طغيان كارون، بخشي از جريان آن را به تاالب تخليه مي
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، ظت محيط زيست استان اداره حفا [

 جزر و مد خليج فارس •

 مد خليج فارس و باال آمدن آن در اراضي جنوبي و خورها، از ديگر منابع تغذيه تـاالب شـادگان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . باشد مي

 نهر سلمانه ومارد •

 كنند و زمـاني كـه سـطح ز جريان كارون را به تاالب هدايت مي در زمان طغيان كارون، بخشي ا

 كيلومتري شـهر آبـادان بـه ۱۵ نهر مارد در . نمايند آيد، سرريز آن به كارون تخليه مي آب تاالب باال مي

 ۲ نهر سلمانه با عـرض . باشد متر مي ۱ / ۵ عمق آن حدود . متر واقع شده است ۵ متر وعرض ۵۰۰ طول

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . ري آبادان قرار گرفته است كيلومت ۲۶ متر در حدود

 هاي همجوار تاالب هاي ورودي از پروژه جريان •

 پـروژه پـرورش مـاهي . دو پروژه بزرگ آبياري در مجاورت تاالب شادگان در حال توسـعه اسـت

 هـا از هاي شرق كارون هر دو اين پـروژه هاي توسعه كشت نيشكر جنوب اهواز در واحد آزادگان و پروژه

رد تـاالب كنند اما زه آب پروژه پـرورش مـاهي آزادگـان بـر طبـق طـرح وا رودخانه كارون آبگيري مي
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 اي زه آب بـه سه واحد توسعه نيشكر جنوب اهواز در شرق كـارون نيـز حجـم قابـل مالحظـه . شود مي

 نمودند كه بعلت مشكالتي كه بوجود آورد مدتي اسـت كـه بـه تـاالب تخليـه رودخانه كارون تخليه مي

 . ده است پيش بيني ش ) ۳ - ۱ ( مقادير تخليه جريان در شرايط توسعه كامل بقرار جدول . شود مي

 متر مكعب بر ثانيه - هاي توسعه نيشكر و نيز پرورش ماهي آزاد ميزان تخليه زه آب از پروژه ): ۳ - ۱ ( جدول

 پرورش ماهي نيشكر ماه

 ۱۱ / ۸ ۲۱ / ۶ اسفند

 ۹ / ۲ ۲۹ / ۹ بهمن

 ۶ / ۹ ۲۹ / ۹ دي

 ۶ / ۸ ۲۶ / ۵ آذر

 ۷ / ۲ ۲۵ / ۷ آبان

 ۰ / ۷ ۱۷ / ۴ مهر

 ۰ / ۹ ۱۳ / ۷ شهريور

 ۰ / ۸ ۱۳ / ۷ مرداد

 ۰ / ۸ ۱۱ / ۸ تير

 ۰ / ۵ ۱۱ / ۳ خرداد

 ۰ / ۴ ۱۰ / ۹ ارديبهشت

 ۸ / ۸ ۱۷ / ۰ فرودين

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 زميني در محدوده منطقه هاي زير آب - ۳ - ۳ - ۱ - ۱

 توان نزديك بـه زميني در محدوده مطالعاتي را مي هاي زير مشخصات هيدروژئولوژي و كيفي آب

زميني بـه ترتيـب وضعيت سفره آبدار شوشتر قلمداد كرد كه حداقل و حداكثر عمق برخورد به آب زير
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 داقل و متـر و از نظـر كيفـي حـ ۱۵۰ و ۱۰ متر، حداقل و حداكثر ضخامت آبرفت به ترتيـب ۹ و ۰ / ۵

 متـر و حـداقل و حـداكثر ميـزان ميكروموس بر سانتي ۶۰۵۰ و ۱۹۰ حداكثر ميزان هدايت الكتريكي

 زمينـي در منطقـه در هاي زيـر آب ميزان شوري . گرم در ليتر است ميلي ۱۰۰۰ و ۲۰ كلرايد به ترتيب

 هاي مرداد تا مهر رسد و پس از آن افزايش يافته و در ماه ماه به حداقل مي زمستان كاهش و در اسفند

 . رسد به حداكثر مي

 زميني در چند متري رودخانه، خوب است ولي با فاصله چند ده متر كيفيـت آب كيفيت آب زير

 زمينـي در منـاطق مجـاور بدليل دسترسي آسان بـه آب رودخانـه، از آب زيـر . يابد به شدت تقليل مي

 . گردد رودخانه استفاده نمي

 زميني محدوده مطالعاتي در كالس شوري و قليائيت نسبتاً زياد قـرار دارد هاي زير بطور كلي آب

 كه جهت مصرف كشاورزي مناسب نبوده و براي شرب و صنعت نيـز بـه لحـاظ بـاال بـودن سـولفات و

 سنگين بودن بافت خاك عـالوه بـر . باشد سختي آب و كلريد ارزيابي شده آن در حد نامناسب و بد مي

 در منطقه باعث زهدار شدن و ماندابي بودن اراضي و شوري و قليائيـت خـاك منطقـه كم بودن شيب

 ] ۱۳۷۸ ، سازمان آب و برق استان خوزستان [ . . شود مي

 منابع بيولوژيكي - ۴ - ۱ - ۱

 منابع بيولوژيكي شادگان شامل منابع چوب، منابع و محصوالت گياهي و مرتعي، منابع آبزي و

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . گردد منابع جانوري بوده كه به اختصار توضيحات آنها ارائه مي

 منابع چوب - ۱ - ۴ - ۱ - ۱

 . باشد كه شادگان فاقد اين منابع است هاي دست كاشت يا طبيعي مي منابع چوب شامل جنگل

هاي كوچك جهت مصارف گرمايشي و خوراك تنها كاركرد تاالب شادگان در تامين ني و درختچه
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 . ار ذكر كرد توان آنها را به عنوان منابع پايد ها نمي باشد كه با توجه به اندك بودن درختچه براي دام مي

 هاي گاه فضاي سبز و ذخيره هاي جنگلي طبيعي، هاي جنگلي، پارك توان وسعت عرصه حال مي با اين

 هكتار تا پايان سال ۸۳۵ و ۳۳۶۴۰ ، ۸۹۵۰۸۳ ، ۹۱۹۵۴۷ جنگلي در كل  استان را به ترتيب معادل

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . برآورد نمود ۱۳۸۴

 منابع و محصوالت گياهي و مرتعي - ۲ - ۴ - ۱ - ۱

 هـاي شـاخص و شناسي پوشش گياهي تـاالب شـادگان بـه عنـوان يكـي از نمونـه فلور و ريخت

 هاي گياهي تاالب شـادگان حكـم ها و ريخت منحصر به فرد شناخته شده است و تنوع عجيبي در گونه

 كـل . اي تشكيل شده اسـت پوشش گياهي تاالب شادگان بيشتر از گياهان شوردوست و دولپه . فرماست

 هـاي تـاالب را درصـد از گونـه ۶۰ بـوده كـه بيشـتر از ۱۰۰ دهي گياهي مشاهده شـده در تـاالب ه تير

 chenopodia تيـره . دهنـد اي تشـكيل مـي لپـه را تـك % ۴۰ ها تشكيل داده و كمتر از اي دولپه ceae 

 كـل % ۱۵ حـدود Gramineae هـا اي لپـه ها را تشـكيل داده در حاليكـه از تـك كل گونه % ۲۸ حدود

 هاي شمالي، مركزي و غربي پناهگاه شـادگان در در قسمت . دهند اي تاالب شادگان را تشكيل مي ه گونه

 - در حاشيه جاده آبـادان . است cyperuslangus سطح وسيعي پوشيده از جنگل با نام محلي چوالن

 phrajmites ني ماهشهر، sp. و گياهان شوردوست Salsala  sp. در نواحي شرقي تـاالب گسـترش 

 Batrachium بعالوه گياهان بارز منطقه عبارتند از آالله آبي . دارند sp. نيلوفر آبي Nymphoides 

sp. يوالف ، Avena sativa خارشتر ، Alhagi camelorum سـوروف Echinochloa sp. و در 

 هـاي آبـي و در بعضـي قسـمت Phoenix dactilifera نواحي شمالي و شمال غربي درختـان نخـل

 Cynodon پنجــه غــازي شــيرين تــاالب شــور dactylon هــاي جنــوبي تــر و بــاالخره در بخــش 

Tamarix sp. و درجاي جاي تاالب Salix sp. Om نيز وجود دارد .
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 بطور كلي پوشش گياهي داخل تاالب از گياهان هيگروفيت و مزوئيت دائمي و فصلي و پوشش

 از اجتماعات گياهان هالوفيت تشكيل شده ها و زمين زراعي گياهي اراضي حواشي آن به جز نخلستان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . است

 رويش گياهان آبزي و آبدوست •

 است كه Schoenoplectus Typha پوشش عمده هور شادگان، منطقه وسيعي از رويش

 هاي اسفند تا آبان به شرط وجود اين رويش از ماه . دور تا دور آن را به صورت نواري در برگرفته است

 هاي هوايي خود را هاي سال به ويژه در زمستان، قسمت باشد و در بقيه ماه آب كافي در هور فعال  مي

 گياهان . ماند عالي باقي مي زميني آن به شكل غير ف هاي زير دهد و فقط ريزوم يا قسمت از دست مي

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ : آن عبارتند از ) پسند آبزي، آبدوست و نم ( عمده و همراه

Schoenoplectus littoralis 

Zannichelia palusteris 

Alisma lanceolatum 

Ranunculus trichophyllus 

Typha domingensis 

Phragmites australis 

Paspalus paspaloides 

Ceratophyllum demersum 

Potamogeton nodosus 

Nymphaea alba 

 رويش گياهان هالوفيت و گزروفيت •

 زارهاي حواشي هور را گياهان هالوفيت و گزروفيت تشكيل هاي خشك و شن رويش زمين

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ : ترين آنها عبارتند از دهد كه عمده مي

Tamarix sp.
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Biennertia cysloptera 

Halocnemum strobilaceum 

Suaeda vermiculata 

Suadeda aegyptica 

Suaeda Tvansoxana 

Cornulaea leucoclatha 

Atriplezx Leacoclada 

Frankenia hirsute 

Alhagi spp 

Cressa cretica 

Aeluropus littoralis 

Aeluropus lagopides 
 پوشش گياهي مناطق خشك و خارج از آب حاشيه هور داراي تغييرات فصلي چندي است كـه

 ها و چند فـورب يكسـاله ديگـر در ابتـداي فصـل رويـش هان يكساله شامل گراس عمدتاً با رويش گيا

 هاي هالوفيت يكساله در اواسط بهـار شـروع بـه رشـد نمـوده، گردند و سپس گونه آغاز مي ) ماه اسفند (

 هـاي هالوفيـت . شـود همزمان بـا تكميـل دوره رويشـي و زايشـي گياهـان مزبـور جانشـين آنهـا مـي

 دهند، لذا اين گياهـان تـا اواخـر نشينند و در پاييز تشكيل ميوه مي به گل مي كنوپودياسه در تابستان

 گياهـان آبـزي . اي هسـتند مانند و از لحاظ حفاظت خاك داراي اهميـت ويـژه فصل تابستان باقي مي

 نماينـد و معموالً با بهبود شرايط آب و هوائي و پشت سر گذاردن سرماي زمستانه شروع به رشـد مـي

 : ظير هايي ن گونه

Ranunculus 

Alisma 

Lippa 
 . كنند در بهار به گل نشسته پس از اندك زماني ايجاد دانه مي

Typha 

Schoenoplectus
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 در اين زمان ني . سازند هاي خود را پراكنده مي در اواخر بهار و اوايل تابستان به گل نشسته و دانه

Phragmites نمايد و در هر حال ميزان رشد گياهان آبزي و نم دوست بستگي ايجادگل و دانه مي 

 كه فهرست فلورستيك، فرم ) ۴ - ۱ ( جدول . كامل به ميزان بارندگي و ورود و تجمع آب در هور دارد

 كند، در ضميمه ارائه حياتي، اهميت اكولوژيكي و كاربرد گياهان را در محدوده تاالب شادگان بيان مي

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . است شده

 منابع آبزي تاالب شادگان - ۳ - ۴ - ۱ - ۱

 بررسي وضعيت ماهيان تاالب شادگان •

 هاي منتهي به شادگان و خود تاالب شـادگان كـه جـزو هاي مهم ماهي موجود در رودخانه گونه

 Hypuphthalmiejthys باشــند عبارتنـد از ماهيـان ارزشـمند اقتصـادي مـي molitrix شــيربت 

(Barbus  gtypus) بنــي ، (Barbus  sharpeyi) فيتوفــاك كــه بــه احتمــال زيــاد رهــا شــده از ، 

 اين ماهي بصورت پرورشي در بسياري از اسـتخرهاي پـرورش مـاهي . ( ها و بداخل تاالب است رودخانه

 ). در خوزستان وجود دارد

 Barbus barbulus ماهي لب پهن

Capetia trutta ني توئي

 Capueta aculeate سياه ماهي

 Carpoi cyprinus كپور

 Barbus xanthopterus گتان

 Carassius aurathus ماهي حوض

 Babu luteus حمري

.Ctenopharyngodan sp آمور
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 Aspius vorax شلج

 Garra rufa گار

 Hypopjtalmiehthys nobilis كپور سرگنده

 Lizaobu بياح

 Mastalembelus mastacembelus ) خارو ( ماهي خاردار

 Silurus triogteus النهرين اسله بين

 . باشد از ديگر ماهيان مهم تاالب شادگان مي Periophthalmus Walton گل خورك

 در زمان پرآبي، تاالب شادگان از طريق نهر مارد با كارون ارتبـاط برقـرار كـرده و ماهيـان كـه

 هـاي اين مهاجرت مصادف بـا مـاه . شوند كپور پرورشي هستند از اين راه وارد تاالب مي بني بطور عمده

 ريزي نموده ودر خرداد مـاه كـه كـاهش آب ماهيان پس از ورود شروع به تخم . باشد بهمن و اسفند مي

 شود بچه ماهيان نسل جديد و ماهيان والـد باقيمانـده از نسـل قبـل در جهـت عكـس تاالب شروع مي

 كنند تـا از خطـر خشـكي درامـان كت آب وارد رودخانه جراحي شده و در آن شروع به پيشروي مي حر

 رود ماهيـان عبـور از بمانند همچنين در زمان پرآبي كه كل تاالب به صورت يكپارچه بـه زيـر آب مـي

سمت خليج فارس برخالف جهت جريان آب، به سمت شـمال تـاالب و محـدوده آب شـيرين حركـت

 . كنند مي

 شناسان اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان گوياي آن است كه هاي ماهي بررسي

 شور و شيرين هاي اين تاالب را به سه بخش آب شور، نيمه توان آب از ديدگاه اكولوژيك مي

 هاي قسمت . بندي نمود كه هر يك از آنها از ويژگي و تنوع زيستي خاص خود برخوردار است تقسيم

 وبي اين تاالب تحت تأثير آب شور خليج فارس واقع شده و فون ماهيان آن را عمدتاً ماهيان دريايي جن

 هاي جنوبي آن كامالً شور يكي از خوريات مهم منطقه، خوردورق است كه قسمت . دهد تشكيل مي

شود و تر از شوري آب كاسته مي كنند در مناطق شمالي بوده و ماهيان دريايي در آن زيست مي
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 از اين دسته ماهيان كه جزء ماهيان . شود زيادتر مي (Brackish water) جمعيت ماهيان لب شور

 اشاره (Liza sp) و بياح (Tenualosa ilisha) توان به ماهيان صبور شوند و مي مهاجر محسوب مي

 دهد كه بداليل مختلف از جمله جهت فهرست ماهيان دريايي را نشان مي ) ۵ - ۱ ( جدول . كرد

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . شوند يزي وارد خوريات مي ر تخم

 فهرست ماهيان دريايي در خوريات جنوبي تاالب شادگان ): ۵ - ۱ ( جدول

 خانواده نام  علمي نام انگليسي نام فارسي

 Belangefs croaker Johnius belagerii Sciandiea شبه شويده

 Anchovi Thryssa sp. Enyrauli آنچوي

dae 
 Silver siliago Sillago silhama Sillagini شورت ماهي

dae 
 Mullet Liza sp. Mugili dae بياح

 شانك باله

 زرد

Yellofin seabream Acanthopagrus 

latus 

Spari dae 

 شانك

 معمولي

Seabreams Argyrops 

filamenthos 

Spari dae 

 Acanthopagrus  صبيتي

cuveri 

Spari dae 

 Bigeye ilisha Ilisha megaloptera Cluppi dae پيكو

 Ilisha indica Cluppi dae  پيكو

 Tenulaosa ilisha Cluppi dae - صبور

] ۱۳۷۶ اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان [
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 تر اين تاالب كه از آب شـيرين برخـوردار اسـت، ماهيـان آب شـيرين سـاكن در مناطق شمالي

 ها و ساير منابع آبي استان وارد ايـن تـاالب هستند كه برخي از آنها بومي استان و برخي از طريق آبگير

. دهد مي فهرست انواع ماهيان مشاهده شده در تاالب شادگان را نشان ) ۶ - ۱ ( جدول . اند شده



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۳۰ 

 فهرست ماهيان مشاهده شده در تاالب شادگان ): ۶ - ۱ ( جدول

 راسته خانواده نام علمي نام محلي

 Barbus grypus Cyprinidae Cypriniformes شيربت
 Barbus sharpeyi Cyprinidae Cypriniformes بني

 Hypophthalmicthys اي كپور آينه
molitrix 

Cyprinidae Cypriniformes 

 Barbus barbulus Cyprinidae Cypriniformes لب پهن
 Capoeta trutta Cyprinidae Cypriniformes برزم
 Cappoeta aculeate Cyprinidae Cypriniformes برزم

 Cyprinus carpio Cyprinidae Cypriniformes كپور معمولي
 Barbus گتان

canthopterus 
Cyprinidae Cypriniformes 

 Carassius aruatus Cyprinidae Cypriniformes كپور رنگي
 Barbus luteus Cyprinidae Cypriniformes حمري
 Ctenopharyngodon آمور

idella 
Cyprinidae Cypriniformes 

 Aspius vorax Cyprinidae Cypriniformes شلج
 Garra rufa Cyprinidae Cypriniformes گاراوفا

 Aristichthys nobilis Cyprinidae Cypriniformes كپور سرگنده
 Mastacembelus مارماهي

mastacembelus 
Cyprinidae Persiformes 

 Silurus triostegus Siluridae Siluriforms گربه ماهي
 Heterpneustes گربه ماهي

fossilis 
Heteropneustidae Siluriforms 

 Liza abu Mugilidae Persiforms بياح
 Periophthalmus بوشلمبو

koelreuteri 
Gobiidae Percifomes 

] ۱۳۷۶ اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان [
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 درصد ۷۰ بعبارتي . باشند مي Cyprinidae اكثر ماهيها متعلق به خانواده كپور ماهيان

الزم به . باشند ها، متعلق به اين خانواده است و در پنج خانواده ديگر هر يك داراي يك گونه مي گونه

 . توضيح است كه ماهي بياح جزء ماهيان لب شور است و در برخي از فصول سال بيشتر حضور دارند

 هستند و قادرند كه تأثيرهاي زيادي را در برخي از ماهيان ديده شده در تاالب، غيربومي

 از مهمترين اين گروه ماهيان انواع كپور رنگي، ماهي قرمز . درازمدت بر وضعيت زيستي تاالب بگذراند

(Carassius  auratus) ماهي علفخوار ، (Ctenopharymogdon) كپور ماهي، كپور سرگنده ، 

(Aristichthys nobilis) و گربه ماهي آسيائي (Heteropneustes fossilis) توان نام برد را مي 

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . گردد كه توضيحاتي در رابطه با آنها ارائه مي

 كپور رنگي -

 پردازد و  موجب بر هـم اين ماهي با ماهيان بومي منطقه براي تصاحب غذا و مكان به رقابت مي

 كنـد و هاي دوزيسـتان تغذيـه مـي همچنين اين ماهي از تخم . شود آلود كردن آنها مي زدن بستر و گل

 االئي برخـوردار بـ (Fecundity) آوري اين ماهي از ميزان هم . خطر كاهش جمعيت آنها را بدنبال دارد

 از آنجـا كـه مـاده ايـن . است از اين رو قادر است به سرعت تكثير يافته و جمعيت غالب منطقه گـردد

 هـاي سـاير هـا بـا اسـپرم هاي اين ماهي دارد حتي تخم (Gynogenesis) ماهي حالت ژنوژنز طبيعي

 اداره حفاظت محيط زيسـت [ . گردد بخصوص با كپور معمولي تلقيح مي (Cyprinidae) ماهيان كپور ماهيان

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، استان

 ماهي علفخوار -

 از آنجـا كـه ايـن . قطعه بچه ماهي انگشت قد به دز معرفي شـد ۱۱۵۰ به تعداد ۱۹۷۴ در سال

 كند، موجب برهم زدن پوشش گيـاهي منطقـه شـده و باعـث تخريـب ها تغذيه مي ماهي از ماكروفيت

 كه جهـت Phtophile ريزي بسيار از ماهيان گياه دوست غذيه و تخم زيستگاه ماهيان بومي و مكان ت

اين ماهي همچنين مستعد ابـتال بـه انگـل . شود ريزي نياز به پوشش هاي گياهي مناسب دارد مي تخم
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 Bothriocephalus) بخصوص كرم نواري gowknogensis) است و سرايت به ساير ماهيان بـومي 

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، محيط زيست استان اداره حفاظت [ . را موجب خواهد شد

 كپور ماهي -

 شـود ها مي اي كپور ماهي به نحوي است كه موجب بر هم زدن بستر و كف رودخانه عادت تغذيه

 شود، تغييـرات زيـادي آلود كردن آب مي آورد و چون موجب گل و اغلب گياهان بستر را از ريشه در مي

 تطبيـق اين ماهي چون بـه شـدت خـودرا بـا شـرايط محيطـي . سازد را در اكوسيستم منطقه وارد مي

 هـا دالر در بسياري از كشورها ميليون . يابد و مهار آن مشكل خواهد بود دهد به سرعت گسترش مي مي

 اداره حفاظت محـيط زيسـت [ . اند گردد با اين حال موفق به مهار آن بوده صرف مهار گسترش كپور معمولي مي

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، استان

 كپور ماهي سرگنده -

 شود كه از مـزارع پـرورش بـه يز از جمله كپور ماهيان چيني محسوب مي كپور ماهي سرگنده ن

 (Hypophthalmicthys molitrix) اي آبگيريها راه پيدا كرده و قادر است كه با مـاهي كپـور نقـره

 اداره حفاظـت محـيط زيسـت اسـتان [ . هيبرد شده و خطر از دست رفتن خلوص ژنتيكي را به همراه داشته باشد

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ،

 گربه ماهي آسيايي -

 بـه . ها جهت تغذيه ماهيان بومي به دجله معرفي شـد گربه ماهي آسيائي، اولين بار توسط عراقي

 اما اين ماهي با ساير ماهيان بومي بـراي تصـاحب غـذا و . رسد خاستگاه اين ماهي از هند باشد نظر مي

 وزستان وارد شـده اسـت و گسـترش وسـيعي هاي خ اين ماهي تقريباً در تمام آب . كند مكان رقابت مي

 اين ماهي مثل ساير گربه ماهيان قادر است در موقع خطر مواد ترشحي سـمي تزريـق . پيدا كرده است

تعدادي گزارش از گزيـده شـدن توسـط ايـن . شود كند كه دردناك بوده و موجب تورم محل گزش مي
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 هـاي مختلـف اي تيـره نمودار درصد گونه ) ۱ - ۱ ( شكل . ماهي از كرخه و رودخانه كارون ارائه شده است

 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . دهد ماهيان آب شيرين را در محدوده تاالب شادگان ارائه مي

 هاي مختلف ماهيان آب شيرين در تاالب شادگان اي تيره نمودار درصد گونه ): ۱ - ۱ ( شكل
 ] ۱۳۷۶ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 ها در تاالب شادگان بررسي وضعيت پالنكتون •

 و شـوري متفـاوت EC هاي با امالح و مطالعه جمعيت پالنكتوني تاالب شادگان با دارا بودن آب

 مطالعـات . باشـد گيـر مـي بر وقت هاي مختلف و شرايط فيزيكوشيميايي متفاوت، بسيار هزينه در بخش

 گانـه هاي شـش در ايستگاه ۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳ اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان در سال

 ] ۱۳۷۸ تان ، خوزس اداره حفاظت محيط زيست استان [ . در تاالب نتايج زير را بدست آورده است

 هاي آب شيرين و با سرريز شدن آب تاالب به اين پالنكتون ورود آب كارون، : ايستگاه نهر مارد - ۱

 ها و هاي غالب اين نهر را دياتومه فيتوپالنكتون . كند هاي آب شور را به آن وارد مي نهر پالنكتون

 ها نيز مشاهده ها وسيانوفيسه هاي دينوفيسه همچنين تعدادي از گونه . دادند ها تشكيل مي كلروفيسه

Heter Opneustidoe, 
5.2 

Mugilidoe, 5.2 

Mastacembelidoe, 
5.2 

Siluridoe, 5.2 

Gobiidoe, 5.2 

Cyprinidoe, 73.9
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 هاي رشته . ها در ميان كلروفيسه . اند جنس شناسايي گرديده ۱۱ ها در  حدود از ميان دياتومه . گرديد

 هاي اكثريت غالب زئوپالنكتون . اسپيروژير در فصل پائيز كه نهر مارد پرآب است بخوبي نمايان است

 ها و الروناپليوس آنها در فصل بهار افزايش نشان د گرفتند، سكلوپوئي ها در بر مي تاالب، را روتيفر

 جالب توجه است كه در فصل بهار در اين نهر يك مورد هيدر آب شيرين مشاهده گرديده . دهد مي

 . است

 تنـوع باشـد، بدليل ارتباط با خور دورق داراي آب لب شور مـي : ماهشهر - ايستگاه جاده آبادان - ۲

 در فصـل بهـار . گـردد اي كلروفيسه بندرت مشاهده مـي هاي رشته ك گردد و جلب ها مشاهده مي مه دياتو

 هـاي غالـب ايـن ايسـتگاه را زئوپالنكتـون . هـا نسـبتاً فـراوان موجـود اسـت سه جـنس از سيانوفيسـه

 ايـن ايسـتگاه در دو فصـل پـائيز و تابسـتان خشـك . دهند سيكلوپوئيد، كالدوسرا و روتيفر تشكيل مي

 . رسد ها به پايان مي هاي اين دستگاه با خشك شدن آب كتون به هميت دليل حيات پالن . است

 اي خور دورق داراي آبي شور است و همانند خورهـاي ديگـر از غنـاي گونـه : ايستگاه خور دورق - ۳

 هماننـد ) خوريـات فرعـي خـور موسـي ( خوبي برخوردار است و حيات پالنكتوني آن با خوريات استان

 هـا اسـت و در حـدود بيسـت و چهـار جـنس مربوط بـه دياتومـه ها اكثريت غالب فيتوپالنكتون . است

 . هــا مشــاهده گرديــد شناســايي گرديــده اســت و بــرخالف خوريــات ديگــر ســه جــنس از كلروفيســه

 . دهند هاي غالب خور دورق را روتيفر و كالدوسرا تشكيل مي زئوپالنكتون

 از ورود بـه شـهر واقـع اين ايستگاه كه بر روي رودخانه جراحي پس : ايستگاه روستاي خروسي - ۴

 از ( در فصـل بهـار تنهـا جـنس اوسـيالتوريا . باشد شده است، داراي جمعيت پالنكتوني بسيار كمي مي

 در تابسـتان بـا بـاال رفـتن . دهـد مشاهده گرديد كه ضمنا آلودگي شديد آب را نشان مي ) ها سيانوفيسه

 الرون ناپليوس سيلكوپوئيد . ري دارند كلروفيسه ها تنوع بيشت . شوند شوري و هدايت الكتريكي ديده مي

. شوند در بهار و بالغ آن در تابستان ديده مي
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 رودخانـه جراحــي كـه آب آن شــيرين اسـت، در تابســتان و بهـار اكثريــت : ايسـتگاه جراحــي - ۵

 در . شـش جـنس مشـاهده شـده اسـت . ها هاي كلروفيسه ها است و از دياتومه ها با ريسه فيتوپالنكتون

 هـا و نوپليـوس ها، روتيفـر اند و در ميان زئوپالنكتون ها آنابنا و اسيالتوريا رؤيت گرديده ه ميان سيانوفيس

 . مشاهده شد

 برداري فقط در فصل زمستان انجام شده است و نشان دهنده تشابه نمونه : ايستگاه پل خور دورق - ۶

 هـا حـدود ميـان دياتومـه از . هـاي خـور دورق اسـت هاي اين ايستگاه با پالنكتـون نسبتا زياد پالنكتون

 هاي غالـب زئوپالنكتون . شوند ها نيز مشاهده مي ها و سيانوفيسه كلروفيسه . اند جنس شناسايي گرديده ۱۱

 ] ۱۳۷۸ اداره حفاظت محيط زيست استان خوزستان ، [ . اين دستگاه روتيفر و كالدوسرا هستند

 بررسي وضعيت بنتوزها در تاالب شادگان •

 خصوصيات بنتوزها -

 شود كه داراي زندگي بنتيكي بـوده، همـواره در سـطح يـا اي گفته مي بنتوزها به موجودات زنده

 موجوداتي كه ساكن در بستر دريـا هسـتند و در محـيط . درون ويا در ارتباط با رسوبات كف قرار دارند

 و بعضـي هـا و نرمتنـان هـا، كـرم هـا، مرجـان مانند، مانند اسـفنج زيست خود چسبيده و ثابت باقي مي

 در مقابـل، . شـوند خارپوستان و علف هاي دريايي تحت عنوان موجودات بنتيـك حقيقـي ناميـده مـي

 تنان، ماهيان كفزي از بستر محيط خود جدا شده و در فاصـله گروهي مانند سخت پوستان و بعضي نرم

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . كنند نسبتا زيادي به صورت آزاد حركت مي

 مطالعه بنتوزها در رسوبات به عنوان يك منبـع عمـده و در عـين حـال پايـه زنجيـره غـذايي از

 كنـد كـه بخصوص اينكه مطالعات زمـاني اهميـت بيشـتري پيـدا مـي . اي برخوردار است جايگاه عمده

 هـاي ها دسـتخوش تغييـرات و دگرگـوني ناشـي از دخالـت هاي آبي از جمله تاالب اكولوژي اكوسيستم

. گردند هاي بشر تحمل مي بيشترين صدمات و خسارات را از دخالت . دست بشر بشود
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 هـاي فقط در سـال . متأسفانه هيچگونه سابقه تحقيقاتي در گذشته از تاالب شادگان وجود ندارد

 اي از وضعيت گذشته تاالب بـه وضـع اخير بصورت پراكنده مطالعاتي انجام شده است كه بتوان مقايسه

 تواند ما را از ساختار جمعيتي و تنوع بنتوزهـا و تـأثير تغييـرات مطالعه حاضر مي . جود آن بيان كرد مو

 هاي فيزيكوشيميايي محيط بـر بيولـوژي، فاكتور . آنها آگاه سازد هاي زيست محيطي بر فصلي و پارامتر

 ر بـر بنتوزهـا، كـدورت، مهمترين فاكتورهاي مـؤث . اكولوژي، فيزيولوژي آبزيان تأثير قابل توجهي دارند

pH شوري و كل امالح ، (EC) باشند و اكسيژن محلول مي . 

 گردد و در نتيجه باعث اي و سطوح تنفسي بنتوزها مي هاي تغذيه كدورت باعث بسته شدن اندام

 ايستگاه ورودي جراحي بيشـترين كـدورت و . گردد تقليل متابوليسم و رشد و تكثير وتعداد بنتوزها مي

 ايسـتگاه خـور دورق كمتـرين كـدورت و بيشـترين تعـداد بنتوزهـا را شـامل . مترين بنتوزها را دارد ك

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . گردد مي

 آب از عوامل مـؤثر بـر پـراكنش نـوع آبزيـان بـويژه بنتونيـك EC شوري و ميزان كل امالح و

 شـايد يـك . دهـد اثر سميت مواد آالينده بر روي آبزيان را افـزايش مـي اثر توأم شوري و دما، . باشد مي

 خـور دورق . هاي بيولوژيكي بر اثر افزايش دما بـوده باشـد دليل هم مربوط به افزايش سرعت متابوليسم

 داري بين تعداد بنتوزهـا در ايـن ايسـتگاه در فصـول بيشترين شوري را دارد و در ضمن اختالف معني

 . شود در سال ديده مي تابستان و پائيز

 اكسيژن محلول . تنوع و پراكنش بنتوزها تاثير زيادي دارد اكسيژن موجود در رسوبات در تراكم،

 البتـه آلـودگي هـم در نتيجـه . عامل الزم جهت تجزيه مواد آلي وجـذب مـواد و كسـب انـرژي اسـت

 بنـابراين . ات تـاالب وجـود دارد در خور دورق بيشـترين مـواد آلـي رسـوب . يابد اكسيداسيون تقليل مي

 اين در حالي است كـه بـه علـت تمـاس مسـتقيم و نزديـك بـا . شود بيشترين تقليل اكسيژن ديده مي

 البتـه . گردد هائي مرتبا در آب حل مي اكسيژن هوا، اكسيژن متناسب با كم شدن فشار جزئي در قسمت

از جريان مد آب دريا برخوردار نيست و الزم به ذكر است كه خور دورق به علت وجود مانع، بقدر كافي
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 . هاي مد دريا كه نسبتاً از اكسيژن اشباع هستند محروم است آب آن تقريبا بسته است و تا حدودي آب

 قاعدتاً بايستي فراواني بنتوزها با غلظت اكسيژن همبستگي مستقيم داشته باشد ولي به دليـل دخالـت

 داري بـين تعـداد بنتـوز و اكسـيژن ي آب تاالب رابطه معنـي هاي فيزيكي و فيزيكوشيميائ ساير پارامتر

 . ها مشاهده نگرديده است محلول ايستگاه

 و (Meiofauna) ، مايوفونـا (Microfauna) بنتوزها از نظر انـدازه بـه سـه گـروه ميكروفونـا

 ت عمـده قسم . مايوفونا حد واسط ماكرو و ميكروفوناست . شوند تقسيم مي (Macrofauna) ماكروفونا

 مهمترين ماكروبنتوزهـا و مايوبنتوزهـا در . اند ها شرح داده شده ميكروفونا قبالً تحت عنوان زئوپالنكتون

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ : باشند تاالب شادگان به قرار زير مي

 ماكرو بنتوزهاي تاالب شادگان -

 اظت محيط زيست استان خوزسـتان، بنتوزهـاي پـنج در مطالعه انجام شده توسط اداره كل حف

 لـب شـور و شـور تاالب شادگان، در خالل يك سال در سه بخش تاالب از لحاظ آب شـيرين، ايستگاه

 خانواده ماكروبنتوزها شناسايي و از لحاظ تراكم شـمارش گرديـده اسـت ۹ گروه از ۶ مجموعاً . باشد مي

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، حفاظت محيط زيست استان اداره [ . اند ارائه شده ) ۷ - ۱ ( كه در جدول

 گروه و خانواده ماكروبنتوزها ): ۷ - ۱ ( جدول

 گروه (Family) خانواده
Lumbriculidae Tubificiduc Oligochaeta 
Bulimidae Ucorobicalidae Gastropoda 

Bivalves 
Chironomldae Insecta larvaeColeoptera Insecta 

Macrothricidae 
Nemtodae 

Crustacea 
Nematoda 

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [
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 مايوبنتوزهاي تاالب شادگان -

 خـانواده مـورد شناسـايي و ۱۱ گـروه از ۸ در مطالعات مايوبنتوزها در تاالب شـادگان مجموعـا

 : هاي شناسايي شده  به قرار زير است اند، كه اسامي خانواده شمارش واقع گرديده

 خانواده مايوبنتوزها ): ۸ - ۱ ( جدول

 (Family) خانواده

Rotalidae 
Cypridae 

Lumbricudidae 
Tubificidae 
Nematoda sp. 
Harpacticoidae 
Macrothricidae 
Cyclopoidae 
Insecta larva 
Chironomidae 
Rotofer sp. 

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 همچنين درصد تنوع كفزيان، تعداد و درصد موجودات كفزي و فراواني نسبي بنتوزهـاي تـاالب

 . ارائه شده است ) ۱۱ - ۱ ( الي ) ۹ - ۱ ( شادگان طي جداول

 درصد تنوع انواع كفزيان تاالب ): ۹ - ۱ ( جدول

 حشرات انواع
 سخت

 پوست

 كم

 تاران
 ها نماتود عنكبوتيان پايان شكم ايها كفه دو پرتاران

 ۱ / ۸ ۳ / ۶ ۹ ۵ / ۵ ۳ / ۶ ۳ / ۶ ۱۸ ۵۴ / ۵ درصد

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [
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 تعداد و درصد موجودات كفزي تاالب ): ۱۰ - ۱ ( جدول

 درصد تعداد در متر مربع نام موجودات
 ۴۱ ۲۲۶۲۹ دوباالن
 ۲ / ۴ ۱۳۰۹ ها يكروزه

 ۳ / ۵ ۱۹۴۷ قاب باالن
 ۰ / ۵۶ ۳۰۹ ها سنجاقك
 ۰ / ۲۴ ۱۳۲ باالن نيم سخت

 ۰ / ۰۶ ۳۳ بال غشائيان
 ۰ / ۰۷ ۴۱ پادمان

 ۰ / ۰۷ ۴۱ جورباالن
 ۰ / ۶ ۳۳۹ بال موداران

 ۴۰ / ۵ ۴۹۷ هاي كم تار كرم
 ۰ / ۹ ۲۱۵ هاي پر تار كرم

 ۰ / ۴ ۱۳۸۶ عنكبوتيان
 ۲ / ۵ ۵۹۶ دار سخت پوستان صدف

 ۱ / ۱ ۴۷۰ مايزويها
 ۰ / ۸۵ ۳۲۱ كونكسوستراكا
 ۰ / ۵۸ ۲۱۵۶ آنتن منعشبها

 ۳ / ۹ ۷۴ خرچنگ
 ۰ / ۱۳ ۲۵ نماتودها

 ۰ / ۴۵ ۱۶ ناجورپايان
 ۰ / ۰۳ ۲۵ جورپايان
 ۰ / ۰۵ ۳۳ تانائيداسه

 ۰ / ۲۷ ۱۵۰ ها اي دوكفه
 ۰ / ۰۷ ۴۱ پايان شكم

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [
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 ) ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ ( شادگان سال فراواني نسبي بنتوزهاي تاالب ): ۱۱ - ۱ ( جدول

 فصول

 بنتوزها

 تابستان

 تعداد

 پاييز

 تعداد

 زمستان

 تعداد

 بهار

 تعداد

 مجموع

 جمع
 درصد

 گروه خانواده

Nematoda Nematoda ۴۹۴۵ ۱۶۳۶۵ ۹۵۹۰ ۳۲۵۵ ۳۴۱۵۵ ۵ / ۳۴ 

Cladocera Macrothridae - - ۳۷۷ - ۳۷۷ ۳۸ 

Oligochaeta Tubificidae ۳۲ ۱۴۵ ۷۷ - ۲۵۳ ۲۵ 

Oligochaeta Lumbricilida ۴۶۵ ۲۱۲۵ ۱۵۵۵ ۳۲۵۰ ۷۳۹۵ ۵ / ۷ 

Gastropoda Bulimidae ۱۴۵ - - ۲۲ ۱۶۷ ۱۷ 

Copepoda 

(Crustacea 

Harpacticoidae ۱۱ ۲۸۸ ۸۴۰ ۸۲۱ ۱۹۶۰ ۲ 

Copepoda 

(Crustacea) 

Cyclopoida ۲۲ ۶۳۲ ۳۲۱ ۳۳۳ ۱۳۰۸ ۳ / ۱ 

Forminifera Rotallidae ۲۳۵۰۰ ۸۵۴۵ ۱۰۶۰۵ ۳۸۹۰ ۴۶۵۴۰ ۴۷ 

Osteracod Cypridae ۲۱۵۵ ۳۴۴ ۱۷۰۰ ۲۲۲ ۴۲۲۱ ۳ / ۴ 

Rotatoria Rotifer ۶۶ - ۳۷۶ - ۴۴۲ ۴۴ / ۰ 

Diptera Coleoptera - ۳۳ - ۸۹ ۱۲۲۰ ۱۲ / ۰ 

Diptera Chironomida - ۱۰۷۵ ۳۹۹ ۷۷ ۱۵۵۱ ۵ / ۱ 

Diptera Insect larva ۱۱ ۲۷۷ ۸۸ ۲۲ ۳۸۹ ۳۹ / ۰ 

Mollasca Bivalvia - - - ۱۶۷ ۱۶۷ ۱۷ / ۰ 

 ۹۹۰۴۷ ۱۲۱۴۸ ۲۵۹۲۸ ۲۹۸۲۹ ۳۲۳۵۲ جمع

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [
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 منابع جانوري تاالب شادگان - ۴ - ۴ - ۱ - ۱

 گردد ولي به علت پهنـه تاالب شادگان و محدوده اطراف آن بيشتر اكوسيستم آبي محسوب مي

 فـارس جزر و مد و ارتباط بـا خورهـا و خلـيج هاي شيرين از دو طرف، ورود آب وسيع،  پوشش گياهي،

 اداره [ . باشـد داراي تنوع بسيار زياد از نظر پستانداران،  پرندگان، خزنـدگان، دوزيسـتان و  ماهيـان مـي

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، حفاظت محيط زيست استان

 پستانداران تاالب شادگان •

 : اند عبارتند از پستانداراني كه در اطراف تاالب ديده شده

 Canis گــرگ Lupns شــنگ ، Lutra  Lutra ، شــغال Canis  aurens روبــاه معمــولي ، 

Vulpes vulpes هـاي شـمالي آن ، كفتار در قسـمت Hyaena hyanena ، گربـه وحشـي Felis 

Silvestris اش عبارتنـد از ،  موش خرمـا كـه اغلـب در اطـراف درختـان نخـل وجـود دارد و گونـه 

Heopestes edwar گراز ، Sus Scrofa تشي ، Hystrix indica باشد كـه بيشـتر در حاشـيه مي 

 هـاي مختلـف گونه پستاندار از راسـته ۴۰ ر حال حاضر در حدود د . شود غربي و شمالي تاالب ديده مي

 ) گونـه ۱۹ ( ها خفاش - ۲ ) گونه ۲ ( ها خوار حشره - ۱ كنند كه عبارتند از زير در اطراف تاالب زندگي مي

 از ) گونـه ۸ ( گوشـتخوارن - ۶ ) گونـه ۱ ( زوج سمان - ۵ ) گونه ۱ ( خرگوش - ۴ ) گونه ۹ ( جوندگان - ۳

 : توان موارد زير را نام برد هده شده در اين منطقه مي گونه پستاندار مشا ۴۰

 - دم موشـي بـزرگ - خفـاش - خرگوش وحشـي - خارپشت گوش بلند - شغال و گراز - گرگ و تشي

 اداره حفاظـت محـيط زيسـت اسـتان [ دلفين و نهنگ گوژ پشت، روباه معمولي، كفتار، گربه وحشي، موش خرما

] ۱۳۷۸ خوزستان ،
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 دوزيستان تاالب شادگان •

 هفتـه مرحلـه الروي، ۳ تـا ۲ در طـي . نماينـد سه گونه قورباغه در پهنه آبي شادگان زيست مي

 درصد غذاي دوزيست بـالغ را تشـكيل ۹۰ شوند حشرات بيش از گياهان غذاي عمده آنها محسوب مي

 . ت نپذيرفته است تحقيق اختصاصي جهت شناسايي دوزيستان تاالب شادگان صور . دهند مي

 فاميل و نوع و گونـه آنهـا بـه قـرار زيـر . گردد ولي چهار گونه دوزيست درتاالب به فراواني مشاهده مي

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ . است

۱ - Fam.Bfuonidae 
- Bufo viridis arbicu 
- Bufo surdus 
۲ - Fam.Hylidae 
- Hyla orborea sarignyi 
۳ - Fam.Ranidae 

Rana ridibunda 

Testudinata-۴ 

A) Fam.Emydidae 

A-۱) Mauremys cdspica 

B)  Fam.Trionyenidae 

B-۱) Trionyx Euphraticus 

 خزندگان تاالب شادگان •

 را نـام ) عالوه بر الك پشت الك نرم ( پشت توان دوگونه الك از خزندگان موجود در شادگان مي

 Mauremys بــرد يكــي الك پشــت خــزري caspica و ديگــري الك پشــت ســه چنگــالي فراتــي 

Rafetus euphraticus .
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 Natrix هـاي مـار چليپـره توان از گونه از مارهاي موجود در تاالب شادگان و نقاط اطراف مي

tessellate قمچه مار Coluber najadum و گرزه مار Vipera lebetina احتماالً سه يـا . نام برد 

 كنند مارها اصوالً از ماهي، پرنـدگان نيز در تاالب شادگان و نقاط اطراف آن زيست مي چهار گونه ديگر

 ها كه عمـدتاً در منـاطق مارمولك . نمايند ها تغذيه مي و تخم پرندگان، دوزيستان، جوندگان و مارمولك

 اداره [ . نـد گرد خوار بوده و در اواخـر تابسـتان گيـاهخوار مـي كنند، عمدتاً حشره اطراف تاالب زندگي مي

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، حفاظت محيط زيست استان

 پرندگان تاالب شادگان •

 اين تاالب مكـان مناسـبي . خانواده در تاالب شناسايي شده است ۳۸ گونه پرنده از ۱۵۲ تاكنون

 هاي شـمالي، خصوصـاً منـاطق دلتـائي و قسمت . براي زمستان گذراني پرندگان مهاجر آبزي بوده است

 هاي شمال شـرقي كـه بـه جـاده سـربندر تـا بنـدر هاي جراحي وكارون تا قسمت نيمه مصبي رودخانه

 Schoenoplecuts رسد در اين بخش از تاالب پوشش عمده گياهي عبارت اسـت از ماهشهر مي sp. 

Polygonum  sp. ، Cynodon  dactylon و در سـطح كمـي نـي Phragmites  australis و 

 . باشد موجود مي .Typha sp لوئي

 Vanellus) در اين قسمت پرندگان زيادي از قبيل ديـدومك indicus) پليكـان خاكسـتري ، 

(Pelecanus  crispus) ــار  Botaurus) ، بوتيم stellaris) ــك ــار كوچ  Ixobrychus) ، بوتيم

minutus) حواصيل شب بنام علمـي ، (Nycticorax  nycticorax) كـه بـر روي درختـان بيـد در 

 Marmaronetta) كنـد، اردك مرمـري ها توليد مثـل مـي حاشيه angustirostirs) ، اردك بلـوطي 

(Aythya  nyroca) كاكــائي صــورتي ، (Larus  genei) ــائي تيــره  Chlidonia) و پرســتو دري

hybrida) و فاالروپ گردن سرخ (Phalaropus lobatus) كنند در اين منطقه توليد مثل مي .
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 علت ويژگي مهم و  حساسيت تاالب در اين محـل، وجـود پرنـدگان نـادر و در معـرض خطـر

 از قبيل خاكستري، بوتيمار، اردك مرمري و . كنند انقراض است كه در اين بخش كوچك توليد مثل مي

 شناگر گردن سرخ، اردك مخصوصاً . باشد گردن سرخ مي ) شناگر ( اردك بلوطي و فاالروپ

 هر سه ايـن پرنـدگان ۲۰۰۱ منتشر شده در سال IUCN آمار مرمري و اردك بلوطي براساس آخرين

 . در خطر انقراض قرار دارند و جمعيت توليد مثل كننده آنها در سطح اروپا بشدت كـاهش يافتـه اسـت

 جزو مناطق اصـلي توليـد مثـل تاجيكستان و قزاقستان كه بجز يكي دو كشور شمالي مانند ازبكستان،

 هاست و درهمانجا نيز با كاهش شديد روبرو بوده، در منطقه خاورميانه غربي مخصوصاً ايـران اين اردك

 . اي دارد العـاده نيز وضعيت آن مطلوب نبوده ولي در هر حـال تـاالب شـادگان از ايـن نظـر ارزش فـوق

 Core بخشي از Zone جنوبي تاالب داراي ساحل گلي لجني اسـت بخش . نيز در اين ناحيه قرار دارند 

 اين منطقه كه امكان حركت درساحل آن بسيار مشـكل اسـت، . هاي فراواني به داخل دريا دارد و آبراهه

 هـاي سـاحلي تنها امكان بازديد از آن نزديك شدن از طريق دريا و با قايق است وجزو مهمترين منطقه

 . در خليج فارس است

 در ايـن . د و توليد مثل ماهيان بسياري است كه در خليج فارس وجود دارنـد بخصوص محل ورو

 Numenius) منطقه پرندگان زيادي از قبيل گيالنشاه معمولي numenius) گيالنشـاه ابـرو سـفيد ، 

(Numenius  argnata) ســـليم طـــوقي كوچـــك ، (Charadrius  dubius) ــني  ، ســـليم شـ

(Charadrius lezhenanlti) حواصيل سـاحلي ، (Egretta gularis) اگـرت كوچـك ، (Egretta 

garpetta) سليم خرچنگ خـوار ، (Dromas ardeola) كاكـائي صـورتي (Larus genei) سـليم ، 

 Vanellus) دم ســفيد lencurus) پرســتو دريــائي كوچــك، پرســتو دريــائي معمــولي ، (Sterna 

Lurundo) ــتري ــيل خاكس  Ardea) وحواص Cinerea) ــتري ــان خاكس  Pelecanus) و پليك

crispu) كنند ، در اين منطقه ديده شده و توليد مثل مي .



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۴۵ 

 هائي از ساحل كه داراي پوشش گياهي شوردوسـت وعمـدتاً در اين قسمت از منطقه يعني بخش

 Numenius) در گذشـته گيالنشـاه خالـدار . و ساير گياهان علفي است Cheropodiaceae از تيره

angustirostirs) هـاي اخيـر ولي در سـال . تي گفته شده كه توليد مثل كرده است شد و ح ، ديده مي 

 هـاي توليـد مثـل كننـده العاده زياد ناشي از جنگ و ايجاد مناطق نظامي تمام جمعيت بعلت تردد فوق

 اكـراس . كاهش چشمگير داشته و در اين چند سال آثاري از گيالنشـاه خالـدار نيـز ديـده نشـده اسـت

 Thereskironis) مصري aethiopicus) تـائي و ۱۰ - ۲۰ هاي اي نزديك در جمعيت كه در گذشته 

 هاي اخير جمعيتش بشدت كاهش يافته و بـه شد، در سال به تعداد فراوان درجاي جاي تاالب ديده مي

 . شود هاي شمالي ديده مي ندرت در بخش

 اي منحصــر بــه فــرد اســت و بــه همــين دليــل بخشــي از ناحيــه ايــن بخــش از تــاالب، ناحيــه

Core  Zone اگرچـه . رود در واقـع بخـش حسـاس منطقـه بـه شـمار مـي . در آن قرار گرفته اسـت 

 هاي بارز آن بخوبي شناخته شده نيست، ولي بـدليل تجمـع بسـياري از پرنـدگان كميـاب و در ويژگي

 خطر تهديد به انقراض جهاني و همچنين وجود چنـدين گونـه مـاهي بـومي از قبيـل صـبور، حمـري،

 اي دارد و بايستي العاده هاي آبرو منتهي به دريا، اهميت فوق برنج و توليد مثل آنها در مسير سفيد، بني،

 هاي مشـاهده شـده در تـاالب شـادگان بـه ها و گونه تعدادي از خانواده . تحت حفاظت كامل قرار گيرد

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [ : ورده شده است شرح زير آ

 (Ardridae) خانواده حواصيل × 

 (Ardea cinerea) حواصيل خاكستري - ۱

 سانتي ۹۳ اي است بزرگ بطول پرنده . شود اين گونه در تمام فصول سال در منطقه مشاهده مي

متر با پر و بال خاكستري، سر وگردن سفيد و نوار چشمي نسبتاً پهن و سياه رنگي كه تا انتهاي كاكـل
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 جهـت تغذيـه از ماهيـان، جـانوران . منقـار بـزرگ و زرد رنـگ اسـت . كند مي و پشت سرش ادامه پيدا

 . كند كوچك و حشرات استفاده مي

 (Egretta alba) (Casmerodius ablus) ) اگرت بزرگ ( حواصيل سفيد بزرگ - ۲

 متر طول، بدن سـفيد رنـگ، گـردن و منقـار سانتي ۹۵ . در فصل زمستان در منطقه حضور دارد

 . باشد قار در زمستان زرد رنگ و در تابستان سياه رنگ با قاعده زرد رنگ مي من . بلند است

 (Egretta garzettad) اگرت كوچك - ۳

 اي اسـت بطـول پرنـده . تقريبا بجز مرداد ماه، در اكثر ماههاي سال در منطقه مشاهده شده است

 ماهيان و جانواران كوچـك يستان، دوز تنان، متر، سفيد رنگ با پاها و منقار سياه رنگ از نرم سانتي ۶۰

 . كند ساحلي تغذيه مي

 (Ardeola ralloides) حواصيل زرد - ۴

 بـدنش نخـودي . متـر طـول دارد سانتي ۴۵ اين پرنده . در فصل بهار در تاالب قابل مشاهده است

 معموال در ميان پوشش هاي گيـاهي و همچنـين . كم رنگ و كاكل به رنگ طاليي مايل به سفيد دارد

 هاي زود، در حالت ايستاده جهـت صـيد انتظـار هاي مرطوب، به طور عمده صبح در مناطق باز وعلفزار

 . كند كشيده و به تنهايي شكار مي

 (Ardea cinerea) حواصيل خاكستري - ۵

 سـانتي ۹۳ اي است بزرگ بطول پرنده . شود اين گونه در تمام فصول سال در منطقه مشاهده مي

 خاكستري، سر وگردن سفيد و نوار چشمي نسبتاً پهن و سياه رنگي كه تا انتهاي كاكل متر با پر و بال

 جهـت تغذيـه از ماهيـان، جـانوران . منقار بـزرگ و زرد رنـگ اسـت . كند و پشت سرش ادامه پيدا مي

. كند كوچك و حشرات استفاده مي
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 (Egretta alba) (Casmerodius ablus) ) اگرت بزرگ ( حواصيل سفيد بزرگ - ۶

 متر طول، بدن سـفيد رنـگ، گـردن و منقـار سانتي ۹۵ . در فصل زمستان در منطقه حضور دارد

 . باشد منقار در زمستان زرد رنگ و در تابستان سياه رنگ با قاعده زرد رنگ مي . بلند است

 (Egretta garzettad) اگرت كوچك - ۷

 اي اسـت بطـول پرنـده . تقريبا بجز مرداد ماه، در اكثر ماههاي سال در منطقه مشاهده شده است

 ماهيان و جـانواران كوچـك دوزيستان، تنان، متر، سفيد رنگ با پاها و منقار سياه رنگ از نرم سانتي ۶۰

 . كند ساحلي تغذيه مي

 (Bubulucus ibis) گاوچرانك - ۸

 متـر، رنـگ بـدن سـانتي ۵۰ و فروردين در منطقه قابل مشاهده است طول آن هاي بهمن در ماه

 روي سـر و سـينه پرهـاي دراز . پاهـا سـياه رنـگ اسـت . سفيد و گردن كوتاه، كلفت و زرد رنـگ دارد

 اي است بسيار پرنده . ها قابل مشاهده است معموالً بصورت گروهي در علفزار . شود نخودي رنگ ديده مي

 ا دنبال كردن تراكتور و احشام، حشـرات و خزنـدگان و سـاير جـانوران كوچـك در اجتماعي و اغلب ب

 . دهد جهت تغذيه، تحت تعقيب قرار مي

 (Egrtta gularis) اگرت ساحلي - ۹

 متـر و در دو فـاز تيـره و سانتي ۶۰ طول اين پرنده . در فصل زمستان در منطقه ديده شده است

 اي مايـل بـه زرد چانه و گلو سفيد، پاهـا قهـوه ن خاكستري تيره، بد در فاز تيره، . شود روشن ديده مي

 . كند هاي شور زيست مي در نواحي ساحلي، خورها و باتالق . است

 (Botruaus stellaris) بوتيمار بزرگ - ۱۰

 متر طول، گردن كلفـت و نسـبتاً  بلنـدي سانتي ۷۵ . در فصل بهار در منطقه مشاهده شده است

 از ماهي، قورباغـه و سـاير جـانوران كوچـك تغذيـه . يي متمايل به خاكستري است رنگ بدن طال . دارد

. نمايد مي
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 (Nycticorax nycticorax) حواصيل شب - ۱۱

 متر طول دارد و تنه خاكستري مايـل بـه سانتي ۶۰ . در خرداد ماه در منطقه قابل مشاهده است

 پر سفيد از پس سـر تـا پشـت ۳ تا ۲ ه سفيد است سر و پس سر سياه رنگ و زير تن پشت، آبي، شانه،

 . كند پاها رنگ زرد است، از قورباغه، حشرات وساير جانوران كوچك تغذيه مي . شود ديده مي

 (Threskionithidea) خانواده اكراس ×

 (Platalea leucorodia) كفچه نوك - ۱

 متر طول دارد و منقار و پاها سياه و بدن سفيد رنگ، منقار كفگير ماننـده بـوده و لكـه سانتي ۸۵

 شود از جانوران كوچـك سـاكن آب يـا زيـر آب جهـت تغذيـه اسـتفاده زرد رنگي به روي آن ديده مي

 . كند مي

 (Cioniidae) خانواده لك لك ×

 (Ciconia ciconia) لك لك سفيد - ۱

 شاهپر هاي اوليه و ثانويه سـياه سر، رو تنه، گردن و دم سفيد رنگ، . متر طول دارد سانتي ۱۰۲

 هاي كشاورزي كش ها و آفت تغييرات آب و هوايي، خشكاندن تاالب . رنگ و منقار و پاها قرمز رنگ است

 ها، ز جمله قورباغه ا باشند از همه نوع جانوران كوچك، از مهمترين داليل كاهش جمعيت اين پرنده مي

. نمايد تغذيه مي ) جوجه پرندگان ( ها و پرندگان جوان ها، ماهيان، جوندگان، كرم مار
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 (Recurvirostridae) خانواده آوست ×

 (Himantopus Himantopus) چوب پا - ۱

 پاهـا بلنـد و بـه رنـگ . متر طول دارد سانتي ۳۷ . كند در تمام فصول سال در منطقه زيست مي

 . باشد رو تنها سياه است و گردن، دم و زير تنه سفيد است قرمز مي

 (Recurvirosta avosetta) آوست - ۲

 سـر بـاال و سـر و منقار بلنـد و متر طول داشته، با پر و بال سياه و سفيد، سانتي ۴۴ اين پرنده

 در هنگام تغذيه، بـا حركـت دادن سـر از سـمتي بـه سـمت ديگـر و بـا منقـار . پس گردن سياه است

 . روبد گان سطح آب را مي مهره اش، بي برگشته

 (Glareolide) خانواده گالريول ×

 (Eloa pratincola) گالريول بال سرخ - ۱

 رو تنـه نوك تيز، دم دو شاخه به رنگ سياه، ها كشيده و بال . متر طول دارد سانتي ۲۵ اين پرنده

 . منقار كوچك و تيره رنگ است . اي و زير تنه دمگاه سفيد است قهوه

 (Chara driidae) خانواده سليم ×

 (Vanellus leucurus) خروس كولي دم سفيد - ۱

 پاها زرد رنـگ . متر طول دارد سانتي ۲۸ اين پرنده . كند در تمام فصول سال در تاالب زندگي مي

 روتنـه خاكسـتري شـني و زيـر بـدن . شـود و بلند بوده، دم در حالت پرواز پرنده كامال سفيد ديده مي

. سفيد است
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 (Vanellus spinosus) خروس كولي سينه سياه - ۲

 در ۸۱ براي اولين بار فروردين مـاه . ر و اتفاقي در ايران معرفي شده است به عنوان يك پرنده ناد

هاي بعد نيز اين مشاهدات تكرار گرديد و با توجه به مشاهده رفتار توليد تاالب ديده شد و در ماه

 سـانتي متـر ۲۶ خروس كولي سـينه سـياه . در منطقه وجود دارد آوري آن، مثلي پرنده، احتمال جوجه

 سر اين پرنده نادر سياه رنگ بوده و زير تنه سياه و سفيد و دو طرف چانه و پهلوهاي گـردن . طول دارد

 خروس كـولي سـينه . اي شني و شاپرهاي بال نيز سياه رنگ است ها و پشت قهوه روي بال . سفيد است

 . كند سياه از حشرات و ساير جانوران كوچك تغذيه مي

 (Vanellus inducs ) (Hoplopterus indivus) ديدومك - ۳

 متر، رنگ زير بدن سانتي ۳۳ اي است بطول پرنده . كند در چهار فصل سال در تاالب زيست مي

 در پرنده نر نوار چشمي سياه رنگي . ها و منقار نسبتا درشت هستند اي شني و چشم رو تنه قهوه سفيد،

 . شود ده مي اي مايل به خاكستري دي ه شود كه در پرنده ماده به رنگ قهو ديده مي

 (Charadrius leschenaultia) سليم شني - ۴

 رنـگ زيـر بـدن . متر اسـت سانتي ۳۴ گذراند طول بدن اين پرنده تابستان خود را در تاالب مي

 ها و منقار نسبتاً درشت هستند در پرنده نر نوار چشمي سياه رنگـي اي شني و چشم سفيد، رو تنه قهوه

 . اي مايل به خاكستري است اين نوار به رنگ قهوه شود كه در پرنده ماده ديده مي

 (Charadrius hiaticula) سليم طوقي - ۵

 سينه داراي يك طـوق . متر طول دارد سانتي ۱۹ اين پرنده . گذراند زمستان خود را در تاالب مي

 پاهـا اي با نوار سياه ممتد در چشم ها، پيشاني سفيد و سر خاكستري مايل به قهوه . باشد سياه رنگ مي

. هاي كوتاه است دويدن اين پرنده همراه با توقف . و قاعده منقار نارنجي است
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 (Charadrius alexandrinus) سليم كوچك - ۶

 زيـر . متـر طـول دارد سانتي ۱۶ . هاي زمستان، بهار و تابستان در منطقه مشاهده گرديد در فصل

 نوار چشـمي سـياه و نـوار اي شني كم رنگ، ه تنه سفيد، پاها سياه، طوقي پس گردن سفيد، رو تنه قهو

 . سياهي نيز در جلو تارك خرمايي رنگش دارد

 (Chradrius dubius) سليم طوقي كوچك - ۷

 ها زرد رنگ، خط سفيدي پشت تـارك سـياهش ديـده متر، حلقه دور چشم سانتي ۱۵ طول آن

 . اي شني و زير شكم سفيد رنگ است روي تنه قهوه . شود مي

 (Scolopacidae) خانواده آبچليك ×

 (Tring totanus) آبچليك پا سرخ - ۱

 . متـر اسـت سـانتي ۲۸ طول بدن اين پرنـده . تقريبا در تمامي فصول در تاالب ديده شده است

 . شود هاي تيره رنگي روي بدن آن ديده مي خال . رنگ بدن خاكستري و پاها قرمز رنگ است

 (Tringa nebularia) آبچيلك پاسبز - ۲

 متـر سـانتي ۳۲ اين پرنده بدني به طول . هاي زمستان و بهار در منطقه ديده شده است در فصل

 اي خاكستري و زير تنه سفيد رنگ اي قهوه دارد پاها بلند و سبز رنگ، منقار بلند و كمي در باال، رو تنه

 . دارد

 (Tringa erythropus) بچليك دودي آ - ۳

 . متـر طـول دارد سانتي ۲۰ آبچليك دودي . الب مشاهد شده است هاي دي و بهمن در تا در ماه

. باشد رنگ پاها زرد متمايل به سبز، زير تنه خالدار، رو تنه خالدار و منقار سياه رنگ مي
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 (Tringa stagnatilis) آبچليك تاالبي - ۴

 تـر طـول م سانتي ۲۳ آبچليك تاالبي . ماه در منطقه ديده شده است ارديبهشت، خرداد و شهريور

 ها كامال سـفيد و تابسـتان زمستان . رو تنه خاكستري و زير تنه سفيد رنگ است نوار ابرويي سفيد، . دارد

 . ها لكه دار است

 (Numenius arquata) ) بزرگ ( گيالنشاه معمولي - ۵

 . متـر دارد سانتي ۵۵ گيالنشاه معمولي طولي حدود . در فصل زمستان و يك مورد شهريور ماه ديده شد

 هـاي فـراوان روي بـدن، منقـار بلنـد و خميـده رو بـه پـايين و پاهـا اي نخودي با لكـه قهوه رنگ بدن

 . باشد خاكستري مايل به آبي مي

 (Numenius phaeopus) گيالنشاه ابرو سفيد - ۶

 متـر سـانتي ۴۱ گيالنشاه ابـرو سـفيد . در ماه هاي دي و بهمن در منطقه مشاهده گرديده است

 ا ي كـم رنـگ ونـوار طول داشته، سر تيره با تارك راه راه به رنگ روي، زمينه خاكستري مايل به قهـوه

 . چشمي تيره رنگ است

 (Calidris minuta) تليله كوچك - ۷

 متـر زيـر سـانتي ۱۳ طول بدن اين پرنده . در منطقه مشاهده شده است هاي دي و بهمن در ماه

 اي هاي تيره روي محور پرها و تابسـتان روتنـه قهـوه شكم سفيد و در زمستان روتنه خاكستري با خط

 . شود كم رنگ ديده مي

 در منطقه تاالب شادگان، فهرست ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۵۵ فهرست پرندگان مشاهده شده از سال

 وضعيت پرندگان از لحاظ وضعيت زيستي و حفاظتي و فهرست پرندگان ثبت شده در تـاالب شـادگان

. ارائه شده است ) ۱۴ - ۱ ( الي ) ۱۲ - ۱ ( طي جداول
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 در تاالب شادگان ۱۳۷۹ تا ۱۳۵۵ فهرست پرندگان مشاهده شده از سال ): ۱۲ - ۱ ( جدول

 اسم التين اسم فارسي رديف
 زمستان
 گذران

 عبوري
 كننده توليد مثل

 ) جفت (
 مالحظات

 Larus genei ۵۰۰۰ ۸۰۰ - ۴۰۰ كاكاتي صورتي ۱

سي
برر

وع 
جم

ز م
 ا

سال
ن 

ر بي
ه د

شد
ام 

انج
ي 

 ها
اي

 ه
۱۳

۵۵
 

 تا
۱۳

۷۹
 

 - - Larus cannus ۹۰ كاكائي معمولي ۲
 كاكائي سرسياه ۳

 كوچك
Larus cachinus ۳۰۰۰ - - 

 پرستو دريائي نوك ۴
 كاكائي

Gelochelidon nilotica ۱۸۲۰ - ۲۰۰ - ۱۰۰ 

 Sterna caspia - - ۲۰ - ۱۵ پرستو دريائي خزر ۵
 Sterna hirundo - - ۱۰۰ - ۶۰ پرستو دريائي ۶
 پرستو دريائي ۷

 كوچك
Sterna albifrons - - ۲۵۰ - ۱۵۰ 

 Chlidonida hybridus ۲۷۰ - ۳۰ - ۲۰ پرستو دريائي تيره ۸
 پرستو دريائي با بال ۹

 سفيد
Chlidonias leucopterus - ۲۹۰ - 

 Phalaropus ۹۱ ۱۶ فاالروپ گردن سرخ ۱۰
 Corvus corax ۱۶ - ۴ كالغ ابلق ۱۱
 Ceryle rudis ۱۴۰ - ۳۱ ماهي خورك ابلق ۱۲
 ماهي خورك سينه ۱۳

 سفيد
Haleyn smyrnensis ۶ - - 

 ماهي خورك ۱۴
 معمولي

Alcedo atthis ۲۷ - ۴ 

Asio جغد تاالبي ۱۵ flammeus ۳ - - 
 Athene noctus ۴ - ۴ جغد كوچك ۱۶
 - - Caprimulgus aegg. ۱ شبگرد مصري ۱۷
 Apus apus ۶۲ - ۲۱ پرستو ۱۸
 Corcias bengalensis ۱۰ - ۲ سبز قبال هندي ۱۹
 - Merops vientalis - ۶ زنبور خور كوچك ۲۰
 Streptopdia turtur ۹۰ - ۷۲ يا كريم ۲۱
Columla livia ۵۰ - ۵۰ كبوتر كوهي ۲۲
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 ۱۳۷۹ تا ۱۳۵۵ فهرست  پرندگان مشاهده شده از سال ): ۱۲ - ۱ ( ادامه جدول

 زمستان اسم التين اسم فارسي رديف
 عبوري گذران

 توليد مثل
 كننده

 ) جفت (
 مالحظات

 Pelecamus پليكان سفيد ۲۳
onocrotalus 

۷۰ - - 

سي
برر

وع 
جم

ز م
 ا

سال
ن 

ر بي
ه د

شد
ام 

انج
ي 

 ها
اي

 ه
۱۳

۵۵
 

 تا
۱۳

۷۹
 

 جفت P.crispus ۷۵ - ۲ - ۱ پليكان خاكستري ۲۴
 Botaurus بوتيمار ۲۵

stellaris 
 جفت ۶ - ۷ - -

 Ixobrychus بوتيمار كوچك ۲۶
minutus 

۲۴ - ۱۰ 

 Nectiwrax حواصيل شب ۲۷
nycticorax 

۱۴۰ - ۱ 

 Ardeola حواصيل زرد ۲۸
ralloides 

- - ۱۰۰ 

 Bubulucus ibis ۳۳ - ۱ گاوچرانك ۲۹
 Egretta gularis - - ۱ حواصيل ساحلي ۳۰
 Egretta garzetta ۳۵۰ - ۱۰۰ اگرت كوچك ۳۱
 - - Egretta allia ۲۰۰ حواصيل سفيدبزرگ ۳۲
 - - Ardea cinerea ۶۷۰ حواصيل خاكستري ۳۳
 Ardea purpurea - - ۶۰ حواصيل ارغواني ۳۴
 - - Ciconia ciconia ۱۳۴۰ حاجي لك لك ۳۵
 Threskiornis اكراس مصري ۳۶

aethiopicas 
۱ - - 

 Platalea نوك قاشقي ۳۷
lencoodia 

۴۵ - - 

 - - Anser ansor ۳۶۰۰ غاز خاكستري ۳۸
 Tadona آنقوت ۳۹

ferruginea 
۲۰۰ - - 

 - - T.tadorna ۳۷۰ تنجه ۴۰
 - - Anas penelope ۹۷۵۰ گيالر ۴۱
 - - A. strepera ۱۹۰۵۰ اي اردك ارده ۴۲
 - - A.Crecca ۳۴۸۰۰۰ خوتكا ۴۳
 Phoenicopterus فالمينگو ۴۴

ruber 
۸۲۶۰ - - 

 Anas سرسبز ۴۵
platyrhynchus 

۹۵۰۰ - - 

 - - A. aenta ۲۳۷۰۰ فيلوش ۴۶
 - - A. querquedula ۶۱ خوتكا ابرو سفيد ۴۷
 - - Ana clypeata ۱۶۹۸ نوك پهن ۴۸
 Marrnaronetta اردك مرمري ۴۹

angustir 
۲۰۰۰۰
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 ۱۳۷۹ تا ۱۳۵۵ ليست پرندگان مشاهده شده از سال ): ۱۲ - ۱ ( ادامه جدول

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 زمستان اسم التين اسم فارسي رديف
 عبوري گذران

 توليد مثل
 كننده

 ) جفت (
 مالحظات

 - - Aythya ferina ۱۰۰۵۰ سر حنائي ۵۰
 - - A.nyroca ۱۰ اردك بلوطي ۵۱
 - - Fulica atra ۱۵۶۰۰ چنگر ۵۲
 Himantopus خروس كولي ۵۳

humantopus 
۸۰۰ - - 

 نوك ( آدوست ۵۴
 ) خنجري

Recurvirostris 
avocotta 

۸۸۳ - - 

 - - Dromas ardeola سليم خرچنگ خوار ۵۵
 - - Glareola pratincola گالريول ۵۶
 Charadrius سليم طوقدار ۵۷

hiaticula 
- ۶۵ 

 - Char.alexandrinus ۱۰۰ سليم برفي ۵۸
 Cha.leschenaulti - ۲۲ سليم شني ۵۹
 - Vanellus indicus ۲۸ ديدومك ۶۰
 - Van lencurus ۳۲۰ سليم دم سفيد ۶۱
 - Van.vanellus ۳۲۰ خروس كولي ۶۲
Calidris تليله كوچك ۶۳ minuta ۱۰۰ ۱۷۰ 
 Cal.ferrugineu - ۳۶۰ تليله بلوطي ۶۴
 - Cal.alpina ۳۵۰ تليله شكم سياه ۶۵
 Philanaclus آبچيك شكيل ۶۶

pugnax 
۳ ۳۵۵ 

 - Limosa limosa ۷۵۰ گالنشاه دم سياه ۶۷
 - Lim.Lapporica ۲۱۲۰ گيالنشاه حنائي ۶۸
 - Numenius arquata ۹۵۰ گيالنشاه ۶۹
 - Tringa erythroupus آبچيلك خالدار ۷۰
 Tri tetanus ۱۲۶۰ ۷۰ آبچيلك پاسرخ ۷۱
 - - Tr.glareola آبچيلك دودي ۷۲
 - T.Cinerea ۷۰ آبچيلك نوك سرباال ۷۳
Larus ridibindus ۱۲۰۰۰ كاكاتي سرسياه ۷۴
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 فهرست پرندگان با وضعيت حفاظتي خاص ): ۱۳ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

 وضعيت حفاظتي نام گونه رديف
 نادر و در معرض خطر انقراض اردك مرمري ۱
 در معرض خطر جهاني گالنشاه خالدار ۲

 حمايت شده فالمينگو بزرگ ۳

 نادر و كمياب عروس غاز ۴

 حمايت شده و در معرض خطر اردك سرسفيد ۵

 در معرض خطر انقراض پليكان پا خاكستري ۶

 پذير آسيب اكراس آفريقايي ۷

 حمايت شده طرالن ۸

 حمايت شده سارگپه معمولي ۹

 حفاظت شده عقاب تاالبي ۱۰

 حفاظت شده عقاب طاليي ۱۱

 حمايت شده دليجه ۱۲

 حمايت شده الچين ۱۳

 حفاظت شده شاهين ۱۴

 حمايت شده بحري ۱۵

 حمايت شده دراج ۱۶

حمايت شده هوبره ۱۷



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۵۷ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( جدول
 رديف

 نام علمي نام فارسي
 زمستان

 گذران

 تابستان گذران
 مهاجر

 عبوري
 جوجه بومي

 آور

 غير جوجه

 آور

 × Tachybaptus ruficollis كشيم كوچك ۱

 × Podiceps crispus كشيم بزرگ ۲

 × Podiceps nigricollis كشيم گردن سياه ۳

 × Pelecanus onocrotalus پليكان سفيد ۴

 × Pelecanus crispus پليكان پا خاكستري ۵

 × Phalacrocorax carbo با كالن بزرگ ۶

 × Egretta garzetta اگرت كوچك ۷

 × Egretta gularis اگرت ساحلي ۸

 × Ardea cinerea حواصيل خاكستري ۹

 × Ardea goliath حواصيل بزرگ ۱۰

 × Ardea purpurea حواصيل ارغواني ۱۱

 × Casmerodius albus اگرت بزرگ ۱۲

 × Bubulcus ibis گاو چرانك ۱۳

 × × Ardeola ralloides حواصيل زرد ۱۴

 × × Ardeola grayii حواصيل هندي ۱۵

 × Nyciticorax nycticorax حواصيل شب ۱۶

 × Ixobrychus minutus بوتيمار كوچك ۱۷

 × Botourus stellaris بوتيمار بزرگ ۱۸

 × × Ciconia ciconia لك لك سفيد ۱۹

Plegadis falcinellus اكراس سياه ۲۰



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۵۸ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( ادامه جدول

 نام علمي نام فارسي رديف
 زمستان
 گذران

 تابستان گذران
 مهاجر
 عبوري

 جوجه بومي
 آور

 غير جوجه
 آور

Threskiornis اكراس آفريقايي ۲۱ aethiopicus × 
 × Platalea leucorodia كفچه نوك ۲۲
 × × Phoenicopterus ruber فالمينگوي بزرگ ۲۳
 × × Anser anser غاز خاكستري ۲۴
 × Tadorna ferruginea آنقوت ۲۵
 × Tadorna tadorna تنجه ۲۶
 × Anas Penelope گيالر ۲۷
 × Anas strepera اي اردك ارده ۲۸
 × Anas crecca خوتكا ۲۹
 × Anas platyrhynchos سرسبز ۳۰
 × Anas auta فيلوش ۳۱
 × Anas querquedula خوتكاي سفيد ۳۲
 × Anas clypeata نو ك پهن ۳۳
 Marmaronetta اردك مرمري ۳۴

angustriodtris 
 × Netta rufina اردك تاجدار ۳۵
 × Aythya ferina اردك سر حنايي ۳۶
 × Aythya nyroca اردك بلوطي ۳۷
 × Ayghya fuligula اردك سياه كاكل ۳۸
 × Aytha marila اردك سرسياه ۳۹
 × Pandion haliaetus گير عقاب ماهي ۴۰
 × Haliaeetus albicila عقاب دريايي دم سفيد ۴۱
 × Gypaetus barbatus هما ۴۲
 × Circus aeruginousus سنقر تاالبي ۴۳
 × Circus pygargus سنقر گندم زار ۴۴
× Accipiter gentiles طرالن ۴۵



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۵۹ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( ادامه جدول

 نام علمي نام فارسي رديف
 زمستان
 گذران

 تابستان گذران
 مهاجر
 عبوري

 جوجه بومي
 آور

 غير جوجه
 آور

 × Buteo buteo سارگپه ۴۶
 × Aquila pomarina عقاب جنگلي ۴۷
 × Aquila pomarina عقاب تاالبي ۴۸
 × Aquila chrysaetos عقاب طاليي ۴۹
 × × Falco tinnunculus دليجه ۵۰
 × Falco biarmicus الچين ۵۱
 × Falco peregrinus بحري ۵۲
 × Francolinus francolinus دراج ۵۳
 × Rallus aquticus يلوه آبي ۵۴
 × Porphyrio porphyrio طاووسك ۵۵
 × Gallinula chloropus چنگر نو ك سرخ ۵۶
 × Fulica atra چنگر معمولي ۵۷
 × Haematopus ostralegus صدف خور ۵۸
 × Himantopus himactopus چوب پا ۵۹
 × Recurvirostra avosetta آوست ۶۰
 × Burhinus oedicnemus چاق لق ۶۱
 × Glareola pratincola گالريول بال سرخ ۶۲
 × Pluvialis squtarola سليم خاكستري ۶۳
 × Charadrius hiaticula سليم طوقي ۶۴
 × Chradrius alexandrinus كوچك سليم ۶۵
 × Eudromias morinellus سليم كوهي ۶۶
 × Vanellus vanellus خروس كولي ۶۷
 × Vanelus indicus ديدومك ۶۸
 × Vanellus leucurus خروس كولي دم سفيد ۶۹
 × Gallinago gallinago پاشلك معمولي ۷۰
× Limosa limosa گيالنشاه بال سفيد ۷۱



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۰ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( دامه جدول ا

 نام علمي نام فارسي رديف
 زمستان
 گذران

 تابستان گذران
 مهاجر
 عبوري

 جوجه بومي
 آور

 غير جوجه
 آور

 × Limosa lapponica گيالنشاه حنايي ۷۲
 × Numenius arquata گيالنشاه بزرگ ۷۳
 × Tringa erythropus آبچيلك دودي ۷۴
 × Tringa erythropus آبچيلك پا سرخ ۷۵
 × Tringa stagnatilis آبچيلك تاالبي ۷۶
 × Tringa nebularia آبچيلك پاسبز ۷۷
 × Tringa ochropus آبچيلك تك زي ۷۸
 × Tringa ochropus آبچيلك خالدار ۷۹
 × Tringa cinera آبچيلك نوك سرباال ۸۰
 × Tringa hypoleucos آبچيلك آوازخوان ۸۱
 × Arenaria interpres سنگ گردان ۸۲
 × Calidris alba تليله سفيد ۸۳
 × Calidris minuta تليله كوچك ۸۴
 × Calidris temminckii تليله دم سفيد ۸۵
 × Calidris alpine تليله شكم سياه ۸۶
 × Calidris ferruginea تليله بلوطي ۸۷
 × Philomachus pugnax آبچيلك شكيل ۸۸
 × Phalaropus lobatus فالروپ گردن سرخ ۸۹
 × Carus cachinnans كاكايي بازرد ۹۰
 × Larus fuscus كاكايي پشت سياه كوچك ۹۰
Larus كاكايي بزرگ ۹۱ ridibundus × 
 × Larus ridibundus كاكايي سرسياه ۹۲
 × Larus genei كاكايي صورتي ۹۳
 × Sterna nilotica پرستوي دريايي نوك كلفت ۹۴
× Sterna caspia پرستوي درياي خزر ۹۵



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۱ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( ادامه جدول

 زمستان نام علمي نام فارسي رديف
 گذران

 مهاجر تابستان گذران
 جوجه بومي عبوري

 آور
 غير جوجه

 آور
 × Sterna hirundo پرستوي درياي معمولي ۹۶
 Sterna albifrons پرستوي دريايي كوچك ۹۷
 × Chalidonias hybrida پرستويي دريايي گونه سفيد ۹۸
 × Sterna albifrons پرستوي دريايي كوچك ۹۹
 Chalidonias hybrida پرستوي دريايي گونه سفيد ۱۰۰
 × Chalidonias leucopteiu پرستوي دريايي بال سفيد ۱۰۱
 × Streptopelia turtur قمري معمولي ۱۰۲
 × Streptopelia turtur يا كريم ۱۰۳
 × Cuculus canorus كوكو ۱۰۴
 × Alcedo atthis ماهي خورك كوچك ۱۰۵
 × Halcyon atthis ماهي خورك سينه سفيد ۱۰۶
 × Ceryle rudis ماهي خور گلو خرمايي ۱۰۷
 × Merops apiaster زنبور خور معمولي ۱۰۸
 × Coracias garrulous سبز قبا ۱۰۹
 × Coracias benghalensis هندي سبز قباي ۱۱۰
 × Melanocorypha calandra زار چكاوك گندم ۱۱۱
 × Melanocorypha calandra زار چكاوك گندم ۱۱۲
 × Calandrella rufescens چكاوك كوچك ۱۱۳
 × Lullula arborea چكاوك درختي ۱۱۴
 × Eremophila alperstris چكاوك شاخدار ۱۱۵
 × Riparia riparia اي چلچله رودخانه ۱۱۶
 × Hirundo rustica پرستو ۱۱۷
 × Motaclla alba دم جنبانك ابلق ۱۱۸
 × Motacila cinerea دم جنبانك خاكستري ۱۱۹
 × Anthus cervinus پيت گلو سرخ ۱۲۰
 × Anthus spinoletta پيت تاالبي ۱۲۱
 × Sterna hirundo بلبل خرما ۱۲۲
 × Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ ۱۲۳
 × Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ ۱۲۴
 × Lanius minor سنگ چشم خاكستري ۱۲۵
 × Lanius excubitor سنگ چشم بزرگ ۱۲۶
 × Hypocolius ampelinus ميوه خور ۱۲۷
 × Erithacus rubecula سينه سرخ ۱۲۸
 × Luscinia luscinia بلبل خالدار ۱۲۹
 × Lusicinia svecica گلو آبي ۱۳۰
× Cercotrichas galactotes دم چتري ۱۳۱



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۲ 

 فهرست پرندگان ثبت شده تاالب شادگان ): ۱۴ - ۱ ( ادامه جدول

 زمستان نام علمي نام فارسي رديف
 گذران

 مهاجر تابستان گذران
 جوجه بومي عبوري

 آور
 غير جوجه

 آور
 × Phoenicurus ochruros دم سرخ سياه ۱۳۲
 × Phoenicurus phoencicurus دم سرخ معمولي ۱۳۳
 × Saxicola torquata چك ۱۳۴
Oenanthe چكچك گوش سياه ۱۳۵ hispanica × 
 × Oenanthe xanthoproymua چكچك دم سرخ ۱۳۶
 × Oenanthe deserti چكچك بياباني ۱۳۷
 × Oenanthe isellina چكچك دشتي ۱۳۸
 × Turdus philomelos توكاي باغي ۱۳۹
 × Turdoides altirostris ليكوي تاالبي ۱۴۰
 × Cisticola juncidis سسك دم چتري ۱۴۱
 × Prinia gracilis سسك دم دراز ۱۴۲
 Acrocephalus سسك ابرو سفيد ۱۴۳

melanopogon 
× 

 Acrocephalus سسك تاالبي راه راه ۱۴۴
schonobaenus 

× 

 × Acrocephalus stentoreus سسك تاالبي پر صدا ۱۴۵
 × Hippolais caligata سسك درختي كوچك ۱۴۶
 × Emberiza schoeniclus زرده پره تاالبي ۱۴۷
 × Miliaria calcndra زرده پره مزرعه ۱۴۸
 × Passer domesicus گنجشك معمولي ۱۴۹
 × Passer hispaniolenisis گنجشك سينه سياه ۱۵۰
 × Sturnus vulgaris سار ۱۵۱

 × Corvus frugilegus كالغ سياه ۱۵۲
 × Corvus corone كالغ ابلق ۱۵۳

] ۱۳۷۸ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۳ 

 دام و دامداري و پرورش طيور در منطقه تاالب شادگان •

 دام هاي موجود در سطح استان و شهرستان مورد مطالعه، شامل دامهاي ثابت و دامهـاي سـيار

 گردند و دامهاي سـيار، بيشـتر دام هاي ثابت بصورت سنتي توسط اهالي منطقه نگهداري مي . باشند مي

 . شوند بصورت صنعتي بوده و وارد منطقه گرديده و يا در دامداريهاي صنعتي پرورش داده مي

 توان به گوسفند، بز، گاو، گـاوميش، شـتر، اسـب و ماديـان، از انواع دام موجود در مناطق مطالعاتي مي

 تـوان گوسـفند، بـز، گـاو، اسـب و از دامهاي سيار منطقه نيـز مـي . االغ، قاطر و انواع طيور اشاره نمود

 . ماديان، االغ و قاطر و طيور را نام برد

 باشـد و ايـن در شهرستانهاي شادگان و خرمشهر، تعداد دامها بسيار كمتر از شهرستان اهواز مي

 تعـداد . باشـد نمايانگر رونق كمتر دامداري و پرورش طيـور در شهرسـتانهاي شـادگان و خرمشـهر مـي

 ه در درمانگـا ۲ باشـد كـه واحـد مـي ۲۵ در سـطح اسـتان ) دامپزشـكي ( درمانگاههاي مربوط به دامها

 . دامپزشك فعاليت دارند ۱ درمانگاه در شهرستان شادگان با ۲ دامپزشك، ۲۰ شهرستان اهواز با

 واحد از آنها ۲ راس گاو وجود دارد كه ۲۹۱۵ واحد گاوداري با ظرفيت ۲۸ در شهرستان اهواز، مجموعاً

 ندي گوسـاله راس براي پروارب ۲۶۶۵ واحد با ظرفيت ۲۶ راس جهت پرورش گاو شيري و ۲۵ با ظرفيت

 باشد كه هـر دوي واحد مي ۲ تعداد واحدهاي گاوداري در شهرستان شادگان اندك و تنها . فعاليت دارند

 . رأس فعاليت دارند ۴۰۰ آنها در جهت پرواربندي گوساله با ظرفيت

 رأس ۳۴۷۵ باشد كه ظرفيت مجموع آنهـا واحد پرواربندي گوسفند مي ۹ شهرستان اهواز داراي

 . رستان شادگان، هيچ واحد صنعتي در زمينه پرورش و پرواربندي گوسفند فعاليـت نـدارد در شه . است

 هـا از افـزايش هـا و گوسـفندداري پرورش طيور در سطح شهرستان مورد مطالعه نيز نسبت به گاوداري

 واحد پـرورش مـرغ گوشـتي بـا ظرفيـت ۳۴ مثالً در شهرستان شادگان . باشد چشمگيري برخوردار مي

 در ضـمن زنبـورداري در شهرسـتان شـادگان رواج . انـد فعاليت داشـته ۱۳۷۸ عه در سال قط ۴۳۴۳۴۰

] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [ . ندارد



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۴ 

 ماهيگيري در تاالب •

 گيـري برخي از خانوارها در مناطق روستايي در محدوده تـاالب مسـتقر بـوده و از طـرق مـاهي

 كل مقدار ماهي و ميگوي برداشـت شـده از تـاالب در . باشند نفر مي ۵۳۲۰ نمايند كه كسب درآمد مي

ــال ــي س ــالي در ط ــعيت خشكس ــرفتن وض ــر گ ــدون در نظ ــاالب ب ــي ت ــرايط طبيع ــاي ش  - ۱۳۷۷ ه

 تـن مـاهي و ۳۲۰ تن مـاهي در تـاالب شـادگان و ۲۵۰۰ در حد ) ميالدي ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۹ ( برابر ۱۳۷۸

الزم به ذكر است در هنگام خشكسالي و خشك شدن تـاالب امكـان . تن ميگو در خورموسي است ۱۶۰

 در كـل اسـتان ۱۳۸۴ اسـاس آمارهـاي ارائـه شـده در سـال بر . ماهيگيري به طور كلـي وجـود نـدارد

 ) ۱۵ - ۱ ( جـدول در از انـواع دام و تعـداد آنهـا در روز بـرداري شـادگان بهـره خوزستان و نيز شهرستان

 برداري از دام شير دوشي شده و تعداد آنهـا و مقـدار توليـد شـير و دام مطـابق همچنين بهره . باشد مي

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [ . باشد مي ) ۱۶ - ۱ ( جدول

 هاي انواع دام و تعداد دام برداري بهره ): ۱۵ - ۱ ( جدول

 شهرستان

 گاو گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره
 گاوميش

 و بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

 تعداد

 برداري بهره
 تعداددام

 تعداد

 برداري بهره

 تعداد

 دام

 تعداد

 برداري بهره
 تعداددام

 تعداد

 برداري بهره

 تعداد

 دام

 تعداد

 برداري بهره

 تعداد

 دام

 ۴۶۰۳ ۱۳۱ ۶۹۰۱۱ ۵۴۰۹ ۴۲۲۲۴۰ ۸۵۲۵۴ ۱۷۳۱۵۵۶ ۵۳۱۱۹ ۲۶۳۵۹۰۵ ۴۵۵۳۵ كل استان

 ۳ ۱ ۲۸۸۶ ۲۷۷ ۳۶۷۵۱ ۶۰۰۷ ۱۱۰۴۴ ۹۶۰ ۷۶۹۰۰ ۱۷۵۹ شادگان

] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [
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 ) تن - س رأ برداري بهره ( برداري از دام شيردوشي شده وتعداد آنها بهره ): ۱۶ - ۱ ( جدول

 شهرستان
 مقدار كل

 توليد شير

 شتر گاوميش گاو بز گوسفند

هره
اد ب

عد
 ت

ري
ردا

 ب
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۵۷ ۲۸۷۰۵۶ كل استان
۴۹

 

۱۸
۲۵

۱۰
 

۹۵
۱۲

 

۳۴
۱۸

۴ 

۸۵
۴۵

۱۴
 

۵۰
۵۴

۷ 

۷۴
۰۰

۷ 

۱۶
۷۲

۹۴
 

۱۸
۶۱

۳۴
 

۴۷
۲۱

 

۳۵
۱۰

۴ 

۴۰
۶۹

۲ ۲۶
 

۲۶
۱ 

۱۷
۰ 

 ۱۵۶۴۸ شادگان

۷۲
 

۹۹
۳ ۶۱
 

۴۶
 

۲۶
۲ ۲۹
 

۴۶
۷۰

 

۱۰
۷۱

۷ 

۱۲
۵۵

۶ 

۲۱
۵ 

۱۰
۸۰

 

۳۰
۰۰

 ۲ ۱۷
 

۲۹
 

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 در كـل اسـتان خوزسـتان و شهرسـتان شـادگان ۱۳۸۴ هـاي ارائـه شـده در سـال براساس آمار

 ) ۱۷ - ۱ ( برداري هاي پرورش ماكيان به روش سنتي و تعداد ماكيان آنها به شـرح ذيـل در جـدول بهره

 : ارائه شده است

 ) هزار قطعه - برداري بهره ( هاي پرورش ماكيان به روش سنتي و تعداد ماكيان برداري بهره ): ۱۷ - ۱ ( جدول

 شهرستان
 تعداد

 برداري بهره

 تعداد ماكيان

 غاز و بوقلمون - اردك مرغ،  خروس و جوجه

 ۱۶۰ ۱۴۳۸ ۱۰۹۳۷۴ كل استان

 ۳۳ ۶۷ ۵۷۵۰ شهرستان

] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۶۶ 

 بـرداري از بهره ۹۳۶۹ برداري از گوسفند و تعداد بهره ۲۵۶۴۳ در نهايت در كل استان خوزستان

 رأس دام بـوده و مقـدار توليدشـان ۳۳۵۸۲۶ و ۳۰۶۱۲۷۰ گيرد كه بـه ترتيـب از تعـداد بز صورت مي

 و در شهرسـتان شـادگان از كيلوگرم كرك بز بوده است ۲۰۳۳۹۵ كيلوگرم پشم گوسفند و ۲۸۰۶۲۰۷

 كيلـوگرم ۱۰۸۱۴۴ گيـرد و درحـدود برداري صورت مـي مورد بهره ۱۴۱۸ رأس گوسفند، ۶۴۱۲۴ كل

 برداري گزارش شده كـه مورد بهره ۵۵ رأس بز، ۱۳۱۲ همچنين از مجموع . شود پشم گوسفند عايد مي

 . كيلوگرم مو و كرك بز بوده است ۱۰۳۹ مقداري در حدود
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، استان سالنامه آماري [

 منابع اراضي و آبهاي سطحي - ۲ - ۱

 اراضي تحت ساخت و سازهاي انساني در مناطق شهري و غيرشهري - ۱ - ۲ - ۱

 شده براي احـداث بنـا بـر حسـب هاي ساختماني صادر براساس آمارهاي استان خوزستان پروانه

 . باشـد مي ) ۱۸ - ۱ ( مساحت زمين و زيربنا در كل استان خوزستان و شهرستان شادگان به شرح جدول
 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 هاي ساختماني صادر شده براي احداث زيربنا برحسب مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري پروانه ): ۱۸ - ۱ ( جدول

 هزار مترمربع : واحد

 مساحت زيربنا مساحت زمين تعداد سال و شهرستان
۱۳۷۵ ۷۲۴۶ ۲۷۰۸ ۱۲۷۵ 
۱۳۸۰ ۹۵۸۶ ۴۲۸۴ ۲۸۹۲ 
۱۳۸۱ ۱۰۶۰۲ ۴۵۱۲ ۲۸۳۷ 
۱۳۸۲ ۹۳۱۸ ۴۲۶۹ ۴۰۲۴ 
۱۳۸۳ ۷۶۵۷ ۲۵۹۷ ۲۱۸۵ 
۱۳۸۴ ۸۸۷۷ ۲۵۲۴ ۲۱۶۹ 
 ۲۰ ۲۷ ۱۳۱ شادگان

] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [
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 هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهري همچنين پروانه

 . بيان شده است ) ۱۹ - ۱ ( در جدول

 هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا بر حسب، نوع استفاده در نقاط شهري پروانه ): ۱۹ - ۱ ( جدول

 مسكوني جمع سال و شهرستان
 مسكوني و

 م أ كارگاه تو
 بازرگاني

 صنعتي، آموزشي

 وبهداشتي

 ساير و

 اظهارنشده

۱۳۷۵ ۷۲۴۶ ۶۴۲۰ ۲۷۴ ۴۴۰ ۵۳ ۵۹ 

۱۳۸۰ ۹۵۸۶ ۸۰۳۸ ۵۰۱ ۷۹۴ ۱۷۷ ۷۶ 

۱۳۸۱ ۱۰۶۰۲ ۸۷۲۳ ۷۴۸ ۸۹۶ ۱۸۶ ۴۹ 

۱۳۸۲ ۹۳۱۸ ۷۷۹۱ ۵۷۴ ۷۹۳ ۱۰۸ ۵۲ 

۱۳۸۳ ۷۶۵۷ ۶۴۹۳ ۴۷۴ ۵۸۹ ۶۸ ۶۴ 

۱۳۸۴ ۸۸۷۷ ۷۴۱۷ ۵۶۶ ۶۷۸ ۶۴ ۶۵۲ 

 ۴ ۱ - ۲ ۱۲۴ ۱۳۱ شادگان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 هاي ساختماني صادر شده بـراي احـداث بنـا بـر حسـب وضـعيت قبلـي زمـين و وضعيت پروانه

: باشد مساحت آن در نقاط شهري نيز مطابق جدول ذيل مي
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 بر حسب وضعيت قبلي زمين و مساحت آن در نقاط هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا پروانه ): ۲۰ - ۱ ( جدول

 ) هزار مترمربع : واحد ( شهري

 سال و شهرستان
 ساختمان تخريبي باغ يا مزرعه زمين باير جمع

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

۱۳۷۵ ۷۲۴۶ ۲۷۰۸ ۵۸۴۵ ۲۴۲۶ ۱۴۸ ۵۲ ۱۲۵۳ ۲۳۰ 

۱۳۸۰ ۹۵۸۶ ۴۲۸۳ ۸۴۱۱ ۳۸۹۰ ۵ ۱۵ ۱۱۷۰ ۳۷۸ 

۱۳۸۱ ۱۰۶۰۲ ۴۵۱۳ ۹۱۲۰ ۴۰۸۱ ۱۵ ۶ / ۳ ۱۴۶۷ ۸ / ۴۱۷ 

۱۳۸۲ ۹۲۱۸ ۴۲۶۹ ۸۰۹۹ ۲۹۷۲ ۱۳۳ ۶ / ۲۵ ۱۰۸۶ ۸ / ۳۷۲ 

۱۳۸۳ ۷۶۵۷ ۲۵۶۶ ۶۴۴۷ ۲۲۹۳ ۱۵ ۱ / ۴ ۱۱۹۵ ۳ / ۲۹۸ 

۱۳۸۴ ۸۸۷۷ ۲۵۲۴ ۷۴۱۰ ۲۱۵۷ ۱۷ ۴ ۱۴۵۰ ۲۶۲ 

 ۳ ۱۳ - - ۲۴ ۱۱۹ ۳۷ ۱۳۱ شادگان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 مطابق آمارهاي موجود در مركـز آمـار ايـران، تعـداد واحـدهاي مسـكوني معمـولي در اسـتان

 . خوزستان و شهرستان شادگان در نقاط شهري شامل موارد زير است

 ۳۶۹۴۲۷ باشد كه از ايـن تعـداد واحد مي ۳۷۱۸۸۶ تعداد كل واحدهاي مسكوني در كل استان

 واحـد داراي گـاز ۱۲۹۷۷۱ داراي آب لولـه كشـي، ۲۶۸۵۳۸ تلفـن، داراي ۱۹۹۰۰۰ واحد داراي برق،

 باشد و اين آمارها واحد داراي سرويس بهداشتي مي ۳۷۰۹۹۹ واحد داراي حمام و ۳۶۴۱۸۴ كشي، لوله

 . باشد در نقاط شهري شادگان به قرار زير مي

 واحـد ۵۶۹۹ تلفـن، واحـد داراي ۲۰۰۶ واحد برق دارند، ۵۷۲۶ واحد مسكوني، ۵۷۵۱ از تعداد

 واحـد داراي ۵۷۳۲ واحد داراي حمـام و ۵۶۹۵ كشي، واحد داراي گاز لوله ۱۸۱۲ كشي، داراي آب لوله

. توالت هستند
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 واحـد مسـكوني وجـود دارد كـه ۱۷۲۷۶۵ در آمارهاي مشابه، در كل نقاط روستايي در استان

 ۱۴۷۸ كشـي و واحـد داراي آب لولـه ۱۲۱۷۰۸ واحد داراي تلفـن، ۲۲۳۶۳ واحد داراي برق، ۱۴۹۸۲۸

 واحـد داراي سـرويس بهداشـتي ۱۵۵۲۶۲ واحـد داراي حمـام و ۱۲۱۹۲۳ كشـي، وحد داراي گاز لوله

 واحـد داراي بـرق ۸۱۹۷ واحدمسكوني وجـود دارد كـه ۸۴۳۹ هستند و اما در نقاط روستايي شادگان

 واحـد ۷۵۳۸ كشـي اراي گاز لولـه واحد د ۶۹ كشي، واحد داراي آب لوله ۴۶۴۵ واحد داراي تلفن، ۶۸۸

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [ . واحد داراي سرويس بهداشتي هستند ۸۱۳۸ داراي حمام و

 منابع اراضي كشاورزي در محدوده مورد مطالعه - ۲ - ۲ - ۱

 در شهرستان شادگان، زراعت از رونق كمتري برخـوردار اسـت بطـوري كـه سـطح زيـر كشـت

 از نيشكر كـه . هكتار بوده است ۱۰۹۰۲ تنها ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ محصوالت زراعي در اين شهرستان در سال

 باشـد، در ايـن هاي اهواز و شوشـتر مـي يكي از محصوالت عمده در سطح استان خوزستان و شهرستان

 . ان، مساحتي اختصاص نيافته است شهرست

 هكتـار و شـلتوك ۴۰۰۰ زراعي كشت شده در شهرستان شـادگان، گنـدم بـا از بين محصوالت

 بيشترين ميزان توليـد محصـوالت نيـز . اند هكتار بيشترين سطح را بخود اختصاص داده ۳۶۰۹ با ) برنج (

 واحد سطح، در بـين محصـوالت كشـت شـده، اما عملكرد در . باشد و شلتوك مي ) آبي ( متعلق به گندم

 بيشترين مقدار متعلق به سودان گراس بوده كه نسبت به ساير محصـوالت از عملكـرد توليـد بيشـتري

 اي، يونجه آبي و شبدر از عملكرد توليد بااليي در واحد سـطح پس از آن جو علوفه . برخوردار بوده است

 تـن گنـدم بعنـوان محصـوالت مـازاد ۸۵۲۳ مقدار ) ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ ( همچنين در سال . اند برخودار بوده

 اداره كـل كشـاورزي اسـتان [ . هـاي تعـاوني روسـتايي خريـداري گرديـد ها و شـركت كشاورزي توسط اتحاديه

] ۱۳۷۸ خوزستان،
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 هكتـار  بـه ۸۳۲۴۸۱ در كـل اسـتان خوزسـتان ۱۳۸۴ طبق اطالعات موجود در آمارنامه سـال

 ۳۹۱۳۱۰ هكتـار آن كشـت آبـي و ۴۴۱۱۷۱ است كه از ايـن مقـدار كشت گندم اختصاص داده شده

 در . شـود تن گندم در كل استان توليد مي ۱۱۴۰۷۵۴ باشد و در مجموع هكتار آن كشت ديم مي

 هكتــار ســطح زيــر كشــت بــه گنــدم اختصــاص يافتــه اســت كــه ۲۳۵۵۹ شهرســتان شــادگان نيــز

 ۲۷۳۷۹ كل توليد گندم در شهرسـتان شـادگان . شد با هكتار آن ديم مي ۱۱۸ هكتار آن آبي و ۲۳۴۴۱

 ۱ / ۴ عملكـرد در هكتـار گنـدم در كـل اسـتان . آيـد باشد كه همه آن بصورت آبي به عمـل مـي تن مي

 به همين ترتيـب سـطح زيـر كشـت جـو در كـل . كيلوگرم است ۱ / ۲ كيلوگرم و در شهرستان شادگان

 هكتار آن ديـم اسـت و كـل توليـد ۱۴۱۷۰۶ هكتار آن آبي و ۲۹۹۷۹ هكتار است كه ۱۷۱۶۸۵ استان

 تـن آن بصـورت آبـي بـه عمـل ۴۵۷۷۵ باشـد و مجموعـاً تن مي ۱۰۸۴۳۴ جو در فضاي باز در استان

 . آيد مي

 هكتار به كشت جـو اختصـاص يافتـه اسـت كـه بصـورت آبـي ۵۰۷۳ اما در شهرستان شادگان

 عملكـرد در هكتـار جـو در كـل . ود ش تن جو در شهرستان شادگان توليد مي ۶۵۶۷ پذيرد و صورت مي

 ۲۳۸۳۹ در كـل اسـتان ) شـلتوك ( سطح كاشت برنج . باشد مي ۱ / ۳ و در شهرستان شادگان ۰ / ۶ استان

 كيلـوگرم در ۲ / ۹ و عملكـرد آن . تن توليد برنج بـه صـورت آبـي دارد ۶۸۲۱۴ باشد كه مقدار هكتار مي

 تـن محصـول ۱۰۷۱ شود كه مي هكتار برنج به صورت آبي كشت ۶۴۸ هكتار است و در سطح شادگان

 ۱۷۳۱ عالوه بر موارد فـوق در كـل اسـتان . باشد كيلوگرم در هكتار عملكرد آن مي ۱ / ۷ دهد و برنج مي

 تـن ۱۰۶۳ تـن نـارنگي، ۱۱۸۰ تـن پرتقـال، ۱۲۳۵۹ تـن انـار، ۸۷۸۳ تـن خرمـا، ۸۲۶۴۱ تـن انگـور،

 در . شـوند كبات توليد مـي تن ساير مر ۲۷۰ تن گريپ فروت و ۱۶۷۴ تن ليموترش، ۱۲۲۶ ليموشيرين،

 وضعيت اراضي زير كشت، ) ۲۱ - ۱ ( جدول . شوند تن خرما توليد مي ۲۶۰۰۹ تن انگور و ۳۴ شادگان نيز

 . ميزان محصوالت توليدي و عملكرد اراضي در هكتار در محدوده شهرستان شادگان ارائـه شـده اسـت
] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [
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 زير كشت، ميزان توليدات و عملكرد اراضي در هكتار وضعيت اراضي ): ۲۱ - ۱ ( جدول

 ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ در شهرستان شادگان طي سال

 ] ۱۳۷۸ اداره كل كشاورزي استان خوزستان، [

 عملكرد در هكتار

 ) كيلوگرم (

 ميزان توليد

 ) تن ( ساالنه

 سطح زير كشت

 ) هكتار (
 نوع محصوالت

 گندم آبي ۴۰۰۰ ۸۸۴۳ ۲۲۱۱

 گندم ديم - - -

 جو آبي ۲۰۹۱ ۱۶۵۴ / ۸ ۸۳۵

 جو ديم - - -

 شلتوك ۳۶۰۹ ۷۰۶۵ / ۹ ۲۳۴۸

 ماش - - -

 لوبيا خشك ۱۵۵ ۶۶ ۵۰۰

 باقال خشك ۸۰ ۹۸ / ۸ ۱۲۵۱

 اي ذرت دانه - - -

 نيشكر - - -

 چغندر قند - - -

 كنجد ۱۲ ۳ ۵۰۰

 بذرك - - -

 لوبيا تازه ۷۵ ۸۰ / ۴ ۱۲۰۰

 باقال تازه ۶۰ ۱۴۷ / ۵ ۲۵۰۰

 پياز - - -

 سيب زميني - - -

 سير - - -

 شبدر ۱۵ ۴۰ ۴۰۰۰

 يونجه آبي ۱۸۵ ۵۷۶ ۴۴۴۸

 پنبه - - -

 اي ذرت علوفه - - -

 سودان گراس ۱۵۰ ۱۳۰۰ ۱۰۰۰۰

 اي جو علوفه ۴۷۰ ۱۴۱۵ ۵۴۴۲

ساير محصوالت - - -
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 سطح بارور . باشد محصوالت باغي برخوردار مي شادگان همچنين از تنوع كمي در شهرستان

 هكتـار و ميـزان توليـد ايـن ۱۰۰۸ هكتار، سـطح نهـال آن ۶۹۸۰ نخيالت در شهرستان شادگان برابر

 در . و  رتبه دوم را در سطح استان بـه خـود اختصـاص داده اسـت . تن بوده است ۳۴۹۰۰ محصول برابر

 در اسـتان خوزسـتان و شهرسـتان ) بـاغي ( وضـعيت محصـوالت دائمـي ) ۲۴ - ۱ ( الـي ) ۲۲ - ۱ ( جداول

 . شادگان نشان داده شده است

 ) هكتار ( ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ هاي مورد مطالعه سطح بارور محصوالت دائمي استان و شهرستان ): ۲۲ - ۱ ( جدول

 شهرستان نخيالت مركبات انگور انار و انجير ساير درختان ميوه

 استان خوزستان ۳۱۶۳۵ / ۳ ۴۷۱۴ / ۷ ۳۸۸ / ۱ ۱۳۲۹ / ۵ ۱۴۱۱

 شهرستان اهواز ۸۸۹ ۱۹ / ۹۵ ۱۲۰ ۲ / ۵ -

 شهرستان شادگان ۶۹۸۰ - ۵۲ - -

 شهرستان خرمشهر ۱۳۴۵ - - - -

 ] ۱۳۷۸ اداره كل كشاورزي استان خوزستان، [

 ) هكتار ( ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ هاي مورد مطالعه سطح نهال محصوالت دائمي استان خوزستان و شهرستان ): ۲۳ - ۱ ( جدول

 شهرستان نخيالت مركبات انگور انجير انار و ساير درختان ميوه

 استان خوزستان ۴۹۸۵ / ۹ ۱۸۲ ۱۰۰ ۵۱۲ / ۵ ۲۴۷۱ / ۵

 شهرستان اهواز ۹۷۱ ۸ / ۵ ۴۴ - ۷۳ / ۵

 شهرستان شادگان ۱۰۰۸ - ۸ - -

 شهرستان خرمشهر ۱۲۳۷ - - - -

] ۱۳۷۸ اداره كل كشاورزي استان خوزستان، [
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 هاي استان خوزستان و شهرستان ) باغي ( دائمي ميزان توليد محصوالت ): ۲۴ - ۱ ( جدول

 ) تن ( ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ مورد مطالعه

 شهرستان نخيالت مركبات انگور انار و انجير ساير درختان ميوه

 استان خوزستان ۱۱۴۹۷۹ / ۹ ۴۷۸۳۰ / ۷ ۲۳۳۸ / ۷ ۱۰۱۳۷ / ۵ ۱۳۵۷ / ۹

 شهرستان اهواز ۳۷۶۲ / ۲۵ ۲۹۷ / ۵ ۸۴۰ ۱۰ / ۷۵ -

 شهرستان شادگان ۳۴۹۰۰ - ۱۹۳ - -

 شهرستان خرمشهر ۲۸۸۳ / ۷ - - - -

 ] ۱۳۷۸ اداره كل كشاورزي استان خوزستان، [

 هاي آبريز مـرتبط بـا تـاالب شـادگان، كشـت و زرع محصـوالت كشـاورزي بطور كلي در حوضه

 : باشند اي توسعه يافته است كه به اختصار به شرح زير مي بصورت قابل مالحظه

 هكتار عمدتاً با بهبود در سيستم آبياري سنتي ۱۲۰۰۰ دشت بهبهان با وسعت -

 هكتار و با قسمتي بهبود در شبكه آبياري و بخش كمـي هـم بـا ۶۰۰ دشت جايزان با وسعت -

 سيستم جديد آبياري

 هكتار عمدتاً با بهبود در شبكه آبياري ۲۵۰۰۰ دشت رامهرمز با وسعت -

 با بهبود در سيستم آبياري هكتار عمدتاً ۲۲۰۰۰ با وسعت ) رامشير ( دشت خلف آباد -

 هكتار عمدتاً با سيستم جديد آبياري و بخشي نيـز بهبـود در ۱۵۰۰۰ دشت شادگان با وسعت -

 سيستم آبياري نسبتي

 ميليون مترمكعب آب در سال به دليل توسعه در بخش كشاورزي در مقايسه بـا ۶۰۰ در مجموع

] ۱۳۷۸ استان خوزستان، اداره كل كشاورزي [ . . رسد سال قبل به مصرف مي
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 كاربري زمين در محدوده تاالب شادگان - ۱ - ۲ - ۲ - ۱

 هـاي اطـراف تـاالب ، بخـش عمـده زمـين ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۲ هاي اي سال مطابق با تصاوير ماهواره

 Dry اختصاص به كشت و كار ديم گندم و جو يعني Farming  (Rainfed) محصوالت كشـت . دارد 

 ن نواحي عمدتاً گندم و جو و در فصل تابستان كنجد، بـرنج و سـبزيجات و شده در فصل زمستان در اي

 در . باغات، عمدتاً نخل خرما است كه در محدوده مياني و پائين حوضه آبريـز وجـود دارنـد . علوفه است

 هاي زمين در محدوده تاالب شادگان و مساحت هر نوع كاربري نشان داده شده كاربري ) ۲۵ - ۱ ( جدول

] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [ . . است



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۷۵ 

 كاربري زمين در محدوده تاالب شادگان ): ۲۵ - ۱ ( جدول

Categories  Symbol  Subcategories  Area 
ha  % 

Forests and woodlands 

F۱ Dense forests ۶۲.۲۹۰ ۸ / ۲ 

F۲ Medium dense forests ۶۳.۸۰۳ ۲.۸ 

F۳ Low density ۷۲.۳۲۰ ۳.۲ 

F۴ Woodlands ۳.۸۶۳ ۰.۲ 

rangelands 

R۱ Dense pasture ۸۳۲ / ۲۳۸ ۶ / ۱۰ 

R۲ Medium dense pasture ۹۱۱ / ۳۴۹ ۵ / ۱۷ 

R۳ Low density pasture ۰۲۱ / ۲۶۷ ۸ / ۱۱ 

Irrigated lands 

A۱ Without salinity limitation ۹۶۳ / ۱۷۰ ۵ / ۷ 

A۲ With salinity limitation ۸۰۰ / ۲۱۶ ۶ / ۹ 
AO  Irrigated lands with garden ۸۵۶ / ۱۱ ۵ / ۰ 
SC  Agro – businesses ۹۶۵ / ۶ ۳ / ۰ 
O  Orchards ۷۲۱ / ۲۵ ۱ / ۱ 

Rain – ded lands 
DF  Cultivated ۲۰۷ / ۳۷ ۶ / ۱ 

RD  With pasturelands ۷۵۶ / ۲۶ ۲ / ۱ 
Saline and water logged lands  S ۱۶۵ / ۲۵۹ ۵ / ۱۱ 

Waterlogged areas 

WS  Shoreline waterlogged areas ۵۵۹ / ۱۸۹ ۴ / ۸ 
ML  With vegetation ۶۵۱ / ۱۰۰ ۵ / ۴ 
BW  Lands periodically inundated ۳۲۴ / ۵۱ ۳ / ۲ 

Sand dunes 
SD۱ With vegetation cover ۳۰۹ / ۱۰ ۵ / ۰ 

SD۲ Without vegetation ۸۷۹ / ۵ ۳ / ۰ 

Saline flats  SF ۳۱۹ / ۱۰ ۵ / ۰ 

Urban and settlements  U ۳۰۷ / ۲۰ ۹ / ۰ 

River beds  RB ۶۷۲ / ۱۴ ۶ / ۰ 

Total area ۲۲۰ / ۲۶۱ / ۲ ۱۰۰ 
] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [
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 اراضي جنگلي - ۳ - ۲ - ۱

 . باشد آوري شده، در محدوده تاالب شادگان اراضي جنگلي موجود نمي مطابق با اطالعات جمع

 سطوح آبي با اهميت - ۴ - ۲ - ۱

 هكتار اراضي قابل آبيـاري وجـود دارد و در صـورتي كـه اراضـي ۹۰۲۳۵ در حوضه آبريز جراحي

 در سـال . هكتار خواهـد رسـيد ۱۴۵۹۱۵ قابل اصالح و احياء به آن اضافه گردد، اين سطوح به بيش از

 هكتــار از اراضــي كشــاورزي حوضــه آبريــز جراحــي تحــت كشــت ۱۱۹۳۴۰ ، ) ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ( زراعــي

 هكتار به كشت ديم اختصـاص داشـته اسـت و جمـع ۱۳۸۷۳۳ در همين سال . اند اي آبي بوده ه زراعت

 زير حوزه جراحي به سه زير حوزه مارون، اهللا و جراحـي . باشد هكتار مي ۲۵۸۰۷۳ كل سطح زير كشت

 هـاي بهبهـان و جـايزان، زيـر حوضـه اهللا شـامل زير حوزه مارون شامل دشت . تقسيم بندي شده است

 و زيـر ...) باغملك، ميدون و ميداوود، رود زرد، دشت كل و دالون و ( امهرمز و بخش جانكي هاي ر دشت

 ، كوپال و مونيـات و دشـت هفـت ) رامشير ( هاي شادگان، ماهشهر، خلف آباد حوزه جراحي شامل دشت

 سطوح زير كشت آبي و ميزان آب مـورد نيـاز زراعـت را نشـان ) ۲۷ - ۱ ( و ) ۲۶ - ۱ ( جداول . باشد گل مي

] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [ . هند د مي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۷۷ 

 سطح زير كشت آبي و ديم حوضه آبريز جراحي به ): ۲۶ - ۱ ( جدول

 ) ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ( تفكيك زير حوضه به هكتار

 زيرحوضه
 كشت

 كشت آبي

 ۲۲۹۶۵ ۱۸۷۹۶ مارون

 ۱۰۵۷۶۸ ۴۷۷۷۴ اهللا

 ۱۰۰۰۰ ۵۲۷۷۰ جراحي

 ۱۳۸۷۳۳ ۱۱۹۳۴۰ جمع

 ] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [

 ) ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ( ميزان آب مورد نياز محصوالت زراعي و ميزان برداشت آب ): ۲۷ - ۱ ( جدول

 آب مورد نياز نام زير حوضه
 ) ميليون مترمكعب ( برداشت آب

 زيرزميني سطحي

 ۱۴۶ / ۲۸ ۲۴۳ / ۸۰ ۵۱۷ / ۲۱ مارون

 ۱۴۳ / ۲۹ ۲۷۲ / ۰۳ ۹۳۲ / ۰۵ اهللا

 - ۵۷۳ / ۵۷ ۹۵۴ / ۶۷ جراحي

 ۲۸۹ / ۵۷ ۱۰۸۹ / ۴۰ ۲۴۰۳ / ۹۳ جمع حوضه

 ] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [

 شهرستان شادگان و استان خوزستان داراي منابع آبهاي زيرزميني مثل چاه عميـق، چـاه نيمـه

. ارائه شده است ) ۲۸ - ۱ ( باشد كه در جدول عميق، قنات و چشمه مي
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 آنها زميني و مقدار تخليه ساالنه هاي زير منابع آب ): ۲۸ - ۱ ( جدول

 هزار متر مكعب : واحد

 سال آبي

 و

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تخليه تعداد تخليه ساالنه تعداد

 ساالنه

 تخليه تعداد

 ساالنه

 تخليه تعداد

 ساالنه

۷۵ - ۱۳۷۴ ۱۴۹۱ ۶۹۱۰۰۰ ۶۱۷ ۱۰۴۰۰۰ ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۹۵ ۱۰۸۱۰۰۰ 

۷۶ - ۱۳۷۵ ۱۴۹۱ ۶۹۲۰۰۰ ۶۱۷ ۱۰۴۰۰۰ ۲ ۱۲۰۰۰ ۱۹۵ ۱۰۸۱۰۰۰ 

۷۹ - ۱۳۷۸ ۱۸۹۱ ۲ / ۶۹۷۲۳۱ ۱۱۰۵ ۵ / ۱۴۳۵۸۴ ۲ ۳۸ / ۱۴۸۲ ۱۳۳ ۹ / ۲۹۷۸۰۳ 

۸۰ - ۱۳۷۹ ۱۹۸۲ ۷۱۵۸۹۸ ۱۰۵۷ ۱۱۷۰۴۲ - - - - 

۸۱ - ۱۳۸۰ ۲۰۲۲ ۷۲۲۰۶۰ ۱۰۹۱ ۱۱۸۷۷۰ - - - - 

۱۳۸۳ ۲۰۹۴ ۷۵۲۱۷۰ ۱۱۰۶ ۱۲۰۳۷۴ ۵ ۱۱۰۴۳۲۰ ۲۴۶ ۲۹۶۹۰۷۹ 

۱۳۸۴ ۲۱۱۸ ۷۵۹۲۶۶ ۱۱۱۷ ۱۲۲۴۹۵ ۵ ۱۱۰۴۳۲۰ ۲۴۶ ۲۹۶۹۰۷۹ 

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 بر اساس همين گزارشات در شهرستان شادگان هيچ گونـه چـاه عميـق، نيمـه عميـق، قنـات و

 بر همين اساس گزارش شده است كه شهرستان شادگان داراي يك تصفيه . چشمه مشاهده نشده است

 . كند هزار متر مكعب منابع آب سطحي اين شهرستان را تصفيه مي ۷۳۷۶ باشد كه خانه مي

 هزار متر مكعب در سـال ۷۵۶۰ باشد كه در حدود متر مكعب مي ۸۰۰۰ حجم اين مخزن

 آوري فاضـالب و تعـداد انشـعابات آن دركـل اسـتان همچنين طـول شـبكه جمـع . ظرفيت تأمين دارد

. باشد مي ) ۲۹ - ۱ ( خوزستان و شهرستان شادگان به شرح جدول
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 انشعابات فاضالب در نقاط شهري آوري و تعداد طول شبكه جمع ): ۲۹ - ۱ ( جدول

 استان خوزستان و شهرستان شادگان

 سال و شهرستان
 ۲۰۰ آوري با قطر طول شبكه جمع

 ) كيلومتر ( ميليمتر و بيشتر
 تعداد انشعاب

۱۳۷۵ ۵۸۸ ۲۹۱۷۱ 

۱۳۸۰ ۲ / ۱۰۴۰ ۶۰۴۴۵ 

۱۳۸۱ ۰۶ / ۲۴۹۸ ۱۹۶۷۰۸ 

۱۳۸۲ ۲۶۶ / ۲۰۳۵ ۱۶۴۷۱۹ 

۱۳۸۳ ۲۴ / ۳۱۸۶ ۲۹۸۰۱۴ 

۱۳۸۴ ۴۶۱ / ۲۸۵۳ ۲۸۵۰۱۶ 

 ۵۹۵۴ ۴۰ / ۰۴ شادگان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 وضعيت پرورش ماهي در استان خوزستان و شهرستان شادگان ارائه شـده ) ۳۰ - ۱ ( همچنين در جدول

 . است

 پرورش ماهي در استان خوزستان و شهرستان شادگان ): ۳۰ - ۱ ( جدول

 كارگاه تعداد شهرستان
 استخر

 ) تن ( توليد
 مساحت تعداد

 ۱۷۴۵۳ ۵۷۱۰ / ۶۶ - ۳۵۸ كل استان

 - - - - شهرستان شادگان

] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [
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 كه تعداد شناورهاي صيادي و تعـداد صـيادان عضـو تعـاوني در كـل ) ۳۱ - ۱ ( با توجه به جدول

 ر شهرستان شـادگان هيچگونـه صـياد و شـناور صـيادي كه د مشاهده مي شود ، استان ارائه شده است

 . عضو تعاوني صيادي وجود ندارد

 تعداد شناورهاي صيادي و تعداد صيادان عضو تعاوني ): ۳۱ - ۱ ( جدول

 سال و شهرستان
 تعداد شناور صيادي

 تعداد صياد
 كشتي لنج قايق جمع

۱۳۶۵ ۳۱۸ ۱۵۰ ۱۶۸ - ۱۴۶۶ 

۱۳۷۰ ۸۵۸ ۴۴۱ ۳۹۳ ۲۴ ۴۴۰۰ 

۱۳۷۵ ۲۰۲۴ ۱۲۰۷ ۷۰۲ ۱۵ ۲۴۴۴۶ 

۱۳۸۰ ۲۱۰۳ ۱۲۲۷ ۷۶۵ ۱۱ ۲۲۱۸۳ 

۱۳۸۱ ۲۰۸۰ ۱۲۱۱ ۷۶۰ ۹ ۲۲۷۸۶ 

۱۳۸۲ ۲۰۷۶ ۱۲۱۲ ۷۵۵ ۹ ۲۵۵۱۷ 

۱۳۸۳ ۲۵۲۱ ۱۷۶۳ ۷۴۹ ۹ ۳۵۹۲۳ 

۱۳۸۴ ۲۵۰۲ ۱۷۶۱ ۷۲۲ ۹ ۳۶۱۸۷ 

 - - - - شهرستان شادگان

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، سالنامه آماري استان [

 هاي تاالب شادگان اكوسيستم - ۳ - ۱

. باشد هاي خشكي و آبي به شرح زير مي اكوسيستم تاالب شادگان شامل اكوسيستم
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 هاي خشكي اكوسيستم - ۱ - ۳ - ۱

 به نحويكه در كـل . بخش وسيعي از اراضي استان خوزستان به كشاورزي اختصاص يافته است

 مـورد ۱۵۴۷۰۸ برداري كشاورزي عنـوان شـده كـه از ايـن تعـداد ره مورد به ۱۹۰۸۰۹ استان مجموعاً

 هـاي غيـر بـرداري مـورد مربـوط بـه بهـره ۳۰۶۳۱ مربوط به خانوارهاي معمولي ساكن در استان بوده،

 هاي رسـمي مورد مربوط به شركت ۲۵۱ مورد مربوط به خانوارهاي معمولي غير ساكن و ۶۲۱۹ ساكن،

 ] ۱۳۸۴ ادمهر،معصومه، ز [ . و يا مؤسسات عمومي بوده است

 ۸۳۶۶ برداري كشاورزي گزارش شـده اسـت كـه مورد بهره ۹۱۷۵ همچنين در شادگان مجموعاً

 بردار غيـر سـكني بـوده اسـت و مـورد مورد مربوط به بهره ۸۰۹ مورد آن خانوار معمولي ساكن بوده و

 برداري مورد بهره ۱۹۰۸۰۹ در كل استان خوزستان از مجموع . برداري ديگري ذكر نشده است بهره

 بردار شهرسـتان شـادگان نيـز مورد بهره ۹۱۷۵ از مجموع . زمين بودند برداران، بي مورد از بهره ۶۴۳۹۹

 هـاي بـرداري همچنـين انـواع بهـره . انـد زمـين گـزارش شـده برداران كشاورزي بـي مورد از بهره ۲۳۵۳

 . ارائـه شـده اسـت ) ۳۲ - ۱ ( كشاورزي استان و شهرستان شادگان بـر حسـب نـوع فعاليـت در جـدول
 ] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [

 هاي كشاورزي استان خوزستان و شهرستان شادگان برداري انواع بهره ): ۳۲ - ۱ ( جدول

 نوع فعاليت

 شهرستان

 توليد باغداري زراعت

 اي گلخانه

 پرورش

 طيور

 خانگي

 پرورش

 زنبور

 عسل

 پرورش

 دام

 بزرگ

 پرورش

 دام

 كوچك

 پرورش

 كرم

 ابريشم

 - ۷۳۵۶۸ ۸۸۶۳۸ ۷۷۸ ۱۰۹۳۷۴ ۱۳۳ ۵۰۶۴۵ ۱۱۶۶۵۶ كل استان

 - ۳۳۳۷ ۶۰۷۶ - ۵۷۵۰ - ۶۱۵۰ ۳۴۷۸ شادگان

] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [
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 با زمين آبي و بـا زمـين هاي با زمين، برداري مساحت اراضي كشاورزي بهره ) ۳۴ - ۱ ( و ) ۳۳ - ۱ ( جداول

 . دهند مي ديم در كل استان و در شهرستان شادگان را نشان

 با زمين آبي و با زمين ديم در استان خوزستان برداري با زمين، مساحت اراضي كشاورزي بهره ): ۳۳ - ۱ ( جدول

 ) هكتار - برداري بهره (

 نوع

 زمين

 كل
 زير كشت محصوالت

 ساالنه
 باغ و قلمستان آيش

 تعداد

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 مساحت

 ۲۷۵۰۴۱ ۱۲۳۶۷۱ ۱۰۳۱۴۰ ۱۱۸۳۰ ۱۱۳۵۵۲۶ ۱۱۷۸۴۵ ۱۲۶۶۱۷۰ ۱۳۷۴۱۲ با زمين

 با زمين

 آبي
۷۷۹۳۱ ۶۹۰۷۸۶ ۶۱۶۷۵ ۶۰۲۸۵۸ ۶۳۹۳ ۶۱۴۰۴ ۲۳۶۰۳ ۲۶۵۳۴ 

 با زمين

 ديم
۶۲۶۸۷ ۵۷۵۳۸۴ ۶۱۴۹۸ ۵۲۲۶۶۸ ۵۸۰۵ ۴۱۷۳۶ ۷۲ ۹۸۰ 

] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [
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 ي با زمين، با زمين آبي و با زمين ديم در شهرستان شادگان بردار مساحت اراضي كشاورزي بهره ): ۳۴ - ۱ ( جدول

 ) هكتار - برداري بهره (

 نوع

 زمين

 كل
 زير كشت محصوالت

 ساالنه
 باغ و قلمستان آيش

 تعداد

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 تعداد مساحت

 برداري بهره

 مساحت

 ۶۳۹۱ ۵۷۷۳ ۱۰۷۸۰ ۱۴۶۶ ۳۰۸۵۶ ۳۸۹۳ ۴۸۰۳۷ ۶۸۳۱ با زمين

 با زمين

 ۶۳۹۱ ۵۷۷۳ ۱۰۷۸۰ ۱۴۶۶ ۳۰۸۳۱ ۳۸۸۴ ۴۷۹۰۹ ۶۸۱۳ آبي

 با زمين

 - - - - ۱۱۸ ۸ ۱۱۸ ۸ ديم

 ] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [

 هاي آبي اكوسيستم - ۲ - ۳ - ۱

 كننـد و اراضـي بنـدي مـي بندي كالسيك، كل تاالب را يك اكوسيستم تاالبي تقسـيم در تقسيم

 اما تاالب شادگان با حالت خاصي كه دارد و از طرف . نامند هاي حاشيه تاالبي مي حاشيه آنرا اكوسيستم

 گـردد د تغذيه مي در جنوب با جذر و م . گردد هاي داراي آب شيرين تغذيه مي شرق و شمال با رودخانه

 . و در قسمت مركزي مخلوط شور و شيرين توسط نهر مارد در حالت تبادل بـا رودخانـه كـارون اسـت

بطـور خيلـي . البته بيشتر مواقع سيالبي رودخانه كارون، جريـان از رودخانـه كـارون بـه تـاالب اسـت
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 د و بـاالي دريـا بـوده هاي قبل زمانيكه طغيان رودخانه جراحي همزمان با مـد شـدي استثنائي، در سال

 است، مقداري از آب تاالب به رودخانـه كـارون از طريـق نهـر مـارد وارد گرديـده، و بيشـتر از سـرريز

 : لهذا در تاالب شادگان چند اكوسيسـتم قابـل متمـايز هسـتند . گردد رودخانه كارون به تاالب وارد مي
 ] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [

 تاالبي شيرين -

 تاالب لب شور -

 تاالبي شور -

 حاشيه تاالبي -

 هايي كه در ضلع شمالي تاالب قرار دارند و عمدتاً تحت تأثير آب شيرين هسـتند، اغلـب قسمت

 هـاي كـوچكي از آن نـي بوده و تنهـا در بخـش (.Schoenoplectus sp) هاي گياهي داراي پوشش

(Phragmites australis) و لوئي (Typh sp.) مناطقي كه داراي آب وخاك لـب شـور . وجود دارد 

 باشند و در بخش جنوبي تاالب قرار دارند، اغلب پوشـش گيـاهي آنهـا شوردوسـت و عمـدتاً تا شور مي

(Salicornia  sp.) هـاي كـوچكي از ايـن منـاطق در قسـمت . همراه ساير گياهان شوردوست اسـت 

 Tamarix) هاي گز ها و درختچه بوته sp.) تـر از اراضـي پسـت اندكي مرتفع هائي كه البته در قسمت 

 تاالب است، وجود دارد، در مرز تاالب اراضي پست و لم يزرعي به سمت شمال و شرق تا شـمال غربـي

 اما مناطق وسيعي در حاشيه شمالشرق آن وجود دارد كـه در آنهـا كشـاورزي و عمـدتاً . آن وجود دارد

 گاههـاي انسـاني قـرار تان خرما و سـكونت هائي از آن بصورت پراكنده، درخ كاري شده و در بخش برنج

 اي آن در تملـك هكتـار از اراضـي حاشـيه ۱۰۰۰ اگرچه تاالب در تملك دولت است، ولي حـدود . دارد

 هـاي شـمالي تـاالب خصوصـاً منـاطق در بخـش . شود مردم محلي است كه در آنها برنجكاري انجام مي

 هاي شمال شرقي كه به جاده سـربند تـا هاي جراحي كارون و تا قسمت دلتايي و نيمه مصبي رودخانه

Polygonon) ، (.Schoenoplectus sp) رسد، پوشش عمده گياهي عبارتنـد از بندر ماهشهر مي
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sp.) ، (Cynodon  dactylon) و در ســطح كمـــي نــي (Phragmites  australis) و لـــوئي 

(Typha  sp.) ،محلي بـه طـور سـنتي از روستائيان . وجود دارد با نام محلي قصب از خانواده گرامينه 

 گياهان غالب تاالب براي تأمين سوخت و انرژي و به عنوان مصالح ساختماني در كپرسازي و همچنين

 . نمايند حصيربافي و تأمين خوراك دام استفاده مي
 ] ۱۳۸۴ زادمهر،معصومه، [

 هاي گوناگون تاالب كاركرد •

 هر قسم تاالب از انواع زيادي از اجزاء بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي از قبيل گياهان، جانواران،

 نوع و نحوه كاركرد و ارزش هـر تـاالب بسـتگي بـه . مواد غذايي، آب و خاك و غيره تشكيل شده است

 فرآينـد بـين . آب و هـوايي ها و تبديل شـرايط مانند كنترل سيالب، طوفان : فرآيند بين اين اجزاء دارد

 تاالب نـه تنهـا . شود موجب بوجود آمدن توليداتي مانند منابع گياهي، آبزيان و حيات وحش مي ، اجزاء

از نظر تنوع زيستي بسيار با ارزش است، بلكه به عنوان يك ميراث منحصر بفـرد فرهنگـي بـه حسـاب

 ] ۱۳۸۴ ر،معصومه، زادمه [ : عمده اهميتهاي تاالب بقرار زير مي باشند . آيد مي

 هاي آبدار ها و اليه زميني مانند تغذيه چشمه هاي زير تغذيه آب - ۱

 برداري مستقيم زميني مورد بهره هاي زير تغذيه آب - ۲

 ها تنظيم جريان آب و كنترل سيالب - ۳

 جلوگيري از نفوذ آب شور - ۴

 حفاظت در برابر نيروهاي طبيعي مانند خطوط ساحلي و كنترل فرسايش و بادشكن - ۵

 ي رسوبات نگهدار - ۶

 نگهداري مواد غذايي - ۷

توليد و صدور بيوماس - ۸
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 پاكسازي مواد سمي - ۹

 پروري، تأمين علوفـه، هاي طبيعي مانند منابع جنگلي، حيات وحش، آبزي منبع توليد فرآورده - ۱۰

 منابع كشاورزي، منابع انرژي

 اي براي ترابري آبي وسيله - ۱۱

 اي براي بانك ژن و تنوع زيستي وسيله - ۱۲

 هاي گياهي و جانوري زيستگاهي با اهميت براي چرخه زيستي گونه - ۱۳

 اهميت براي تفريح و توريسم و اكوتوريسم - ۱۴

 اهميت اجتماعي و فرهنگي زيباشناسي، اهميت معنوي، مذهبي - ۱۵

 اهميت پژوهشي و آموزشي - ۱۶

يـد جذب و كاهش كـربن، تول ( هاي اكولوژيكي، ژئومورفولوژيكي مانند ها و سيستم حفظ فرآيند - ۱۷

 اكسيژن، توليد ازت قابل جذب در سيكل ازت، حفظ ميكروكليماي محلي، جلوگيري از توسـعه

 ) هاي سولفاته، اسيدي خاك

 هاي جوي سيستم - ۳ - ۳ - ۱

 هاي جوي از قبيل اقليم، درجه حرارت، بارنـدگي در اين بخش به بررسي عوامل مؤثر در سيستم

 . شود پرداخته مي ۱۳۸۵ تا ۱۳۴۵ هاي و ساير موارد در تاالب شادگان طي سال

 هوا و اقليم منطقه - ۱ - ۳ - ۳ - ۱

 ي گـرم و خشـك بـا مـدت شهر اهواز و ساير شهرهاي استان خوزستان داراي شرايط آب و هواي

 . باشـد گـراد مـي درجـه سـانتي ۴۰ ماه در سال با درجـه حـرارت بـاالي ۷ طوالني گرماي بطور متوسط

توان طوالني بودن مدت خشكي هوا، عدم بارنـدگي، رطوبـت نسـبي بـاال، بادهـاي گـرم و سـوزان، مي
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 نمـود، كـه شـرايط تقريبـا هاي هوا با گرد وغبار شن و ماسه و ساير موارد را نيـز بـه آن اضـافه طوفان

 بندي اقليمي، منطقه تاالب شـادگان در از نظر طبقه . دشواري را براي ساكنين منطقه بوجود آورده است

 بندي آمبرژه داراي اقليم بياباني و گرم مياني بندي دو مارتن داراي اقليم گرم و خشك و در طبقه طبقه

 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . است

 . تاالب شادگان از لحاظ آب و هوايي بـه طـور كلـي در اقلـيم گـرم و خشـك واقـع شـده اسـت

 همچنين بخش شمالي پناهگاه حيات وحش شادگان داراي اقليم گرم و خشك و بخـش جنـوبي آن از

 : باشد هاي اقليمي منطقه به شرح زير مي پارامتر . باشد نوع اقليم خشك ساحلي گرم مي

 ) دما ( درجه حرارت •

 هـاي آمار ايستگاه به منظور بررسي تغييرات درجه حرات و ميزان آن در منطقه مورد مطالعه از

 ايـن . انـد اسـتفاده شـده اسـت اطراف آن كه داراي آمار بلند مدت و قابل استفاده جهت اين امـر بـوده

 ادگان و خرمشـهر در جنـوب هاي شـ هاي اهواز و حميديه در شمال و ايستگاه ها شامل ايستگاه ايستگاه

 : باشد باشد كه مشخصات آنها به شرح زير مي منطقه مطالعاتي مي
 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [

 هاي اعالم تغييرات درجه حرارت و ميزان آن ايستگاه ): ۳۵ - ۱ ( جدول

 هاي آماري سال ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

 ۱۳۴۵ - ۷۶ ۱۸ ۳۱ - ۲۰ ۴۸ - ۴۱ اهواز

 ۱۳۴۸ - ۷۵ ۲ ۳۰ - ۳۹ ۴۸ - ۴۴ شادگان

 ۱۳۵۲ - ۵۹ - ۳۰ - ۲۶ ۴۸ - ۱۰ خرمشهر

۷۵ - ۱۳۶۹ 

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [
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 ) ۳۶ - ۱ ( هاي نزديك به محدوده مـورد مطالعـه كـه در جـدول پارامترهاي رژيم حرارتي ايستگاه

 . نشان شده است، در ضميمه ارائه شده است

 هاي منتخب اطراف محدوده مورد مطالعه تاالب شادگان هاي رژيم  حرارتي ايستگاه پارامتر ): ۳۶ - ۱ ( جدول

 ماهها
 پارامترها

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

واز
 اه

 ۵۴ ۵۰ ۵۳ ۵۴ ۴۹ / ۵ ۴۴ / ۵ ۳۹ ۳۶ ۲۹ / ۵ ۲۹ ۳۴ ۴۴ ۴۸ حداكثر مطلق
 ۳۷ / ۵ ۴۶ / ۶ ۴۸ / ۵ ۴۸ / ۹ ۴۶ / ۲ ۴۱ / ۷ ۳۵ / ۴ ۲۸ / ۸ ۲۴ / ۷ ۲۳ / ۳ ۲۸ / ۲ ۳۵ / ۷ ۴۲ / ۸ معدل حداكثر
 ۲۴ / ۶ ۳۳ / ۲ ۳۵ / ۷ ۳۵ / ۳ ۳۲ / ۹ ۲۷ / ۹ ۲۱ / ۹ ۱۶ / ۶ ۱۳ / ۱ ۱۲ / ۶ ۱۵ / ۸ ۲۱ / ۷ ۲۸ / ۶ معدل ميانگين
 ۱۱ / ۷ ۱۹ / ۳ ۲۱ / ۷ ۲۲ ۱۹ / ۱ ۱۴ / ۳ ۹ / ۹ ۴ / ۶ ۲ / ۲ ۲ ۳ / ۴ ۸ / ۱ ۱۴ / ۱ معدل حداقل
 - ۳ ۱۰ ۱۳ / ۵ ۱۲ / ۵ ۱۱ / ۵ ۶ / ۵ ۰ / ۵ - ۱ / ۵ - ۳ - ۲ / ۵ - ۳ ۱ ۸ حداقل مطلق

ان
ادگ

 ش

 ۵۱ ۴۹ / ۵ ۵۱ ۴۹ / ۵ ۴۹ / ۵ ۴۷ / ۶ ۳۹ ۳۵ ۲۷ ۲۹ ۳۳ / ۵ ۴۴ ۴۵ / ۵ حداكثر مطلق
 ۳۶ / ۸ ۴۳ / ۸ ۴۸ ۴۷ / ۵ ۴۵ ۴۱ / ۶ ۳۵ / ۲ ۲۷ / ۷ ۲۳ / ۱ ۲۲ / ۳ ۲۷ / ۶ ۳۶ / ۴ ۴۲ / ۸ معدل حداكثر

 ميانگين
 حرارت

۳ / ۲۷ ۳ / ۲۱ ۱۵ ۹ / ۱۱ ۳ / ۱۲ ۵ / ۱۶ ۸ / ۲۱ ۵ / ۲۷ ۵ / ۳۱ ۱ / ۳۴ ۷ / ۳۴ ۲ / ۳۲ ۸ / ۲۳ 

 معدل ح

 داقل

۸ / ۱۲ ۵ / ۷ ۴ / ۳ ۳ / ۲ ۵ / ۲ ۴ / ۷ ۱۰ ۵ / ۱۴ ۱ / ۲۰ ۶ / ۲۰ ۲۱ ۶ / ۱۷ ۶ / ۱۱ 

 - ۱ / ۵ ۱۳ ۱۵ ۱۴ / ۵ ۱۴ ۹ ۶ / ۵ ۵ - ۱ / ۵ - ۱ ۰ / ۵ ۷ / ۵ ۷ / ۵ حداقل مطلق

هر
مش

خر
 

 ۴۹ / ۵ ۴۷ ۴۸ / ۵ ۴۹ / ۵ ۴۸ / ۵ ۴۷ / ۸ ۴۲ / ۵ ۳۴ ۳۲ / ۵ ۲۹ ۳۸ ۳۹ / ۸ ۴۲ حداكثر مطلق
 ۳۱ / ۸ ۴۱ / ۴ ۴۳ / ۵ ۴۳ / ۵ ۴۱ / ۸ ۳۷ / ۵ ۳۰ / ۶ ۲۵ / ۴ ۲۰ ۱۷ / ۳ ۱۹ / ۲ ۲۶ / ۸ ۳۵ / ۴ معدل حداكثر

 ميانگين
 حرارت

۵ / ۲۷ ۲ / ۲۰ ۸ / ۱۳ ۲ / ۱۲ ۴ / ۱۶ ۳ / ۱۹ ۳ / ۲۴ ۵ / ۳۰ ۵ / ۳۴ ۹ / ۳۵ ۶ / ۳۵ ۸ / ۳۲ ۳ / ۲۵ 

 ۱۸ / ۳ ۲۴ / ۱ ۲۸ / ۷ ۲۸ / ۷ ۲۷ / ۱ ۲۳ / ۴ ۱۸ / ۱ ۱۳ / ۲ ۸ / ۸ ۷ / ۱ ۸ / ۴ ۱۳ / ۷ ۱۹ / ۵ معدل حداقل
 - ۵ ۱۵ ۱۷ ۲۰ / ۵ ۲۰ ۱۲ / ۵ ۷ / ۶ ۴ / ۵ - ۵ - ۴ ۰ ۳ / ۵ ۹ / ۵ حداقل مطلق

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [
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 درجـه ۲۳ / ۸ و ۲۴ / ۶ در ايستگاه هاي اهواز و شادگان ميانگين ساالنه درجه حـرارت بـه ترتيـب

 درجـه - ۱ / ۵ و - ۳ گراد و حـداقل درجه سانتي ۵۱ و ۵۴ گراد، حداكثر دماي ثبت شده به ترتيب سانتي

 ها نيـز دي و ين ماه هاي مرداد و تير و سردتر ها، ماه گرمترين ماه سال در اين ايستگاه . گراد است سانتي

 تـوان انتظـار مي بطور كلي با حركت به سمت جنوب افزايش درجه حرارت را در منطقه . باشد بهمن مي

 گـراد و درجـه سـانتي ۲۵ توان ميانگين درجه حـرارت را حـدود براي محدوده مورد مطالعه مي . داشت

 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، ره هواشناسي استان ادا [ . بيني نمود گراد پيش درجه سانتي ۳۵ / ۹ تا ۱۲ / ۵ تغييرات را بين

 بارندگي •

 از نظر بارندگي، مقدار متوسط آن در منطقه از اواخر ارديبهشت يا اوايل خـرداد تـا اواخـر آبـان

 جهت بررسي وضـعيت و ميـزان بارنـدگي در محـدوده مـورد . بسيار ناچيز و قابل صرفنظر كردن است

 باشـند، اسـتفاده اطراف آن كه داراي آمار طوالني و مناسب مـي هاي مطالعه تاالب شادگان، از ايستگاه

 هاي دارخوين، شادگان در ها شامل ايستگاه اهواز و حميديه در شمال و ايستگاه اين ايستگاه . شده است

 . آمده است ) ۳۷ - ۱ ( باشند كه مشخصات هر يك از آنها در جدول جنوب منطقه مي
 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [

 ايستگاههاي اعالم وضعيت و ميزان بارندگي ): ۳۷ - ۱ ( جدول

 هاي آماري سال ارتفاع عرض جغرافيائي طول جغرافيائي نام ايستگاه

 ۱۳۴۵ - ۷۵ ۱۸ ۳۱ - ۲۰ ۴۸ - ۲۱ اهواز

 ۱۳۵۱ - ۵۹ ۴ ۳۰ - ۴۴ ۴۸ - ۲۵ دارخوين

۷۵ - ۱۳۶۱ 

 ۱۳۴۸ - ۷۵ ۲ ۳۰ - ۳۹ ۴۸ - ۴۴ شادگان

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [
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 هاي مطالعاتي فوق نشـان داده ، آمار بارندگي ماهانه و ساالنه از ايستگاه ) ۳۸ - ۱ ( در جدول شماره

 . شده، كه در ضميمه ارائه شده است

 رطوبت نسبي •

 تـوان بـراي محـدوده به منظور بررسي تغييرات رطوبت هوا بـا اسـتفاده از ايسـتگاه اهـواز مـي

 هـاي درصد با باالترين رطوبـت در مـاه ۴۳ / ۷ مطالعاتي نيز مشابه اهواز ميانگين متوسط رطوبت ساالنه

 ه در اواسـط بهـار بينـي كـرد، بطـوري كـ هاي خرداد و تير را پيش ترين مقدار در ماه دي و آذر و پايين

 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . كند رطوبت كاهش يافته و در اواسط پاييز روند صعودي پيدا مي

 تبخير •

 تـوان از آمـار تبخيـر از براي ارزيابي وضعيت تبخير در محدوده مطالعـاتي تـاالب شـادگان مـي

 توان براي تـاالب شـادگان، ميـانگين تبخيـر تشتكي در ايستگاه اهواز استفاده نمود كه براساس آن مي

 مترين را در مـاه دي ميليمتر را برآورد نمود و بيشترين تبخير را در ماه تير و ك ۳۰۵۱ / ۶ ساالنه معادل

 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . بيني كرد پيش

 ساعات آفتابي •

 در خصوص ساعات آفتابي، ميـانگين سـاعات آفتـابي سـاليانه بـراي محـدوده مطالعـاتي تـاالب

 آفتـابي بطور كلي از ماه ارديبهشت تا شهريور، ساعات . ساعت برآورد نمود ۲۹۴۳ / ۶ توان شادگان را مي

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . يابد افزايش و از ماه مهر تا دي ساعات آفتابي كاهش مي
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 يخبندان •

 توان بر اساس آمار تجزيه و تحليل شده اظهار داشت كـه بـه نـدرت بـيش از از نظر يخبندان مي

 ] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . يك بار در سال احتمال يخبندان در محدوده مطالعاتي وجود دارد

 باد •

 متوسـط . باشـد در اكثر موارد بادهاي غالب منطقه مورد مطالعه، شمال غربي و جنوب غربي مـي

 . نـات بـوده اسـت ۵۵ نات و حداكثر سرعت وزش بـاد منطقـه برابـر بـا ۵ / ۵ سرعت باد در سال معادل

ات جريانـ . هاي سرد سال و در جهت جنوب و جنوب شرقي بوده است بيشترين سرعت وزش باد، در ماه

 عمومي هوا در منطقه مورد مطالعه در فصل سـرد شـامل جريـان پرفشـار سـيبري، جريانـات پرفشـار

 هاي جنوب غربي سـودان و عربسـتان و اي، جريان هاي غرب مديترانه ازورهستند كه خود شامل جريان

 . باشد هاي شمال غرب اروپاي شمالي مي جريان

 باد باد تشي، باد شرجي، باد سور، باد سموم، باد سام، انواع بادهاي محلي همچون باد شمال،

 باد . سمور، باد چعب نيز در استان خوزستان داراي اثراتي بر محيط زيست و فعاليت مردم منطقه است

 بعدي از نظر تواتر غالب منطقه، شمال غربي بوده و پس از بادهاي شمال غربي، بادهاي غربي در رتبه

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [ . اند وزش باد قرار داشته
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 فصل دوم

 افزايش و

ها كاهش دارائي
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 ها افزايش و كاهش دارائي - ۲

 ها كاهش دارائي - ۱ - ۲

 هاي فلزي و غير فلزي برآورد مقدار برداشت منابع انرژي فسيلي و كاني - ۱ - ۱ - ۲

 ، در كـل اسـتان معـادن ۱۳۸۴ مطابق با آمار مندرج در سالنامه آماري اسـتان خوزسـتان سـال

 شـوند، مختلفي از جمله شن و ماسه و باالست و پوكه معدني در مقادير مختلفي استخراج و توليـد مـي

 صـرف همچنـين م . اما در مورد شهرستان شادگان گزارشي مبني بر فعاليت معادن ارائـه نشـده اسـت

 مترمكعـب نفـت گـاز، ۴۶۳۷۹ تن گـاز مـايع، ۱۳۵۸ منابع انرژي موجود در شهرستان شادگان شامل

 متر مكعب بنزين بوده است كه در مقايسه با مقـادير مصـرف در ۳۰۲۵۸ متر مكعب نفت سفيد و ۸۱۳

 مترمكعـب ۱۱۹۹۸ مترمكعب نفت سـفيد و ۱۱۵۹ مترمكعب نفت گاز، ۱۴۱۰۱ كه شامل ۱۳۷۸ سال

 گردد كه مصرف نفت گاز و بنزين افـزايش و نفـت سـفيد كـاهش يافتـه وده است، مالحظه مي بنزين ب

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [ . است

 هاي مختلف ميزان مصرف منابع آبي به تفكيك نوع در بخش - ۲ - ۱ - ۲

 در شهرستان شادگان، برداشت از منـابع آب زيرزمينـي گـزارش نشـده ۱۳۸۴ بر اساس آمار سال

 شـود كـه تصـفيه آن در تصـفيه خانـه برداشت از منابع سطحي، به مصارف شـرب محـدود مـي . است

 آب خام كه از منـابع سـطحي ) هزار مترمكعب ( ۷۳۷۶ شهرستان شادگان انجام شده و اين تصفيه خانه

 متـر مكعـب ۸۰۰۰ حجم مخازن تصفيه خانـه فـوق معـادل . مايد ن شود را در سال تصفيه مي تأمين مي

 براساس همين آمار شهرسـتان . باشند را  در سال دارا مي ) هزار مترمكعب ( ۷۵۶۰ بوده و ظرفيتي معادل

 مشـترك ۴۷۱ مشـترك خـانگي، ۸۱۲۴ مشترك آب در نقاط شهري دارد كـه شـامل ۸۸۹۲ شادگان

اداري شهرستان شـادگان - مشترك عمومي ۲۱۵ ن همچني . شوند مشترك فضاي سبز مي ۳۱ تجاري و
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 هـاي عمـومي و آزاد مورد ديگر كه در گـروه ۵۲ نمايند و متر مكعب آب مصرف مي ۳۰۹۶۴۲ به ميزان

 متـر مكعـب تقاضـاي آب و انشـعاب در نقـاط شـهري شهرسـتان شـادگان، دارا ۱۰۳۴۵۶ قرار ندارند،

 دگان نيز براسـاس آخـرين اطالعـات موجـود آوري فاضالب در شهرستان شا طول شبكه جمع . باشند مي

 . گردد تعداد انشعاب را شامل مي ۵۹۵۴ كيلومتر بوده كه ۴۰ / ۰۴
 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [

 برداري از منابع طبيعي مجوزهاي بهره - ۳ - ۱ - ۲

 پروانـه ۱۳۱ در شهرستان شادگان تعداد ۱۳۸۴ براساس آمار ارائه شده استان خوزستان در سال

 هزار متر مربـع ۲۴ ها صادر شده است كه از اين تعداد هزار متر مربع از زمين ۲۷ براي مساحتي بالغ بر

 پروانه براي احـداث ۱۳ و ۱۱۹ هزار متر مربع ساختمان تخريبي بوده است كه به ترتيب ۳ زمين باير و

 هايي كه اي احداث بنا در زمين هاي موجود مجوزي بر ها صادر شده است از ميان زمين بنا در اين زمين

 ۲ مـورد مسـكوني، ۱۲۴ پروانـه صـادر شـده ۱۳۱ از كل . اند صادر نگرديده است قبالً باغ يا مزرعه بوده

 پروانه بـراي سـاير مـوارد كـه ۴ پروانه صنعتي، آموزشي و بهداشتي و ۱ پروانه مسكوني و كارگاه توأم،

[ اظهار نشده است، اختصاص داده شده است  ] ۱۳۸۴ مه آماري استان خوزستان، سالنا .

 برآورد ميزان تخريب به  تفكيك فعاليت هاي اقتصادي تخريب كننده - ۴ - ۱ - ۲

 عالوه بر وجود ارزش هاي تاالبي برجسته اين منطقه، در سال هـاي اخيـر تحـت تـأثير عـواملي

 مانند جنگ تحميلي، تصرف هاي بـي رويـه در آن و ورود فزاينـده فاضـالب هـاي شـهري، صـنعتي و

 كشاورزي و افزايش آلودگي آب تاالب، صيد ماهي و شكار پرنـدگان، ايـن تـاالب دسـتخوش نارسـايي

 اينك نيز در اطراف تاالب فعاليت هاي عمراني وسيعي در دست اجراست كه هر كـدام . يي شده است ها

همچنـين وجـود زهكـش . مستقيم يا غير مستقيم مي تواند اكوسيستم تاالب را تحت تأثير قرار دهـد
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 هاي واحدهاي شرقي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، نشت نفت از لوله هاي انتقال نفت، ساخت

 همگي از عـواملي هسـتند كـه تـأثيرات ..... نيروگاه گازي آبادان در تاالب شادگان، ساخت سد مارون و

 از عوامل مهم تهديـد كننـده تـاالب شـادگان مـي . منفي بسياري بر اكوسيستم تاالب خواهند گذاشت

 : توان به نكات ذيل اشاره نمود

 . امل مهـم تهديـد كننـده تـاالب اسـت رسوبگذاري و پر شدن تدريجي تاالب بوسيله رسوبات از عو -

 باشـد از طريـق تن در كيلومتر مربع مي ۱۴۱۰ هزار تن مواد رسوبي كه معادل ۵۱۵۰ ساليانه نزديك به

 باال بودن رسوبات به دليـل فرسـايش پـذيري . رودخانه جراحي به مناطق پايين دست منتقل مي شود

 كـه در  فصـول طغيـاني ايـن رسـوبات وارد حوزه آبريز و ضعيف بودن پوشش طبيعي خاك مي باشـد

 تاالب شادگان شده و تأثيرات سوء اكولوژيك خود را بر تـاالب و تغييـر مكـان اراضـي كشـاورزي مـي

 افزايش رسوبات ساليانه در اراضي تاالب ضمن كاهش حجم آبگيري تاالب باعث تسـريع در امـر . گذارد

 ر آب گذرها به خور موسي و نهايتـاً خشـك شـدن تخليه آب شيرين تاالب از نهر مارد به كارون و ديگ

 . آن مي شود

 رودخانـه كـازرون بـا دبـي . يكي از مشكالت تاالب شادگان شور شدن آن به مرور زمان مـي باشـد -

 گرم در ليتـر نمـك، قـادر اسـت ۰ / ۰۳۵ گرم در ليتر گل و الي و ۴ مترمكعب در ثانيه، به ميزان ۷۵۰

 در مواقـع طغيـاني كـه . با خود حمل و وارد دريا و تاالب كند ساليانه ميليون ها تن نمك و ته نشست

 پيونـدد، هـزاران تـن نمـك و گـل و الي وارد دشـت خوزسـتان اغلب در فصل زمستان به وقـوع مـي

 شود، همچنين غلظت نمك رودخانه جراحي در طول سال در نوسان است، بطوريكه در تابستان بـه مي

 ي قابليــت آبيــاري خــود را در پــايين دســت از دســت دليــل شــوري زيــاد، قابليــت آشــاميدن و حتــ

 در مواقع كم آبي، به دليل سرعت كم آب، تماس آب با تشكيالت گچي، نمكي و مارني بيشـتر . دهد مي

ــزايش ــول آب را اف ــواد محل ــزان م ــل و مي ــيميايي در آب ح ــر ش ــتري عناص ــدار بيش ــده و مق  ش

در ۱۳۴۷ در سـال . شود كيفيت آب بهتر مي برعكس در مواقع پرآبي اين تماس كمتر بوده و . دهد مي
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 كيلومترمربع نمـك ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ يك دوره طغياني رودخانه ها، ميليون ها تن گل و الي و در حدود

 همچنـين سـاليانه . تن نمك رسيد را در دشـت خوزسـتان برجـاي گذاشـتند ۱ / ۵ كه پس از تبخير به

ــه ــي از دامن ــك فراوان ــرز نم ــاي ه ــيله آب ه ــرس بوس ــاي زاگ ــت و ه ــاطق پس ــه من ــطحي ب  س

 گردند كه قسمت اعظم آن وارد حوزه هاي آبريز انتهايي و تاالب شادگان ها، حمل و انباشته مي گودال

 . مي شود

 در . در نقل و انتقال نمك، در بررسي شوره زاري خوزستان، باد نيز عامل مـؤثري شـناخته شـده اسـت

 از كويرهـاي غربـي ) كيلوگرم در هكتاردر سال ۳۰۰ تا ۲۰۰ ( خوزستان، باد، نمك را همراه گرد و غبار

 تـن نمـك را  از ۵۰ تـا ۲۰ به جلگه خوزستان حمل مي نمايد و در دشت خوزستان ساليانه به ميزان

 بادهاي شديد و طوفان هاي سخت قادرند قطرات آب را از خلـيج . محلي به محل ديگر منتقل مي كند

 معمـوالً . ان به مناطق ساحلي و تاالب شادگان حمل نماينـد فارس كنده و بصورت مه و يا ذرات ريز بار

 كيلوگرم نمك در هكتار وارد خاك هاي ساحلي مي شود، عـالوه ۴۰ تا ۳۵ از اين طريق ساليانه حدود

 بر نمك حمل شده از رودخانه ها، افزايش شوري آب جراحي به دليـل كـاهش دبـي آن در اثـر انجـام

 به دنبال آن كاهش حجم آب تاالب كه باعث پيشروي آب دريـا از پروژه هاي بهسازي آبياري منطقه و

 اداره كل حفاظت محـيط [ . طريق خورها مي گردد، تاالب شادگان را با خطر جدي شور شدن تهديد مي نمايد

 ] ۱۳۷۶ ، زيست استان خوزستان

 تاالب شادگان فعاليت هاي انساني تأثير گذار بر - لف ا

 . رود برداري از آب جهت آبياري، يكي ديگر از عوامل تهديد كننده تاالب شـادگان بشـمار مـي بهره -

 طرح شبكه آبياري دشت بهبهان كه يكي از اجزاء طرح عظيم توسعه رودخانه مارون اسـت بـه منظـور

 ه توسعه بهره برداري از منابع آب رودخانه مارون و گسترش فعاليت هاي آبياري، برنامـه ريـزي گرديـد

طرح فوق مشتمل بر احداث سدهاي انحرافي، تنظيمي و مخزني مارون و پروژه هاي آب رسـاني . است



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۹۷ 

 هكتار و اراضي خلف آباد برابـر ۶۷۰۰ هكتار و دشت جايزان برابر ۱۳۵۰۰ دشت هاي بهبهان به ميزان

 اث احـد . هكتـار اسـت ۵۵۵۰۰ هكتار و در مجموع ۱۹۰۰۰ هكتار و اراضي شادگان به ميزان ۱۶۳۰۰

 سد و كاهش دبي آب رودخانه هاي جراحي و مارون مي تواند اكوسيستم تاالب شـادگان را دسـتخوش

 هايي از تغيير نموده و بر تحرك ماهيان جهت زاد و ولد، از بين رفتن قسمت

 مناطق تغذيه حيات وحش، تجمع رسوبات، به زيـر آب رفـتن قسـمت هـايي از نخـيالت و روسـتاهاي

 . ير گذارد اطراف سد مخزني تأث

 تصرف هاي بي رويه از تاالب جهت احداث جاده، ساختمان، كارگاه ها و كارخانجـات نيـز يكـي از -

 عوامل مخرب تاالب شادگان مي باشند، همچنين اثـرات مخـرب جنـگ تحميلـي در تـاالب شـادگان

 . مشاهده مي گردد

 ه بـر اكوسيسـتم حيات وحش تاالب نيز از دو جهت در حال تهديد است، از يك طرف هر عاملي ك -

 تاالب تأثير منفي بگذارد و تغييري درآن بوجود بياورد بر جانداران تاالب نيز تأثيرخواهد گذاشت مـثالً

 و بلدرچين ) كوكر ( ها پرندگان بوته زار مانند دراج، تيهو، باقرقره پروژه هاي بهسازي آبياري كه زيستگاه

 پردازنـد، پرندگان در اين تـاالب بـه زادآوري مـي را مورد تهديد قرار مي دهد و با توجه به اين كه اين

 از طرفي صيد بي رويه ماهيان، شكارهاي غيـر . باعث كاهش امنيت و مهاجرت اجباري آنان مي گردند

 . نمايد مجاز پرندگان، غناي گونه اي و تنوع زيستي تاالب را تهديد مي

 جهـت تبـديل بـه اراضـي يكي ديگر از عوامل تخريب كننده تاالب، زهكشـي و خشـكاندن تـاالب -

 ها مي باشد كه عالوه بر بهم زدن اكوسيستم تاالب، اثرات سـوء ديگـري از قبيـل كشاورزي و نخلستان

 هاي  كشاورزي شامل انواع كاهش جريان آب و افزايش شوري را به همراه دارد و موجب افزايش پساب

 آالينده حاصل از پساب هـاي عوامل . ها، آفت كش ها و كودهاي شيميايي در آب خواهد شد علف كش

ــاالب راه ــز ت ــوزه آبري ــا ح ــاالب و ي ــه ت ــه ب ــداري ك ــاورزي و دام ــدني، كش ــنعتي، مع ــهري، ص ش

] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [ . يابند نيز از عوامل مهم تهديد كننده تاالب است مي
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 پساب شهري •

به لحاظ وسعت، دومين آبريز استان بوده و رودخانه هـاي مـارون، جراحـي و حوزه آبريز جراحي

 هاي اين حوزه متشكل از بهبهان، رامهرمز، باغملك، ماهشهر و شهرستان . اهللا در اين حوزه جريان دارند

 ۲۰ / ۰۳ اين جمعيـت حـدود . نفر را در خود جاي داده است ۶۳۶۳۶۴ شادگان بوده كه جمعيتي معادل

 ميزان آب برداشت شده جهت مصرف شـهري و خـدماتي . يت استان خوزستان مي باشد درصد از جمع

 درصـد آن بـه صـورت ۹۰ ميليون متر مكعب بـوده كـه ۲۷ / ۱۸ ، ۱۳۷۰ در حوزه آبريز جراحي در سال

 ميليون متر مكعـب بـرآورده ۲۴ / ۴۶ پساب حاصل معادل . هاي سطحي حوضه راه يافته اند پساب به آب

 فاضـالب كـش ۳ كش كه شـامل فاضالب ۵ ر فاضالب هاي شهر شادگان توسط در حال حاض . گردد مي

 . باشد، به سمت تاالب شادگان هدايت مي شـود فاضالب كش در جنوب شهر شادگان مي ۲ در شمال و

 شود كه پس از پرشدن توسط تـانكر، براي دفع فاضالب كشتارگاه شادگان از سپتيك تانك استفاده مي

 . گردد تخليه مي حمل و به تاالب  شادگان
 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 پساب كشاورزي •

 متـر مكعـب ميليـون ۲۶۷ / ۸ در حدود ، با توجه به ميزان اراضي كشت  و  مصارف آب كشاورزي

 ، كـه از ايـن ه وارد آب هاي سطحي و زير زميني گرديد ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ كشاورزي در سال  زراعي پساب

 ميليون متر مكعـب در زيـر حـوزه اهللا و ۸۰ / ۰۶ ميليون متر مكعب در زير حوزه مارون و ۷۰ / ۰۲ ميان

 . يابنـد راه مـي منطقه هاي جاري و زيرزميني ميليون متر مكعب در زير حوضه جراحي به آب ۱۱۴ / ۷۲

 فـوني ها و دامداري ها گذشته از وارد كردن مواد آلي بسيار و مـواد شـيميايي ضـد ع فاضالب مرغداري

 ، ساولن و فنوالن به رودخانـه جراحـي و نهايتـاً بـه تـاالب، موجـب ۶۰ كننده مانند باكتري ري جنت

 . انتشار انواع بيماري هاي دام و طيور در آبزيان و پرندگان تاالب نيز خواهد شد
] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [
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 جراحي آمار مرغداري هاي حوضه رودخانه ): ۱ - ۲ ( جدول

 غير فعال ، فعال شهرستان
 ميزان توليد

 تن قطعه

 ۲۷۵۱ / ۹ ۶۷۹۵۰۰ ۵۹ شادگان

 ۵۵۸ / ۹ ۱۳۸۰۰۰ ۱۶ رامهرمز

 ۱۵۸۱ / ۵ ۳۹۰۵۰۰ ۲۸ بهبهان

 ۴۸۹۲ / ۳ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۰۳ جمع كل

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 جراحي آمار دامداري هاي حوضه رودخانه ): ۲ - ۲ ( جدول

 ظرفيت به رأس فعال شهرستان

 ۵۰ ۱ شادگان

 ۱۶۰ ۴ رامهرمز

 ۶۸۴ ۱۴ بهبهان

 ۸۹۴ ۱۹ جمع كل

 ] ۱۳۷۲ ، وزارت جهاد كشاورزي [

 پساب صنعتي •

 اسـيدهاي معـدني و قابل توجهي مواد آلي، مواد نفتي، فنل ها، هاي صنعتي حاوي مقادير پساب

 اكوسيسـتم وارد كنتـرل تـأثيرات مخـرب و ديرپـايي بـر م باشـند و در صـورت عـد فلزات سنگين مي

] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [ . مي سازند
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 ميزان آب مصرفي و فاضالب توليدي در واحدهاي صنعتي حوضه آبريز جراحي ): ۳ - ۲ ( جدول

 ) هزار متر مكعب در سال (

 شيميايي سلولزي نساجي غذايي گروه صنايع
 كاني غير

 فلزي
 كاني فلزي

 برق و

 الكترونيك
 جمع كل

 ميزان آب

 مصرفي
۳ / ۲۳۳۲ ۸ / ۴۰۰ ۳ / ۰ ۲ / ۱۰۸۴۹ ۶ / ۲۷۲۴ ۲ / ۴ - ۴ / ۱۶۳۱۱ 

 ميزان

 فاضالب

 توليدي

۶ / ۳۳۵ ۳ / ۳۱۱ ۵ / ۰ - ۵ / ۹۱۲ ۸ / ۲ - ۷ / ۱۵۶۲ 

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 فاضالب محاسبه شده شامل فاضالب انساني و صنعتي و سرانه فاضالب انساني و صنعتي بـوده و

 ليتر در روز براي هـر نفـر محاسـبه گرديـده ۲۰۰ سرانه فاضالب انساني براي كاركنان صنايع به ميزان

 راحـي در ارقام ارائه شده در جدول باال نشان مي دهنـد كـه مجمـوع آب برداشـتي از حوضـه ج . است

 ميليون متـر مكعـب ۱ / ۶ ميليون متر مكعب و پساب صنعتي توليد شده تقريباً ۱۶ / ۳ واحدهاي صنعتي

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [ . مي باشد

 آلودگي هاي طبيعي تاالب شادگان - ب

 در باال دست رودخانـه . ود هاي طبيعي منطقه نيز بر اكوسيستم تاالب تأثيرگذار خواهند ب آلودگي

 هـا مـواد نفتـي و هايي وجـود دارد كـه از آن جراحي در يك كيلومتري شرق روستاي ماماتين، چشمه

 متـر طـول دارد كـه مـواد ۸ متـر عـرض و ۳ حوضچه اصلي چشـمه . قيري با دبي كم جاري مي شود

بي بسـيار كمـي جريـان رسد و با د هيدروكربوري سنگين مانند قير همراه با آب توسط آن به سطح مي
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 شود و به صورت اليه نازكي سطح آب را پوشانده و با جريان رودخانه به پـايين يافته و وارد رودخانه مي

 عالوه بر اين چشمه تراوشات هيـدروكربوري ديگـري نيـز در بسـتر رودخانـه در . شود دست منتقل مي

قابـل مالحظـه اي از آب وجـود دارد باالتر از بستر اصلي رودخانه فوران . همين محل مشاهده مي شود

 رساند، مقداري گاز نيز بـه سـطح كه همراه خود، مواد هيدروكربوري سنگين و سولفوره را به سطح مي

 گيــري تركيبــات ايــن گــاز نشــان انــدازه . رســد كــه منشــأ آن مشــخص نشــده اســت مــي

 ستنشـاق آن بـراي قسمت در ميليون هيدروژن سولفوره اسـت كـه ا ۸۰۰ الي ۶۰۰ دهد كه داراي مي

 دهد كه منشأ مواد هيد كربوري كه توسط ايـن چشـمه مطالعات نشان مي . سالمتي خطري جدي است

 رسند، آسماري نبوده بلكه بنگستان يا خالي است كـه ارتبـاط توسـط گسـل هـا انجـام ها به سطح مي

 گنبـد لـرن و . رد گرفته است و احتمال دارد تزريق گاز در ميدان هفتگل، روي اين چشمه ها اثـر بگـذا

 عمالً منشأ تراوشات گـاز . ماماتين هر دو بر روي يك ساختار زمين شناسي به نام ماماتين واقع هستند

 . باشند تر از آسماري مي و ساير هيدروكربورهاي سنگين متعلق به سازند عميق
 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 برآورد ميزان فرسايش - ۱ - ۴ - ۱ - ۲

 شستشوي خاك از مناطق باالدست در كوه هـاي زاگـرس كـه چشـمه هـاي رودهـاي جراحـي،

 ها گشته و دهند، باعث حمل مقدار زيادي گل و الي توسط اين رودخانه كارون و دز را تشكيل مي

 شود رسوب كرده، در نتيجه حجم آبگيـري تـاالب را باالخره در تاالب شادگان كه سرعت آب گرفته مي

رسوب گذاري و پرشدن تدريجي تاالب بوسيله رسـوبات از عوامـل مهـم تهديـد . دت كم كرده است بش

 تـن در ۱۴۱۰ هزار تن مـواد رسـوبي كـه معـادل ۵۱۵۰ ساليانه نزديك به . كننده تاالب شادگان است

 بـاال بـودن . شـود باشد، از طريق رودخانه جراحي به مناطق پـائين دسـت منتقـل مـي كيلومترمربع مي

 باشـد كـه در بدليل فرسايش پذيري تشكيالت حوزه آبريز و ضـعف پوشـش گيـاهي خـاك مـي رسوب

فصول طغياني، رسوبات، وارد تاالب شادگان شده و تأثيرات سوء اكولوژيك خـود را بـر تـاالب و تغييـر
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 افزايش رسوبات سـاليانه در اراضـي تـاالب ضـمن كـاهش حجـم آب . گذارد مكان اراضي كشاورزي مي

 باعث تسريع در امر تخليـه آب شـيرين تـاالب بـه خـور موسـي و  نهايتـاً خشـك شـدن گيري تاالب

 . شود پيش رس آن مي
 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 افت كمي منابع - ۲ - ۴ - ۱ - ۲

 منابع آب تاالب شادگان مشتمل بر جريان هاي رودخانه جراحي، سـيالب هـاي حـوزه كوپـال و

 نيز سرريز سيالب هاي رودخانه كارون است كه بوسـيله نهـر بحـره و مگسـرهاي متعـددي اسـت كـه

 ون نهر مارد نيز كه در مواقع كم آبي رودخانـه كـار . جريان آن ها همه به سمت تاالب سرازير مي شود

 . آب تاالب را به كارون تخليه مي كند، در مواقع سيالبي، جريان كارون را به تاالب هـدايت مـي نمايـد

 درمورد جريان رودخانه جراحي اطالعات و آمار نسبتاً طوالني وجود دارد كه به كمك آن ها مـي تـوان

 ت مختلفي كه انجام شـده تاكنون در مطالعا . برآورد نسبتاً دقيقي از حجم ورودي به تاالب به عمل آورد

 از جريان رودخانه در ايستگاه گرگر براي اين منظورها استفاده مي شد، ولي از آنجا كه اين ايسـتگاه در

 اين محل نمي تواند تمام جريان هاي طبيعي رودخانه را به دقـت انـدازه گيـري كنـد و آمـار رودخانـه

 ت بيشتري برخـوردار اسـت از اطالعـات ايـن جراحي در ايستگاه رامشير يا مشراگه به طور نسبي از دق

ساله اندازه گيري ايسـتگاه مشـراگه بـا كمـك ۳۰ يادآور مي شود كه آمار . ايستگاه استفاده شده است

 محاسـبات . سـال توسـعه يافتـه اسـت ۴۸ روش هاي آماري و با استفاده از آمار ايستگاه بهبهان بـراي

 : ته است برآورد منابع آب تاالب براي دو حالت صورت گرف

 ايـن . در يك حالت جريان ورودي به تاالب با استفاده از آمار موجود محاسبه و برآورد شـده اسـت -

. دهد محاسبات وضعيت منابع آب تاالب را در نيم قرن گذشته نشان مي
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 در اين حالت ديگر محاسبات مشابه با حالت قبل اما با اين فرضيات كه سد مخزنـي سـاخته شـده -

 اي آبياري صورت گرفته باشد تكرار شد نتايج اين محاسـبات وضـعيت تـاالب را بـراي باشد و توسعه ه

 مقايسه اين دو حالت حدود تأثير اقـدامات را كـه تحـت عنـوان بهـره . شرايط آينده منعكس مي سازد

 برداري از منابع آب رودخانه و آبياري دشت هاي مختلف صورت گرفته و يـا در آينـده صـورت خواهـد

 . خواهد داد گرفت، نشان

 حجم آب ورودي به تاالب برابر است با جريان رودخانه در ايستگاه مشراگه منهـاي مصـارف آب

 بر مبناي آمار موجود، مقادير جريان وارد شده به تـاالب بررسـي شـده . در فاصله بين ايستگاه تا تاالب

 هاي ورودي بـه  تـاالب بـراي ن جريا . به قرار زير است ) ۴ - ۲ ( است كه نتايج آن بطور خالصه در جدول

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [ . اين دو حالت در جدول زير مقايسه شده است

 ميانگين جريان هاي ورودي به تاالب ): ۴ - ۲ ( جدول

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

۲۲۲۸.۳ ۶.۶ ۹.۳ ۲۱/۷ ۵۱.۷ ۹۸.۷ ۱۴۲.۹ ۱۴۶.۸ ۱۴۴.۵ ۱۰۹.۹ ۹۱.۴ ۴۱.۶ ۱۱.۶ 
 بدون

 سد

 با سد ۲۱.۵ ۳۰.۱ ۶۴.۰ ۷۳.۲ ۱۰۰.۹ ۱۰۹.۲ ۱۱۲.۱ ۸۷.۱ ۵۱.۰ ۳۶.۱ ۳۰.۴ ۲۲.۹ ۱۶۹۳.۸

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 - ۱۳۴۶ رودخانه جراحي در سال در همين دوره كمترين مقدار جريان ورودي به تاالب از سوي

 ) ۵ - ۲ ( اتفاق افتاده است كه مقادير آن در جدول ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ و نيز بيشترين جريان در سال ۱۳۴۵

. در ذيل آورده شده است
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 كمترين و بيشترين مقدار جريان هاي ورودي به تاالب در شرايط بدون سد مخزني ): ۵ - ۲ ( جدول

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 كمترين ۰.۸ ۸.۲ ۴۲.۲ ۲۰.۱ ۱۱.۹ ۲۳.۱ ۲۱.۴ ۳.۴ ۱.۳ ۰.۲ ۰.۹ ۰.۶ ۳۴۸

 بيشترين ۹.۵ ۳۰.۴ ۸۰.۹ ۱۹۴.۹ ۵۸۱.۵ ۳۴۹.۳ ۵۰۴.۰ ۳۱۷.۹ ۲۱۲.۳ ۱۰۹.۰ ۹۱.۴ ۶۶.۴ ۶۶۵۹

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 هـزار ۱۲۰ - ۱۰۰ در يك تحليل تقريبي اگر محدوده آبگير تـاالب آب شـيرين را كـه در حـدود

 . خواهد بود ) ۶ - ۲ ( هكتار است در نظر گيريم، ميزان تبخير از اين سطح مطابق جدول

 ن مقايسه جريان هاي ورودي به تاالب از رودخانه جراحي با ميزان تبخير از سطح تاالب شادگا ): ۶ - ۲ ( جدول

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

۱۶۹۲ ۲۰۴ ۲۱۶ ۲۰۷ ۲۰۶ ۱۶۱ ۱۲۴ ۸۳ ۶۰ ۶۴ ۸۴ ۱۱۹ ۱۶۴ 
 ميزان

 تبخير

۱۶۸۳ ۵۹ ۷۸ ۹۲ ۱۳۴ ۲۳۸ ۳۱۲ ۲۹۶ ۲۷۱ ۱۹۷ ۱۶۹ ۱۰۱ ۵۴ 
 ورودي

 جراحي

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 به اين ترتيب در يك حالت فرضي اگر مقرر شود كه پهنه گسترش آب تاالب پايدار باقي بمانـد،

 ميليارد مترمكعب آب به جبـران تبخيـر وارد آن شـود و اگـر آب مـورد نيـاز بـراي ۱۷۰۰ بايد حداقل

 ر بگيـريم درصـد تبخيـر در نظـ ۲۰ - ۱۵ آبشويي اين مخزن آب و ترقيق غلظت امالح آن را برابر حدود

 در شـرايط آينـده . ميليارد مترمكعب درسـال خواهـد بـود ۲ حداقل آبي كه بايد به تاالب تخليه شود،

 و ) در شرايط توسعه كامل دشت هاي باالدست ( ميزان جريان هاي ورودي به تاالب از رودخانه جراحي

بـراي تـأمين ايـن نيـاز نيز جريان هاي رودخانه كارون و زهاب هاي ورودي به تاالب از پروژه آزادگان
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 بطوريكه مالحظه مي گردد احداث سد و رهاسازي آب از مخزن بـر اسـاس نيازهـاي . تكافو خواهد كرد

 شبكه هاي آبياري باعث مي گردد تا شرايط بسيار پر آب تري براي تاالب در ماه هاي تابسـتان فـراهم

 از آب بوده و از تكرار ماه هاي خشـك بطوريكه در آينده در بيشتر ماه ها و فصول، تاالب انباشته . گردد

 همانطور كه اشاره شد جريان هاي سيالبي حـوزه كوپـال بصـورت روانـاب . و كم آب كاسته خواهد شد

 سـر ريـز . وارد تـاالب شـادگان مـي شـود ) تاالب منصوره ( سطحي از مجاري مختلف از بخش شمالي

 و نيز از طريق مگسـرهاي مختلفـي كـه در سيالب هاي رودخانه كارون نيز از طريق انهار مالح و بحره

 متأسـفانه هيچيـك از . امتداد رودخانه كارون در سطح اراضي پخش و به سمت تاالب جاري مي گردد

 از اين جهـت فقـط مـي تـوان . باشند شوند و  قابل اندازه گيري نيز نمي ها اندازه گيري نمي اين جريان

 ميليـون ۳۵۰ گين سـاالنه جريـان هـا را در حـدود بررسي هاي انجام شـده، ميـان . ها را تخمين زد آن

 بطوريكه مالحظه مي شود سهم رودخانه كـارون در تغذيـه تـاالب از حـدود . دهد مترمكعب بدست مي

 دو پروژه بزرگ آبياري در مجاورت تـاالب شـادگان . جريان هاي رودخانه جراحي تجاوز نمي كند % ۱۵

 در ) نيشكر جنوب اهواز در واحدهاي شـرق كـارون پروژه پرورش ماهي آزادگان و پروژه توسعه كشت (

 هر دوي اين پروژه ها از رودخانه كارون آبگيري مي كنند اما زهاب پـروژه پـرورش . حال توسعه است

 ماهي آزادگان طبق طرح وارد تاالب مي شود، سه واحد توسعه نيشكر جنوب اهواز در شرق كارون نيـز

 ارون تخليه مي نمودند كه بعلت مشكالتي كه بوجـود آورده حجم قابل مالحظه اي زهاب به رودخانه ك

 و چند ماهي است كه به تاالب تخليه مي شود، مقادير تخليه جريان در شرايط توسـعه كـامالًٌ بـه قـرار

 . پيش بيني شده است ) ۷ - ۲ ( جدول
] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [
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 ب از پروژه هاي توسعه نيشكر و نيز پرورش ماهي آزادگان مترمكعب بر ثانيه ا تخليه زه ميزان ): ۷ - ۲ ( جدول

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 نيشكر ۱۷ ۱۰۹ ۱۱۳ ۱۱۸ ۱۳.۷ ۱۳.۷ ۱۷.۰ ۲۵.۷ ۲۶.۵ ۲۹.۹ ۲۹.۹ ۲۱.۶ ۶.۸

۱۴۷ ۱۱.۸ ۹.۲ ۶.۹ ۶.۸ ۷.۲ ۰.۷ ۰.۹ ۰.۸ ۰.۸ ۰.۵ ۰.۷ ۸.۸ 
 پرورش

 ماهي

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 تحليل كاملي از پيامدهاي تخليه زهاب هايي كه به تاالب وارد مي شود صـورت نگرفتـه اسـت امـا

 . مسلم است كه اين منابع آبي از نظر كمي مي توانند در فصل تابستان، تاالب را بخوبي تغذيـه نماينـد

 رنامه رسد كه در مراحل اوليه توسعه واحدهاي مزبور در اثر اجراي ب درعين حال به نظر مي

 هايي كه با شدت هاي مختلف شور هستند، غلظت امالح در زهاب هـا زيـاد بـوده و هاي آبشويي زمين

 . توانند اثرات  بالقوه اي را در محيط طبيعي تاالب در پي داشته باشند مي
 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [

 افت كيفي منابع - ۳ - ۴ - ۱ - ۲

 فيزيكي آب ارامترهاي كيفيت پ •

 پارامترهاي فيزيكي، آن دسته از خصوصيات آب است كه بوسيله حواس بينايي، المسه، چشايي،

 مواد جامد معلق، كدورت ، رنگ، طعم، بو و حرارت در اين گروه قـرار . و بويايي قابل تشخيص مي باشد

 . مي گيرند

 ايـن . ده درآب تقسـيم مـي شـوند جامدات معلق به دو دسته معلق و محلول پراكنـ : جامدات معلق -

 گروه از جامدات ممكن است شامل ذرات معدني و آلي و يا مايعات مخلوط شونده بـا آب باشـند و اگـر

مصـارف صـنعتي آب ممكـن . به صورت معلق باشند جزء پارامترهاي فيزيكي آب محسوب مـي شـوند
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 انند روغن و گـريس كـه در آب مايعاتي م . است منجر به ورود ناخالصي هاي معدني يا آلي در آب شود

 ] ۱۳۷۱ پور، عباس [ . حل نمي شوند معموالً در فاضالب موجود هستند

 باشد كه در واكنش هاي موجود در آب و يكي ديگر از پارامترهاي زيست محيطي مهم دما مي : دما -

 هـا و عامل دما اثرات اكولوژيكي خود را برروي حيات آبي و زنـدگي خـزه . انحالل گازي آن مؤثر است

 ماهيان ظاهر مي سازد و تا حد زيادي تعيين كننـده گونـه هـاي بيولـوژيكي موجـود در آب و ميـزان

 درجه حرارت بـاالي آب سـبب تسـريع در رشـد ميكروارگانيسـم هـاي آب شـده و . فعاليت آن هاست

 واحـد انـدازه گيـري دمـا درجـه . ممكن  است طعم، بو، رنگ و مشـكالت خـوردگي را افـزايش دهـد

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . راد است سانتيگ

 ميزان جذب يا پراكنده شدن نور در آب بوسيله مواد معلـق اسـت ايـن مـواد مـي تواننـد : كدورت -

 شامل گل و الي، لجن، مواد آلي بسيار ريز و يا ميكرو ارگانيسم ها باشند واحـدهاي انـدازه گيـري آن

 ,EPA] ۲۰۰۴ [ مي باشد (NTU) و نفلومتري (FTU) جكسون، فرمازين

 رنگ و بـوي آب را . رنگ وبوي آب هر دو از مشخصه هاي آلودگي آب محسوب مي شوند : رنگ وبو -

 معموالًٌ سنجش بو با رقيـق كـردن . مواد ارگانيك، آبزيان و باكتري هاي موجود در آب بوجود مي آورد

 . متـــوالي آب بـــودار و مقايســـه آن بـــا آب معمـــولي قابـــل شـــرب امكـــان پـــذير اســـت
 ] ۱۳۷۱ جيد، پور،م عباس [

 پارامترهاي كيفيت شيميايي آب •

 آب بواسطه قدرت انحاللي كه دارد به عنوان حالل عمومي موسوم بوده و پارامترهـاي شـيميايي

 آلوده كننده هاي شيميايي بسيار زياد و منشأ آن هـا نيـز . به قدرت حل كنندگي آب مربوط مي شوند

 ژن مـورد ، اكسيژن محلـول، اكسـي PH : متفاوت است بعضي از موارد كيفيت شيميايي آب عبارتند از

,EPA] ۲۰۰۳ [ . مي باشند ..... نياز شيميايي، مواد آلي، مواد مغذي و
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PH : ايـن پـارامتر . فاكتوري جهت سنجش غلظت يون هاي هيدروژن موجـود در محلـول مـي باشـد 

 اگرچه فاقد اثر بهداشتي مستقيم برروي مصرف كنندگان است اما يكي از پارامترهاي مهـم كيفـي آب

 بـاالي PH . و اگر از حد معيني باال برود بر كيفيت آب اثر مي گـذارد . مي باشد از ديدگاه بهره برداري

ــوردگي آب و ــر خ ــانع اث ــي PH آب م ــزايش م ــوردگي را اف ــايين خ ــد پ ــأمين آب . ده ــابع ت  در من

 مي باشد و اندازه گيري آن از دو روش پتاسـيومتري و رنـگ سـنجي ۹ / ۵ الي ۶ / ۵ محدوده مطلوب از

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ استفاده مي شود

 يكي از پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب، سنجش ميـزان اكسـيژن : (DO) اكسيژن محلول

 اين پارامتر هر چند به صورت ضعيف در آب حل مي شود، اما وجـود آن يـك . محلول در آب مي باشد

 يان نهرها، درياچه بدون اكسيژن آزاد در جر . امر ضروري براي حيات موجودات آبزي محسوب مي شود

 اكسـيژن در آب . ها و رودخانه ها، اين محيط ها براي اكثر موجودات آبزي غيرقابل زيست مـي گردنـد

 حـداكثر ميـزان اكسـيژن  كـه در . بستگي به دماي آب، فشار جزيي در اتمسفر و موجودي نمـك دارد

 ا افزايش درجـه حـرارت، ميلي گرم بر ليتر است و ب ۹ مي تواند در آب حل شود، C ° ۲۰ درجه حرارت

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ اين حالت اشباع سريعاً تقليل مي يابد

 خص كننـده نـرخ مصـرف اكسـيژن توسـط مشـ : (BOD) كي اكسيژن مـورد نيـاز بيولـوژي -

 ارگانيسم هاي داخل براي تجزيه هوازي مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي، در دما و زمان معـين بـوده و

 كم مشـخص كننـده آن اسـت كـه آب BOD . اندازه گيري آن مي تواند كيفيت آب را مشخص نمايد

 رنـد، پاك بوده و يا آنكه ميكروارگانيسم هاي موجود در آب نيازي به مصرف اكسيژن موجود در آب ندا

 ورود فاضالب هاي شـهري، صـنعتي و كشـاورزي مـي توانـد باعـث . و يا اينكه مرده يا در حال مرگند

 فاكتورهـاي مهمـي درجـه حـرارت، زمـان و نـور . افزايش ميزان اكسيژن خواهي مواد آلي در آب شود

مؤثر مي باشند، چراكه با افزايش زمان و دما مقدار آن ها زياد BOD هستند كه در ميزان
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 به روز انتخاب مي كنند كه ۵ به دليل استاندارد كردن اين امر مدت زمان آزمايش را معموالً . مي شود

BOD يا پنج روزه BOD۵ ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . موسوم است [ 

- COD اين فاكتور به عنوان معياري است از اكسيژن معادل مـواد : اكسيژن مورد نياز شيميايي 

 براي نمونه هايي از يـك . آلي كه در يك نمونه توسط يك اكسيد كننده شيميايي قوي تعيين مي شود

 . به كربن آن يا مـواد آلـي مـرتبط دانسـت BOD را مي توان به طور تجربي به COD منبع مشخص

 . ] ۱۳۸۱ افيوني، [ درصد مقدار تئوري است ۱۰۰ تا ۹۰ اكسيداسيون اغلب تركيبات آلي بين

 در محيط هاي آبي ظـاهر مـي شـود، ولـي فـرم ) PO۴ ( فسفر منحصراً به شكل فسفات : فسفات -

 و فسـفات ) پيرو، متا، پلي فسفات ها ( هاي ديگري نيز درآن وجود دارد كه شامل فسفات متراكم شده

 هاي سـينتتيك تهيـه فسفات از طريق فاضالب هاي خانگي كه حاوي پاك كننده . هاي آلي مي باشند

 كه درآن تركيبات فسفر براي مقاصدي مثل آمـاده شده از فسفات مي باشند، يا از پساب هاي صنعتي

 فسفر يكي از عناصر ضروري براي رشد جلبك هـا مـي باشـد و . سازي آب ديگ بخار استفاده مي شود

 واحد سنجش فسفر ميلـي . مي تواند به مقدار قابل توجهي در يوتريفيكاسيون مخازن آب دخالت نمايد

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . گرم به ليتر است

 وجود نيتريت در درون آب ها نشانگر وجود آلودگي مـواد آلـي در زمـان قبـل : يتريت و نيترات ن -

 بوده است، چرا كه نيتريت محصول ميانه عمل تجزيه و فساد مواد آلي ازت دار مي باشد كه معموالً

 . شـود مـي بواسطه عمل اكسيداسيون زيستي باكتري ها از آمونياك مربوط به مواد آلي ازت دار ايجـاد

 وجود نيتريت نمي تواند صرفاً ناشي از آلودگي مواد انسان ساخت باشد، بلكـه در برخـي از مـوارد ايـن

 . ناشي شود .... آلودگي در اثر مسائل طبيعي از جمله سيالب و

- EC هدايت الكتريكي بستگي به غلظت كل يون هاي يـونيزه محلـول در آب : هدايت الكتريكي 

اين پارامتر توانايي آب را در . از يون هاي موجود در آب بيان مي گردد دارد و به عنوان تابعي
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 ميكرو مـوس بـر سـانتي ۰ / ۵ - ۲ هدايت الكتريكي نشان مي دهد، هدايت الكتريكي آب مقطر درحدود

 هـدايت الكتريكـي از . ميكروموس بر سانتي متـر اسـت ۵۰ - ۱۵۰۰ متر و مقدار مجاز هدايت آب شرب

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . ت تخمين آلودگي شيميايي مي باشد جمله پارامترهاي مهم جه

 نظام شاخص كيفيت آب •

 ، فسفات، كـدورت ، BOD ، COD ، PH پارامتر اكسيژن محلول، ۹ نظام شاخص كيفيت آب بر

EC براي اين منظور با استفاده از نمودارهاي خاص هر پارامتر، مقدار عيـار . ، دما، نيترات استوار است 

(Qi) مشخص و با ضرب آن در مقدار وزن (Wi) ، (Wi Qi) هر پـارامتر بـه دسـت آمـده، سـپس از 

 هاي بدست آمده براي هر پارامتر ميزان شاخص كيفيت هر فصل و پس از جمع Qi Wi حاصل جمع

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . گردد آن ها شاخص كيفيت ساالنه هر ايستگاه معين مي

 آلودگي آب •

 شـيميايي و – فزوده شدن هر ماده اي به آب به ميزاني كه سـبب تغييـر خصوصـيات فيزيكـي ا

 ] ۱۳۷۱ پور،مجيد، عباس [ . بيولوژيكي آن گردد را گويند

 پيامدهاي ناشي از آلودگي آب -

 كيفيت آب آشـاميدني بـه ميـزان زيـادي تحـت تـأثير عوامـل زيـر قـرار : تأثير برآب آشاميدني - ۱

 كش ها، نيترات ها و پسماندهاي صنعتي جريان پساب ها، آلودگي مدفوعي، آفت : گيرد مي

 مسائل آلودگي آب، سالمت رودخانه ها ، درياچه ها، تاالب ها، خورها، : تأثير بر اكوسيستم - ۲

 مسائلي چون . سيستم هاي ساحل و همچنين منابع دريايي را در سطح جهاني تهديد مي كند

مهمترين ، فلزات سنگين، اسيدي شدن و رسوب گذاري كه ) آفت كش ها ( يوتريفيكياسيون، مواد سمي
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 هاي آبي و آلودگي تأثيرات اين عوامل بر كاركرد اكوسيستم ها، كاهش تنوع زيستي، تغيير زيستگاه

 . است .... اكوسيستم هاي دريايي و

 پيامدهاي اقتصادي ناشي از آلودگي آب - ۳

 هزينه هاي مربوط به پااليش آب - ۴

 هاي زيرزميني و هزينه خالص سازي آن ها در مورد آب - ۵

 بيماري ها - ۶

هزينه هاي باالي مرتبط با شناسايي كيفيـت و تصـفيه آب هـايي بـا كيفيـت و خـواص - ۷

 نامعلوم

 كاهش ميزان و كيفيت محصوالت كشاورزي - ۸

 . هزينه هاي كاهش ماهيان تجاري كه به درآمد ساكنين محلي اثر خواهد گذاشت - ۹

 توريسم - ۱۰

 صنعتي كمبود توليد - ۱۱

 ] ,EPA ۲۰۰۵ [ تأثير بر سالمتي انسان و رفاه اجتماعي - ۱۲

 مرگ و مير ناشي از خشكسالي - ۴ - ۴ - ۱ - ۲

. باشد اطالعاتي در اين زمينه موجود نمي
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 ها افزايش دارايي - ۲ - ۲

 برآورد رويش طبيعي منابع - ۱ - ۲ - ۲

 برداري چوب قابل بهره - ۱ - ۱ - ۲ - ۲

 بـردار بهـره ۹۱۷۵ هاي موجود آمار مشخصي در ايـن مـورد وجـود نـدارد و تنهـا مطابق با يافته

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [ . كشاورزي در شهرستان شادگان موجود است

 برآورد رويش طبيعي و ميزان محصوالت فرعي - ۲ - ۱ - ۲ - ۲

 ۶۱۵۰ بـرداري زراعـت و بهـره ۳۴۷۸ ، تعـداد ۱۳۸۴ ستان شادگان مطابق با آمـار سـال در شهر

 در شهرسـتان . برداري جهت پرورش طيور خانگي صورت گرفته اسـت بهره ۵۷۵۰ برداري باغداري و بهره

 هكتـار ۳۰۸۵۶ هكتار وجـود دارد كـه ۴۸۰۲۷ برداري اراضي كشاورزي با مساحت بهره ۶۸۲۱ شادگان

 هكتـار بـاغ و قلمسـتان ۶۳۹۱ كشـت آيـش و هكتـار زيـر ۱۰۷۸۰ آن زير كشت محصـوالت سـاالنه،

 ۱۱۸ هاي كشاورزي بـا زمـين آبـي و برداري هكتار كل بهره ۴۷۹۰۹ هاي موجود مطابق با آمار . باشد مي

 . باشد هاي كشاورزي با زمين ديم مي برداري هكتار نيز كل بهره
 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [

 برآورد ازدياد و ميزان استحصال ذخاير آبزي بر حسب تن در واحد سطح - ۳ - ۱ - ۲ - ۲

 تن بوده كه همگي از آبزيان  معمـول خـوراكي ۳۳۳۷۴ مقدار صيد آبزيان در مجموع كل استان

 همچنـين مقـدار توليـد آبزيـان در . باشد اما آماري در مورد شهرستان شادگان در دست نمي . باشند مي

 تـن گـزارش ۱۵۳۵ تـن و از منـابع طبيعـي ۱۷۴۵۳ ، ۸۴ پرورش ماهي در سطح استان در سال مزارع

 سـالنامه [ . باشـد ها هيچگونه صياد و شناور صيادي در شـادگان موجـود نمـي بر اساس اين آمار . شده است

] ۱۳۸۴ آماري استان خوزستان،
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 برآورد كشتار دام اهلي و شكار حيوانات وحشي - ۴ - ۱ - ۲ - ۲

 بـرداري بـز و تعـداد بهـره ۹۶۰ برداري گوسـفند و بـره، تعداد بهره ۱۷۵۹ رستان شادگان در شه

 ۱ برداري گاوميش و بچه گاوميش و تعداد بهره ۲۷۷ برداري از گاو و گوساله، تعداد بهره ۶۰۰۷ بزغاله و

 ير و تن كل توليد شـ ۱۵۶۴۸ در اين ميان . رأس شتر موجود صورت گرفته است ۳ برداري از  تنها بهره

 بـرداري تعـداد بهـره ۵۷۵۰ كيلوگرم وزن كل دام ذبح شـده گـزارش شـده اسـت، در ضـمن ۳۰۱۹۸۱

 هـزار قطعـه ۲۲ هزار قطعه مرغ، خروس و جوجه و ۶۷ ماكيان در اين شهرستان گزارش شده است كه

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [ . اردك، غاز و بوقلمون بوده است

 آبهاي سطحي وابسته بع اراضي و منا - ۲ - ۲ - ۲

 . باشد اطالعاتي در اين زمينه موجود نمي

 تغييرات ميزان جمعيت و كل زير بناها در واحد سطح برآورد - ۳ - ۲ - ۲

 . باشد اطالعاتي در اين زمينه موجود نمي

 برآورد سطوح كشتزارها، باغات و مراتع - ۴ - ۲ - ۲

 باشـد كـه هكتار مـي ۲۳۵۵۹ براساس آمار موجود در شهرستان شادگان سطح كل كشت گندم

 همچنـين . نمايد تن گندم توليد مي ۲۷۳۷۹ و مقدار . هكتار آن ديم است ۱۱۸ هكتار آن آبي و ۲۳۴۴۱

 آيـد و هكتار كل سطح زير كشت جو گزارش شده است كه تماماً به صـورت آبـي بـه عمـل مـي ۵۰۷۳

 هكتار سطح زير كشت داريم كـه ۶۴۸ در مورد برنج نيز در شادگان . شود ن جو توليد مي ت ۶۵۶۷ مقدار

آمارهاي مشابه نمايانگر اين مطلـب هسـتند كـه . آيد تن برنج بصورت آبي از آن بدست مي ۱۰۷۱ مقدار
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 پـذيرد كـه در برداري از محصوالت دايمي در فضاي باز صـورت مـي در شهرستان شادگان يكسري بهره

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [ . اند ارائه شده ) ۸ - ۲ ( جدول

 برداري از  محصوالت زراعي و باغي در شهرستان شادگان مقدار توليد و تعداد بهره ): ۸ - ۲ ( دول ج
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 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان خوزستان، [

 : باشد واحد مختلف از اراضي به ترتيب زير موجود مي ۶ در منطقه شادگان

 زراعت ديم . ۱

 باتالق . ۲

 مراتع . ۳

 نيزار . ۴

اراضي شور و نمكزار . ۵
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 زراعت آبي و باغات . ۶

 زراعـات آبـي وباغـات % ۱۳ مرتع و % ۷ زراعت ديم، % ۵ را نيزارها و % ۷۵ در قسمت باالي منطقه

 دهد و در نهايـت را اراضي شور و نمكزار تشكيل مي % ۴۵ مرتع و % ۵۵ در بخش مياني منطقه . باشد مي

 . د شو باتالق ديده مي % ۳ مراتع و % ۲۵ اراضي شور و نمكزار و % ۷۲ در بخش پايين منطقه

 عرصه آبي طبيعي و انسان ساخت با اهميت برآورد تغييرات سطوح - ۵ - ۲ - ۲

 باشد، كه مساحت كل اين مجموعة تاالبي مهمترين عرصه آبي در اين منطقه، تاالب شادگان مي

 هكتـار و ۱۹۲۰۰۰ هكتـار، خوراوالميـه ۲۸۲۰۰۰ هكتار اسـت و شـامل شـادگان ۵۹۷۴۴۰ در حدود

 هـاي هاي مزبور، شهر شـادگان و آبـادي مجموعه تاالب . باشد هكتار مي ۱۲۳۴۴۰ خورموسي به مساحت

 متر از سطح درياي آزاد ۷ تا ۵ هاي تاالبي بين ارتفاع اين زمين . گيرد پيرامون را چون جزايري در بر مي

 امـا گـزارش . هاي جراحي و كارون تشكيل شده است بوده و اراضي آن غالباً از رسوبات قديمي رودخانه

 اداره كـل حفاظـت [ . باشـد توب و مستندي مبني بر ميزان تغييرات سطح اين عرصه آبي در دسترس نمي مك

 ] ۱۳۷۸ استان خوزستان، محيط زيست

 برآورد تغييرات ساير سطوح اراضي - ۶ - ۲ - ۲

 ها جهت احداث جاده، ساختمان، كارگاه ها، و كارخانجات نيـز يكـي هاي بي رويه از تاالب تصرف

 باشند، همچنين اثرات مخرب جنـگ تحميلـي بـه خـوبي در تـاالب عوامل مخرب تاالب شادگان مي از

 صـرف تـاالب شـادگان را هاي تحـت ت فهرست قسمت ) ۹ - ۲ ( جدول شماره . گردد شادگان مشاهده مي

] ۱۳۷۸ استان خوزستان، اداره كل حفاظت محيط زيست [ . دهد نشان مي
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 شادگان تحت تصرف ارگان هاي مختلف فهرست اراضي  تاالب ): ۹ - ۲ ( جدول

 ارگان هاي تصرف كننده
 وسعت اراضي

 ) هكتار ( اشغالي
 عملكرد اراضي

 تحت اشغال
 محل اراضي

 بنياد - جهاد سازندگي سمنان
 - مسكن انقالب اسالمي خوزستان
 بنياد مهاجرين جنگ تحميلي

۱۵ 
 كوره آجرپزي

 هوفمن
 سه راهي دارخوين

 محدوده آبادان استقرار قواي نظامي ۵۰ - ۱۵۰ سپاه نيروهاي انتظامي ارتش و

 ۸۰ سپاه پاسداران
 پادگان شهيد

 اسماعيل اژدري
 سه راهي دارخوين

 ۵۰ سپاه پاسداران
 بيمارستان علي ابن

 ابيطالب
جاده ۱۴ كيلومتر

 آبادان به اهواز

 كمتر از يك هكتار سپاه پاسداران
 مخابرات سپاه

 پاسداران
 آبادان ۱۵ كيلومتر
 ماهشهر –

 شركت ايران گاز اداره راه و
 – شهرداري – ترابري آبادان

 شركت – شركت فكه پارس
 جهاد سازندگي – مخابرات

۵۰ 

 – پاركينگ
 – ساختمان اداري
 – ساختمان تجاري

 انبارداري

 مثلث آبادان

 % ۵۵ كشاورزي آبادان
 مركز خدمات

 كشاورزي و بانك
 ) صادرات ( استان

 روستاي ابوشانك
 قفاس جاده

 ۲۰۰ روستاي آلبوبلد
 كشاورزي

 ) شاليكاري (
 سه راه دارخوين

 روستاهاي جنوب شهر شادگان
 ) عنافره (

 نامشخص
 توسعه اراضي

 كشاورزي
 جنوب شادگان

 جاده قفاس تعاوني كشاورزي ۶۰ رزمندگان
 . جاده هاي نظامي و خاكريزهاي احداث شده در اين جدول منظور  نشده است *

] ۱۳۷۸ استان خوزستان، كل حفاظت محيط زيست اداره [ **
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 مترمربـع ۲۴۵ اداري پناهگاه حيات وحـش شـادگان بـا زيربنـاي – همچنين مجموعه مسكوني

 مترمربع فضاي اداري در دو طبقه و نيز برجهـاي ديـده بـاني هورشـادگان كـه ۴۷۵ فضاي مسكوني و

 جهت حفاظت بهتر از تاالب در دست احداث است، اثرات منفي جزئي ساخت وسـاز را بـدنبال خواهـد

 ب تأثير منفي بگذارد و تغييري در آن بوجود بياورد، برجانـداران هر عاملي كه بر اكوسيستم تاال . داشت

 هـاي پرنـدگان بوتـه زار هاي بهسازي آبياري كه زيسـتگاه مثالً در پروژه . تاالب نيز تأثير خواهد گذاشت

 گيرد و با توجه به اينكه اين پرنـدگان و بلدرچين مورد تهديد قرار مي ) كوكر ( مانند دراج، تيهو، باقرقره

 صـيد . گردنـد پردازند، باعث كاهش امنيت و مهاجرت اجبـاري آنـان مـي ين  تاالب به زادآوري مي در ا

 . نمايـد اي و تنوع زيستي تاالب را تهديـد مـي رويه ماهيان، شكارهاي غير مجاز پرندگان، غناي گونه بي

 راضـي يكي ديگر از عوامل تخريب كننده تاالب شادگان، زهكشي وخشكاندن تاالب جهت تبـديل بـه ا

 كشاورزي و نخلستان مي باشد كه كامالً خارج از سياسـت هـاي رسـمي مملكتـي و سـازمان حفاظـت

 اين عمل عالوه بر به هم زدن اكوسيستم تـاالب، اثـرات سـوء ديگـري از قبيـل . باشد محيط زيست مي

 ، هاي كشاورزي خواهد شـد كاهش جريان آب و افزايش شوري را به همراه دارد و موجب افزايش پساب

 اداره كـل حفاظـت [ . ها، آفت كش ها و كودهاي شيميايي را نيز به آب وارد نمايند كه ممكن است علف كش

 ] ۱۳۷۸ استان خوزستان، محيط زيست

 روند تغييرات تاالب از گذشته تا به امروز •

 اثـرات ناشـي . روند تغييراتي كه تاالب در طول چند سال اخير داشته، متأسفانه منفي بوده است

 از جنگ چندين ساله و انهدام بخش هاي وسيعي از آن در اثر تردد وسائط نقليه نظامي و ايجـاد جـاده

 رد مشـهود، از مـوا . هاي اكولوژيـك آن بشـدت كـاهش يابـد هائي در درون آن سبب گرديده كه ارزش

 كاهش تعداد اردك هاي غواص مانند اردك سرسـياه، اردك بلـوطي، اردك سرسـفيد و اردك مرمـري

جفـت بـرآورد شـده، در ۵۰ به تعداد حدود ۱۳۶۰ است، مخصوصاً توليد مثل اردك بلوطي كه در سال
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 بسـيار مضافاً جمعيت ماهي هاي تـاالب كـه زمـاني . جفت كاهش يافته است ۲ سال هاي اخير تنها به

 هاي خوش خوراك تر آن مانند ماهي حلواي سفيد، بني، حمري و غيره كه بـه فراوان بوده و حتي گونه

 كاهش يافته كه تقريباً نقش اقتصادي خود كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس صادر مي گرديد، آنقدر

 و خانگي از طريـق از موارد ديگر تغييرات، ورود فاضالب هاي صنعتي، كشاورزي . را از دست داده است

 هـاي فراوانـي ناشـي از عالوه بر آن در دوره جنگ، آلودگي . هاي كارون، جراحي و بهمنشير است آبراهه

 بمب ها و سرب و باالخره زهاب كشاورزي، خصوصا زهاب حاصل از

 آبياري اراضي كاشت نيشكر و پرورش ماهي و كشت اوكاليپتوس و ساير مزارع واقع در اطراف رودخانـه

 رون و گسترش آنها و شوري حاصل از شستشوي اراضي قسمت مذكور، خـود مشـكالت تـاالب را دو كا

 از ديدگاه وضعيت تـاالب، تأسـف انگيزتـر آنكـه اكنـون چنـدين سـد بـزرگ، روي . چندان كرده است

 رونـد تغييـرات تـاالب . گردنـد هاي سيالبي ديگر وارد تاالب نمي هاي منطقه احداث شده و آب رودخانه

 ان از گذشته تا به امروز را بايستي در شش بخش مجزا بررسي و سپس تجزيه و تحليـل و نهايتـاً شادگ

 . با توجه به اطالعات و شواهد موجود، منفي بودن روند تغييرات قابل مشـاهده اسـت . گيري نمود نتيجه

 ] ۱۳۷۸ استان خوزستان، اداره كل حفاظت محيط زيست [ : باشند اين شش بخش به قرار زير مي

 تغييرات طبيعي حجم آب ورودي - ۱

 ورود رسوبات - ۲

 غلظت امالح - ۳

 احداث سدها و مصارف آب در باالدست - ۴

 دست كاري تاالب و تصرف بخشي از زمين تاالب - ۵

آلودگي ها و عوارض بعدي آنها - ۶
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 ها اكوسيستم - ۳ - ۲

 برآورد فاكتور هايي نظير تعداد جمعيت ساكن - ۱ - ۳ - ۲

 خانوار در شهرستان شادگان وجـود ۱۶۷۵۰ در مجموع ۱۳۸۴ بر اساس آمار تهيه شده در سال

 خانوار آن در نقاط روسـتايي سـاكن هسـتند و از ۱۰۳۰۱ خانوار آن در نقاط شهري و ۶۴۴۹ دارند كه

 باشند كه در نقاط شهري و روستايي شادگان نفر زن مي ۶۰۷۰۲ نفر مرد و ۶۰۲۹۸ اين تعداد مجموعاً،

 از لحاظ مهـاجرت در يـك . باشد آبادي داراي سكنه مي ۱۸۷ شهرستان شادگان واجد . باشند ساكن مي

 مـورد آن از ۲۵۱۹۴۱ مـورد گـزارش شـده اسـت كـه ۸۴۱۷۱۰ ساله در اسـتان خوزسـتان، ۱۰ دوره

 امـا . مورد آن از خارج از كشـور بـوده اسـت ۳۶۰۷۶ ها صورت گرفته است و هاي ساير استان شهرستان

 ، از ۱۳۸۴ مطابق بـا آمـار سـال . باشد ر دقيقي در مورد مهاجرت در شهرستان شادگان در دست نمي آما

 پرنـده از انـواع پرنـدگان ۳۳۴۷۴ پرنده مهاجر آبزي در اسـتان خوزسـتان، تعـداد ۱۱۶۹۸۸ كل تعداد

 ] ۱۳۸۴ استان خوزستان، سالنامه آماري [ . . اند مهاجر آبزي در تاالب شادگان مشاهده شده

 برآورد تنوع زيستگاهي و زيستي - ۲ - ۳ - ۲

 و شـاخص هـاي ) جمعيـت ( ، فراوانـي ) تعداد گونـه ( آزمون آناليز واريانس يك طرفه براي تنوع

 توسـط ۱۳۸۰ - ۱۳۷۹ محاسبه شده تنوع، پرندگان كنار آبزي تـاالب شـادگان، در فاصـله سـال هـاي

 : به شرح زير است انجام گرفته كه نتايج آن MINI TAB برنامه هاي آماري
 ] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [

 . ماه سال تفاوت معنا داري ندارد ۱۲ فراواني پرندگان كنارآبزي در ايستگاه هاي مختلف در -

 . ماه تفاوت معنا داري دارد ۱۲ تنوع پرندگان كنارآبزي در ايستگاه هاي مختلف در -

 شاخص هاي تنوع •

. با فصل تقريباً معنا دار است (Shannonwiener) ارتباط شاخص تنوع گونه اي -
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۰۵ / ۰ ≈ ۰۵۶ / ۰ = p 

 . با فصل ارتباط معنا دار ندارد (simpsons Dominance) شاخص غلبة گونه اي -

۰۵ / ۰ > ۰۸۱ / ۰ = p 

 . با فصل ارتباط معنا دار ندارد (Margalef) شاخص غناي گونه اي -

۰۵ / ۰ > ۴۴۴ / ۰ = p 

 . با فصل ارتباط معنا دار ندارد (Evenness) شاخص يكنواختي گونه اي -

۰۵ / ۰ > ۲۳۹ / ۰ = p 

 دار بـا فصـل ارتبـاط معنـا (Simpsons Diversity Ratio) شاخص درجه غلبـة سيمپسـون -

 . ندارد

۰۵ / ۰ > ۰۷۸ / ۰ = p 

 . با فصل ارتباط معنادار دارد (Richness) شاخص تعداد گونه -

۰۵ / ۰ < ۰۰۵ / ۰ = p 

 پسماندها  و پساب ها - ۴ - ۲

 ت حوزه آبريز شادگان كه شامل شهرهاي آغاجاري، اميديه، بـاغ ملـك، بهبهـان، رامشـير، ي جمع

 نفر مي باشد كه با احتساب سرانه آب مصرفي هر نفـر ) ۷۸۵۱۵۱ ( رامهرمز ، هفتگل و شادگان بالغ بر

 ميليـون متـر مكعـب ۴۲ / ۴ سـاالنه حـدود %) ۷۵ ( ليتر در شبانه روز و ضـريب تبـديل فاضـالب ۲۰۰

 شود با احتساب توليـد تاالب شادگان مي روانه شهري توليد و از طريق رودخانه ها و مسيل ها فاضالب

 هـزار تـن مـواد آلـي ۱۳ گرم در شبانه روز ساالنه حدود ۴۵ يا مقدار مواد آلي (BOD۵) سرانه مقدار

 . شود كه در باال بردن ميزان آلودگي  تاالب تأثير فراواني دارد تاالب مي روانه
] ۱۳۸۱ ن مشاور پندام ، مهندسي [
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 ميزان پساب هاي كشاورزي وارده به تاالب شادگان •

 تن در سال كودهـاي شـيميايي از قبيـل اوره و ۳۸۹۸۳ / ۶ در حوزه تاالب شادگان ساالنه حدود

 مقدار و نوع كودهاي شـيميايي توزيـع شـده در ) ۱۰ - ۲ ( جدول . فسفات به مصرف كشاورزي مي رسد

 ميزان آلـودگي هـاي حاصـل از دامـداري هـا و ) ۱۱ - ۲ ( و جدول ۱۳۸۱ حي درسال حوزه رودخانه جرا

 ] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [ . دهد مرغداري ها در حوزه تاالب شادگان را  نشان مي

 بر حسب تن ۱۳۸۱ مقدار و انواع كودهاي شيميايي توزيع شده در حوزه رودخانه جراحي در سال ): ۱۰ - ۲ ( جدول

 جمع سوپر فسفات فسفات اوره شهرستان حوزه

 ۵۸۱ / ۲ ۱۲۴۲ / ۵ ۳۴۵۸ / ۵ باغملك جراحي

 جراحي
 بندر

 ماهشهر
۰۰ / ۳۵۹۶ ۲۶ / ۳۱۴۵ ۲۶ / ۶۷۴۱ 

 ۱۱۱۵ / ۴ ۱۴۹۵ / ۸۴ ۴۳۶۷ / ۵ بهبهان جراحي

 ۱۸۲۳ / ۷ ۱۵۴۷ / ۵ ۷۱۶۱ / ۱۴ رامهرمز جراحي

 ۴۴۴ / ۹ ۴۰۷ / ۹ ۱۸۶۱ شادگان جراحي

 ۳۸۹۸۳ / ۶ ۱۰۷۰۶ / ۴۶ ۷۸۳۹ ۲۰۴۴۴ / ۱۴ جمع

] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [
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 ميزان آلودگي هاي حاصل از دامداري ها و مرغداري ها در حوزه تاالب شادگان ): ۱۱ - ۲ ( جدول

 غيرفعال / فعال شهرستان
 ميزان توليد

 قطعه

 ۶۷۹۵۰۰ ۵۹ شادگان

 ۱۲۳۲۳۶۰ ۹۴ رامهرمز

 ۷۹۶۴۹۰ ۳۹ بهبهان

 ۹۸۰۰۰ ۸ باغملك

 ۲۸۰۶۳۵۰ ۱۴۰ كل جمع

 ] ۱۳۸۱ مهندسين مشاور پندام ، [

 ميزان پساب هاي صنعتي وارده به تاالب شادگان •

 فلزات سـنگين آلي، مقادير متنابهي از موادشيميايي، مواد فاضالب هاي صنعتي كه داراي حاوي

 . در صورت عدم كنترل مي تواند اثرات مخرب بر اكوسيستم هاي تاالبي وارد آورد ، مي باشد

 ميزان آب مصرفي و فاضالب توليدي واحدهاي صنعتي حوزه آبريز جراحـي را نشـان ) ۱۲ - ۲ ( جدول

 ] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [ . مي دهد

 ميزان آب مصرفي و فاضالب توليدي در واحدهاي صنعتي ): ۱۲ - ۳ ( جدول

 متر مكعب در سال ۱۰۰۰ حوزه آبريز جراحي

 كاني غير شيميايي سلولزي نساجي غذايي گروه صنايع
 برق و كاني فلزي فلزي

 جمع كل الكترونيك

 ميزان آب
 ۱۶۳۱۱ / ۴ - ۴ / ۲ ۲۷۲۴ / ۶ ۱۰۸۴۹ / ۲ ۰ / ۳ ۴۰۰ / ۸ ۲۳۳۲ / ۳ مصرفي

 ميزان
 فاضالب
 توليدي

۶ / ۳۳۵ ۳ / ۳۱۱ ۵ / ۰ - ۵ / ۹۱۲ ۸ / ۲ - ۷ / ۱۵۶۲ 

] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [
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 باشـد كـه از منابع آالينده عمده و مهم حوزه آبريز تاالب شادگان، واحد نمك زدايي مـارون مـي

 هاي نفت از مخلوط و تركيبات آب نمـك آغشـته بـه نفـت و بـاال در اين واحد جهت جداسازي ملكول

 مانند اسـيدها ها تركيبات شيميايي كنند و نيز به بعضي از چاه مي استفاده بردن درجه خلوص محصول

 كنند كـه در نتيجـه فاضـالب ايـن واحـد داراي جهت تنظيم فشار به مقدار زيادي نفت گاز تزريق مي

 مقادير متنابهي از امالح محلول و مواد شيميايي و تركيبات نفتي آلوده كننده مي باشد كـه در مواقـع

 . گردد سيالبي كليه اين پساب ها وارد قسمت هاي شمالي تاالب شادگان مي
] ۱۳۷۶ ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان [
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 فصل سوم

 ارزشگذاري اقتصادي

منابع زيست محيطي
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 ي محيط زيست ارزشگذاري اقتصادي منابع - ۳

 ي حيط زيست م چهارچوب نظري ارزش گذاري اقتصادي منابع - ۱ - ۳

مفهوم ارزش - ۱ - ۱ - ۳

 به موضوعات و مسائل زيست محيطي از ديدگاه اقتصادي در جهت فراهم آوردن زمينه پرداختن

 هاي توسعه پايدار، مستلزم استفاده از ابزار تحليلي مناسب نظير تحليـل هزينـه ـ منفعـت اجتمـاعي ،

 چنـين بكـارگيري . تنظيم حسابداري زيسـت محيطـي و تكنيكهـاي مناسـب ارزشـگذاري مـي باشـد

 مقدار هزينـه هـاي منابع زيست محيطي و آگاهي از » قيمت « و يا » ارزش « روشهايي نيازمند شناخت

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . بر محيط زيست است هاي وارده خسارت و آسيب

 نظريه ارزش در علم اقتصاد - ۲ - ۱ - ۳

 يمي ترين و دشـوارترين بحث در مورد چگونگي تشكيل و تعيين قيمت يعني، قانون ارزش از قد

 ارزش از كاركرد عيني هدف يا قصدي كه مورد جستجو واقع شـود، ناشـي . بحثهاي اقتصادي مي باشد

 [Pearce,۱۹۹۱] . ۱ مي گويند به چنين مفهومي ، ارزش ابزاري . د مي گرد

 ه بنابراين، ارزش مفهومي است كه به چگونگي درك انسانها از موجـودات و اشـيايي كـه مشـاهد

 ربوط مي شود و از يك تغيير در رفاه مردم ناشي مي شود و اين يك تغيير كمي يا كيفـي ــ مي كنند م

 در نتيجه، چيـزي داراي . است كه در بهره مندي از كاال يا يكي از مشخصه هاي آن كاال بوجود مي آيد

 زش بيشـتري نيـز ايجاد شـود،ار ارزش است كه به رفاه انسان كمك مي نمايد و زماني كه رفاه بيشتري

 ارتبـاط بـا كـه در اسـت مدارانـه و انسان ي ابزاري ارزش ها از اي ارزش اقتصادي نمونه . گردد ايجاد مي

 . پايه ريزي شده است ها و براساس ترجيحات انسان هدف حداكثر سازي رفاه بشر

۱ Instrumental Value
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 هسـتند و بنـابراين اقتصاد دانان عموماً معتقدند كه افراد، بهترين قاضي براي خواسته هاي خـود

 ارزش . تئوري ارزشگذاري اقتصادي بر اساس ترجيحات افراد و انتخابهاي آنهـا پايـه ريـزي شـده اسـت

 اقتصادي يك كاالي خاص يا يك خدمت بوسيله حداكثر مقداري كـه شـخص تمايـل بـه پرداخـت آن

 . مي شود ارد تا آن كاال را بدست آورد سنجيده د

 . مي خرند كه تمايل به پرداخت آنها مساوي يا بيشتر از قيمت آنهـا باشـد افراد فقط كاالهايي را

 مي باشد، گرچه انواع ديگـر ارزش از قبيـل ادي يكي از راههاي ممكن براي تعيين ارزش ــ ارزش اقتص

 . نيز مهم هستند ارزش فرهنگي و ارزش روحي و معنوي ارزش اخالقي، ارزش ذاتي،

 شـوند، ها و درك اهداف انسانها ناشي مي ي ابزاري از طرز فكر، خواسته ها ارزش اما از آنجائيكه

 . اين امكان را بوجود مي آورند كه يك منفعت را با منفعت ديگر و يا با يك زيان مورد مقايسه قرار دهد

 ارزش هاي اقتصادي عمدتاً تحت تأثير تغييرات قيمت يا كيفيت كاالهاي جايگزين يا كاالهـاي مكمـل

 ارزش اقتصـادي كـاال در ) مثالً افزايش يابـد ( اگر قيمت يك كاالي جايگزين تغيير كند، . گيرند ي قرار م

 همان جهت تغيير مي كند، يعني باعث افزايش تقاضا براي كاال شده و تابع تقاضاي آن بـه سـمت بـاال

 [Bateman and Willis, ۱۹۹۳] . تغيير مي كندكه مازاد مصرف كننده را افزايش مي دهد

 مفهوم ارزش گذاري اقتصادي - ۳ - ۱ - ۳

 ائيكه منابع زيست محيطي محدود مي باشد و از طرف ديگر با گسترش فعاليتهاي ـ از آنج

 كيفيت اينگونه منابع كاهش خواهد يافت، لذا ضرورت دارد تا به منظور منطقي نمودن ، توليدي

 اقتصادي تناسب آن ابزارهاي و به شده استفاده از منابع زيست محيطي، سيستم قيمت گذاري تعريف

 اي عمراني به طرق مختلف بر محيط زيست تأثير ميگذارند و ــ فعاليته . مرتبط به كار گرفته شود

وي ديگر ظرفيت محيط زيست نيز ــ دهند، از س مي تغيير مطلوبيت آن را براي جامعه
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 مي نمايند نمـي تواننـد بـدون محدود مي باشد، بنابراين فعاليتهاي اقتصادي كه محيط زيست را آلوده

 . هيچ محدوديتي به فعاليت خود ادامه دهند، زيرا ظرفيت پااليش محيط محدود است

 هوا و زيسـت ، ن سؤال مطرح مي شود كه آيا منابع زيست محيطي از قبيل آب ، خاك ي بنابراين ا

 عاليتهاي عمراني بدون توجـه بـه بومها در رديف منابع كمياب قرار دارند؟ و به عبارت ديگر آيا توسعه ف

 محدوديتهاي زيست محيطي عرصه را بر نظامهاي زيستي تنگ نخواهد نمود؟

 در نيم قرن اخير نشان مـي دهـد كـه همگـام بـا توسـعه ، بهـره اقتصادي توسعه تجربه رشد و

 گونـه منـابع بـه برداري از منابع طبيعي و انتشار آلودگي به محيط زيست افـزايش يافتـه و كيفيـت اين

 اگر حفظ و تداوم حيات انسانها به عنـوان مهمتـرين هـدف فعاليتهـاي اقتصـادي . شدت تنزل مي يابد

 قلمداد شود و تالش انسانها در راستاي افزايش رفاه جهت گيري شده باشد، با انتشار آلودگي و كـاهش

 مصرف كننـدگان آنجائيكه از . كيفيت منابع زيست محيطي، در نهايت رفاه انسانها كاهش خواهد يافت

 امل ـــ را ش ) توليد كنندگان و مصرف كنندگان ( منابع زيست محيطي طيف وسيعي از فعاالن اقتصادي

 ودن استفاده از منابع زيستي مي بايست معياري را به عنوان قيمـت بـراي ــ مي شوند، براي منطقي نم

 ظرفيـت پـذيرش آلـودگي گردد و چون بهينه استفاده از آن تعيين اينگونه منابع معرفي نمود تا سطح

 د و ـ ط زيست محدود است، اينگونه منابع ماننـد سـاير عوامـل توليـد بـه صـورت يـك قيـ ي توسط مح

 سطح بهينه مصرف و يـا اسـتفاده از و محدوديت وارد فرايند تصميم گيري فعاالن اقتصادي خواهد شد

 ] ۱۳۸۲ زادگان،حسن، كريم [ . اينگونه منابع را تحت تأثير قرار خواهد داد

 طبقـه بنـدي مـي خـالص با توجه به اينكه كاالهاي زيست محيطي در زمره كاالهـاي عمـومي

 شوند، بنابراين انتخاب گزينه هاي مرتبط با استفاده از آنها به مراتب پيچيده تـر از كاالهـاي خصوصـي

 . فراواني به دنبال خواهد داشت چرا كه تبعات آن به مراتب بيشتر بوده و آثار توزيعي و نشتي . است

 در نتيجه براي منطقي نمودن استفاده از منابع زيست محيطي ضروري است از طرق مختلف اين منابع

. ارزشگذاري شوند
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 با توجه به اينكه منابع زيست محيطي به تمامي نسلها تعلق دارد و رعايت حفظ آن براي نسلهاي

 اين . بايد بر منافع كوتاه مدت ارجحيت داده شود ا منافع بلند مدت آينده وظيفه اي همگاني است، لذ

 پس ضروري است . موضوع ضرورت اهميت قيمت گذاري منابع زيست محيطي را دو چندان مي كند

 براي پيدا كردن ارزش اقتصادي . كه فرايندي براي ارزشگذاري كاالهاي زيست محيطي تدبير شود

 مامي كاركردهايي كه اينگونه منابع براي بشر دارند را منابع زيست محيطي مي بايست ارزش ت

 با توجه به موارد فوق، در ارزشگذاري منابع زيست محيطي مي بايست كليه منافع ناشي . محاسبه نمود

 . ها لحاظ گردند از منابع زيست محيطي و هزينه هاي مرتبط به آن از استفاده
 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [

 ارزشگذاري ديدگاههاي - ۴ - ۱ - ۳

 ارزشگذاري تأثيرات ♦

 ارزشگذاري تأثيرات ، يكي از بهترين روشها براي اندازه گيري و مشخص نمودن تأثير يك عامـل

 صدماتي كه سبب بروز خساراتي در يـك . باشد بر يك اكوسيستم مي ) نظير نفوذ آلودگي نفتي ( بيروني

 كاهند مورد توجه اين روش ارزشگذاري مـي اكوسيستم مي شوند و به عبارتي از ارزش اكوسيستم مي

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . باشند

 فرض مي شود كه يك منبع نفتي تاالبي را تحت تأثير خود قرار مي دهد كه حاصـل ورود مـواد

 ، ) به عنوان كاهش در ارائـه خـدمات ( نفتي به داخل اين تاالب مرگ و مير آبزيان و كاهش كيفيت آب

 مقايسـه NB D باشد و با سود خالص حاصـل از استحصـال نفـت C I ر هزينه اين خسارات اگ . گردد مي

 برقرار باشد، در اين صورت استحصال نفت از منبـع مـورد < C I NB D تحت شرايطي كه نامعادله . گردد

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . نظر بالمانع خواهد بود
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 روش ارزشگذاري نسبي ♦

 ص دو و يـا ال اين روش از نقطه نظر چهارچوب هزينه ـ سود عبارت از ارزيابي و مقايسه سود خـ

 بــه عنــــوان مثــال . باشد چند نوع كاربري مختلف از يك منبع زيست محيطي براي مثال تاالب مي

ــه ــك رودخانـ ــر يـ ــد بـ ــك سـ ــداث يـ ــي احـ ــروژه عمرانـ ــك پـ ــراي يـ ــدف از اجـ ــر هـ  اگـ

 جهت مصارف كشاورزي در نقـاط باالدسـت تـاالب باشـد، ) ريزد به يك تاالب مي كه در پايين دست (

 بـه عـالوه هزينـه ) نظير هزينه احداث سـد ( سود خالص اين پروژه بايد بيش از هزينه هاي اجرايي آن

 هاي تحميل شده بر تاالب در اثر جلوگيري از ورود آب به آن و پيامدهاي مربوطه باشد در اين صـورت

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . . ي قابل اجرا خواهد بود پروژه عمران

 ] سود حاصل از پروژه < هزينه هاي اجرايي + هزينه هاي تحميل شده توسط پروژه بر سود حاصل از تاالب [

 روش ارزشگذاري كلي ♦

 ايـن . بهترين و مناسبترين چهارچوب ممكن جهت اين روش چهارچوب هزينه ـ سود مي باشد

 روش ارزشگذاري بيشتر زماني مطرح مي گردد كه مقدار هزينه ها و منافع نگهداري يـك اكوسيسـتم

 همچنين مي توان اين روش را در مورد محاسبه كليه فوايد تـاالب جهـت رفـاه افـراد . مورد نظر است

 در اين قبيل موارد هدف، ارزشگذاري بسـياري از ارزش هـاي يـك تـاالب، تـا حـد . جامعه به كار برد

 اين رويه زماني مطرح مي شود كه هزينه هـا و منـافع نگهـداري يـك اكـــوسيستم . امكان مي باشد

 به عنوان مثال اگر هدف حفاظت از تاالب تحت عنوان منطقـه حفاظـت شـده بـا بهـره . مـدنظر باشد

 رداري محدود يا كنترل شده باشد، بايد سود حاصل از حفاظت تاالب در حال حاضربيشـتر از هزينـه ب

 هـاي انسـاني نظير هزينه هاي استقرار و هزينه هاي مربوط به تغيير و انتقـال كـاربري ( هاي حفاظت

 . هاي موجود باشد به عالوه سود خالص ناشي ازكاربري ) موجود

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [
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 چهارچوب هاي اقتصادي مورد استفاده در ارزشگذاري - ۵ - ۱ - ۳

 ۱ چهار چوب آمايش سرزمين ♦

 هاي درخور و مناسب يك سرزمين براساس ويژگيهاي آن تعيـين در ايــن چهــارچوب كاربري

 هايي را انتخاب مي نمايد كه كمترين هزينه و بيشترين سـود ممكـن اين چهارچوب كاربري . مي گردد

 اميـر [ . هاي مختلف از اين طريق به نـدرت صـورت مـي گيـرد البته امروزه مقايسه كاربري . باشند را دارا

 ] ۱۳۸۴ نژاد،حميد،

 ۲ چهار چوب ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست ♦

 در اين چهارچوب اثرات و پيامدهاي زيست محيطي و در نتيجه هزينه هاي مربـوط بـه آنهـا در

 ني شده و گزينه هايي در ارتباط با روشهاي كاهش اثرات و در نتيجـه هزينـه مـورد يك پروژه پيش بي

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ها تعيين مي گردند

 ۳ چهار چوب تحليل هزينه ـ سود ♦

 هاي مورد نظـر محاسـبه عايد از پروژه ها و يا كابري ) سود ـ هزينه ( در اين چهارچوب سود خالص

 ] ۱۳۸۴ نژاد،حميد، امير [ . ميگردد

 ۴ چهار چوب تحليل هزينه تأثير ♦

 ورزد كـه كمتـرين اثـر منفـي يـا اين چهارچوب به انتخاب پروژه ها و كاربريهايي مبـادرت مـي

 پردازد و كل هزينـه هـا اين روش به بررسي سود عايد از پروژه نمي . سازند كمترين هزينه را منتقل مي

۱ Land suitability classification 
۲ Environmental Impact Assessment /EIA 
۳ Cost – Benefit Analysis 
٤ Cost – Effectiveness Analysis
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 هزينه هايي را كه دستيابي به اطالعات مربوط به آنهـا سـاده تـر باشـد را كند، بلكه را نيز محاسبه نمي

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . دهد مدنظر قرار مي

 ۱ چهار چوب تحليل چند معياري ♦

 چهارچوب فوق با كمك مدلهاي رياضي و براساس اهداف تعيين شده برنامه ريزان، هزينـه هـا و

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ي مي نمايد شرايط حاكم، مبادرت به تصميم گير

 ۲ چهار چوب تحليل مخاطره ـ سود ♦

 در اين چهارچوب سود عايد از يك كاربري يا يك پروژه در مقايسه با مخاطرات احتمـالي، مـورد

 در واقع اين روش مخاطرات محتمل الوقوع ناشي از يـك پـروژه را در . سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد

 الزم به ذكر است كـه كـالً از . الص محاسبه شده، در نظر مي گيرد و با آن مقايسه مي كند كنار سود خ

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . اين چهارچوب به عنوان روشي مبهم نام برده مي شود

 ۳ چهار چوب تحليل گزينه ♦

 عامـل عـدم در اين چهارچوب گام به گام، اثرات هر گزينه و هزينه هاي آن بـا در نظـر گـرفتن

 . در مجموع اين چهارچوب از وضوح چنداني برخوردار نيست . قطعيت محاسبه مي شوند
 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [

۱ Multi Criteria Analysis 
۲ Risk – Benefit Analysis 
۳ Decision Analysis
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 ۱ چهار چوب اقتصادي كالن و مدلهاي رفتاري ♦

 در واقع اين چهارچوب به عنوان يك مدل پويا و درون زا اثرات و بازتاب پروژه هـاي پيشـنهادي

 اين چهارچوب به عنـوان بهتـرين . ها و وضعيت اقتصادي جامعه پيش بيني مي نمايد را در تغيير قيمت

 اميـر [ . گـردد روش جهت بررسي پروژه هاي با مقيـاس بـزرگ و تعيـين كـاربري اراضـي محسـوب مـي

 ] ۱۳۸۴ نژاد،حميد،

 انواع ارزش هاي اقتصادي - ۶ - ۱ - ۳

 : منابع طبيعي را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود (TEV) ۲ ارزش اقتصادي كل
 ] ۱۳۸۱ آسافو ـ آجايي، جان، [

 ارزش ابزاري يا مصرفي - ۱

 ارزش ذاتي يا غير مصرفي - ۲

 : ارزش هاي مصرفي خود سه دسته هستند

 ۳ اي مستقيم استفاده ارزش هاي - ۱

 ۴ اي غيرمستقيم ارزش هاي استفاده - ۲

 ارزش هاي انتخابي و شبه انتخابي - ۳

 ها و استفاده هاي مسـتقيم برداري اي مستقيم در واقع شامل برخي از بهره ارزش هاي استفاده

 باشـند و ارزش هـاي بشر نظير صيد آبزيان، تهيه هيزم و يا جنبه هـاي تفرجگـاهي و توريسـتي مـي

 ارزش و اهميـت ايـن . اي غيرمستقيم در واقع شـامل خـدمات اكولوژيـك تـاالب مـي باشـند استفاده

 و خدمات اكولوژيك ناشي از حمايت و حفاظت آنها از فعاليتهاي اقتصادي، مستقيماً قابل اندازه گيري

 و از آنجايي كه خدمات اكولوژيـك در بـازار داراي بهـا و قيمتـي نمـي باشـند پـس . باشد سنجش مي

۱ Macro – Economic an Behavior Model 
۲ Total Economic Value 
۳ Use value 
٤ Non Use Value
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 بخشيدن به آنها امري دشوار بوده و عموماً در تصـميم گيـري هـا و برنامـه ريـزي هـا منظـور كميت

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . گردند نمي

 ترين بخش اي تاالب ارزش انتخابي است كه مشكل ترين و پيچيده از جمله ارزش هاي استفاده

 فـرد بـراي اسـتفاده احتمـالي در آينـده اي اسـت كـه اين ارزش شبيه حق بيمـه . باشد ارزشگذاري مي

 پردازد مثالً شخص حاضر است در زمان حال مبلغي بپردازد تـا امكـان اسـتفاده از مواهـب زيسـت مي

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، . [ محيطي را در آينده داشته باشد

 سـته ارزش هاي غير مصرفي كه از استفاده مستقيم و غير مستقيم بدسـت نمـي آينـد بـه دو د

 . تقسيم مي گردند ) نسلهاي آينده ( ارزش وجودي و ارزش ميراثي

 مهمترين ارزش غير مصرفي است و عبارت است از رضايت و لذتي كه فرد صـرفاً از : ارزش وجودي - ۱

 اينكه فقط بداند چيزي وجود دارد، مثالً مزايايي كه انسان از دانستن اينكـه يـك تفـريح، آسـايش يـا

 . رار دارد، بدست مي آورد مطبوعيت زيست محيطي استم

 اين روش ناشي از تمايل و رضايت انسان براي حفظ طبيعـت بـراي ): نسلهاي آينده ( ارزش ميراثي - ۲

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . نسلهاي آتي است

 ارزش هاي مصرفي را بـه راحتـي مـي تـوان بوسـيله قيمتهـاي بـازار انـدازه گيـري نمـود و در

 اما محاسبه ارزش هاي غير مصرفي بدليل عدم قابليت مبادله . فرايندهاي تصميم گيري دخالت داد

 ن غفلت بنابراي . اين ارزش ها مي توانند جزء مهمي از ارزش اقتصادي كل باشند . مشكل آفرين هستند

 در منظور كردن اينگونه منابع، خواه كيفي و خواه كمي، در محاسبــات تصميم گيري به بــرآورد غيـر

 . واقع بينانه منابع زيست محيطي در رفاه اجتماعي منجر مي شوند
] ۱۳۸۱ آسافو ـ آجايي، جان، [
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 ارزش هاي اقتصادي تاالب - ۱ - ۶ - ۱ - ۳

 تاالب ها در تــأمين سالمتي، رفاه و آسايش ساكنين خـود و افـرادي كـه در منـاطق نزديـك و

 تاالب ها از پـر توليـدترين اكوسيسـتم هـاي . باشند مجاور تاالب ها زيست مي نمايند، حائز اهميت مي

 بـه نوبـه خـود داراي تـاالب هـا . جهان به شمار مي آيند و به عالوه فوائد بسياري را نيز به دنبال دارند

 تاالب شامل اجزاء زنده و غير زنده يا به عبارت ديگر اجزاء . اجزاء عملكردها و صفات ويژه اي مي باشند

 خـدمات ] ۱۳۷۰ اداره كـل محـيط زيسـت اسـتان خوزسـتان، [ . باشد شامل آب، خاك، پوشش گياهي و جانوري مي

ــه ا ــك تـــاالب، عملكـــرد متقابـــل اجـــزاء آن را قـــادر بـ ــه خـــدماتي از قبيـــل اكولوژيـ  رائـ

 ذخيره آب، حفاظت در برابر طوفان و كنترل سـيالب، ثبـات و پايـداري سـواحل و كنتـرل فرسـايش،

 انتقـال آب ) از طريق انتقال آب از سطح تاالب به داخل سفره آب هـا ( تغذيه سفره آب هاي زيرزميني

 حي تاالب، تصـفيه و پـااليش از سفره آبهاي زيرزميني و از اعماق خاك به سوي سطح و تأمين آب سط

 ، ثبات و پايـداري عوامـل اقليمـي منطقـه خصوصـاً ) خودپااليي ( آب و كاهش نوترينت ها و آالينده ها

 . نمايند بارندگي و درجه حرارت و صفات ويژه تاالب مثل تنوع زيستي و ميراث فرهنگي مي

 انجام [Barbier,۱۹۷۷] باربير تقسيم بندي كلي ارزش هاي اقتصادي تاالب ها را كه توسط ) ۱ - ۳ ( جدول

 . شده است نمايش مي دهد

 : بخش كلي خالصه نمود ۳ بر اساس اين جدول اهميت و ارزش تاالب ها را مي توان در

 . ارزش تاالب ها به عنوان زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ـ الف

 . ارزش تاالب ها به عنوان بهبود دهنده كيفيت محيط زيست ـ ب

. ارزش هاي اقتصادي ـ اجتماعي تاالب ـ ج
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 [Barbier,۱۹۷۷] تقسيم بندي كلي ارزش هاي اقتصادي تاالبها ): ۱ - ۳ ( جدول

 ارزش هاي غير استفاده اي ارزش هاي استفاده اي

 ارزش هاي استفاده اي

 مستقيم

 ١ ارزش هاي استفاده اي

 غير مستقيم

 ارزش هاي انتخابي

 شبه انتخابي
 ارزش وجودي تاالب

 استفاده بالقوه كاهش عناصر غذايي ) شيالت ( صيد آبزيان

 تاالب در آينده

 تنوع زيستي

 چه به صورت استفاده كنترل سيالب كشاورزي

 چه به صورت . مستقيم

 ميراث فرهنگي

 ارزش وجودي تاالب استفاده غير مستقيم حمايت در برابر طوفان چوب سوخت و علوفه

 به عنوان ميراث

 ارزش اطالعات علمي و تأمين آب زيرزميني تفرج و توريسم

 پژوهشي در آينده

 آيندگان

 حفاظت اكوسيستم حمل و نقل

 در برابر عوامل خارجي

 برداشت از منابع حيات

 وحش

 تثبيت ميكروكليما

 زغال سنگ

 تثبيت سواحل به عنوان

 منبع توليد كننده انرژي

خدمات اكولوژيك تاالب = ارزش استفاده اي غير مستقيم ۱
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 زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ارزش تاالب ها به عنوان . ۱

 تاالب ها زيستگاه آبزيان، دوزيستان، خزندگان، صدفها، پرندگان آبزي و كنار آبـزي، پسـتانداران

 غذاي بسياري از وحـوش دنيـا نيـز تاالبها منبع تأمين همچنين . باشند و گياهان آبزي و كنار آبزي مي

 زي و فيتوپالنكتون ها بـه عنـوان توليـد كننـدگان اوليـه و مي باشند ودر اكوسيستم تاالبي گياهان آب

 زئوپالنكتونها و ساير موجودات به عنوان مصرف كنندگان اوليه و سپس جـانوران گيـاهخوار و بـاالخره

 در رده . حيوانات گوشتخوار و نهايتاً انسان هاي حاشيه نشين تاالبها در اين زنجيره غذايي جـاي دارنـد

 تقريباً از بيشتر خـــانوارهاي جانوري و گياهي يـك يـا چنـد گونـه وابسـتگي بندي گياهي و جانوري

 تاالب ها، زيستگاه يك سوم گونه هاي گياهي و جانوري در خطر انقـراض مـي . مستقيم به تاالب دارند

 از آنجائيكه ارزش و اهميت گونه هاي كمياب در سلسله جانوران و گياهان بسيار مي باشـد لـذا . باشند

 ب ها به عنوان حافظان نسل جانوران و گياهان در معرض خطر انقراض بسيار حـائز اهميـت ارزش تاال

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . باشد مي

 ان زيستگاه آبزي ارزش تاالب ها به عنوان . ۲

 بـه . تاالب ها زيستگاه بسياري از آبزيان نظير ماهيان، صدف ها، شكم پايان و غيره مـي باشـند

 تقريبـاً . استثناي آبزياني كه صرفاً در درياهاي عميق يا درياچه ها و يا رودخانه ها زيست مـي نماينـد

 تاالب هـا مكـان تخـم ريـزي . اند كنند به تاالبها وابسته اكثر آبزياني كه در محيط هاي آبي زندگي مي

 ميليون ها ماهي مهاجر و بومي مي باشند و آبزيـان يكـي از منـابع تـأمين پـروتئين مـورد نيـاز بشـر

 تـاالب هـا . هستند، كه يا در تاالب زندگي مي كنند يا فصلي از سال را به تاالب مهاجرت مـي نماينـد

 مثال عنوان به . زيستگاه ماهيان دريايي و صدف ها به شمار مي روند
3 
صدف ها، نرم ( آبزيان توليد 2
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 آبزياني كه در صـيد تفريحـي از آنهـا . دريايي آمريكا، به تاالبهاي ساحلي دريايي وابسته است ...) تنان،

 استفاده مي شود در تاالب هاي سواحل درياها به سر مي برند و عالوه بر آن تاالب هاي ساحلي محـل

 تاالب هاي ساحلي و مجزا از دريـا بـراي بقـا جمعيـت . ها ماهي دريازي مي باشند تخم ريزي ميليون

 تاالب هاي ساحلي و خورها جهت ازدياد نسل و حفـظ ماهيان دريايي نقش اســاسي دارند و از طرفي

 ميگوها و خرچنگ ها زيستگاههاي اصلي محسوب مي گردند و به طور كلي
3 
 يـان صـيد تجـاري آبز 2

 تاالب هاي آب شيرين نيز محيط زيست و محـل توليـد . هر كشوري بستگي مستقيم به تاالب ها دارد

 ميليون هكتار تـاالب ۲ به عنوان مثال در ايران حدود . و حفظ نسل آبزيان آب هاي شيرين مي باشند

 ز نـيم ميليـون وجود دارد كه اگر تاالب هاي ساحلي و خورها را از آنها جدا كنيم باز هم حدود بـيش ا

 . هكتار، تاالب هاي آب شيرين و آب بندانها مساحت خواهند داشت كه محل توليد آبزيان مـي باشـند

 و Pike ميليون هكتار تاالب آب شيرين وجود دارد كـه محـل زيسـت ماهيـاني نظيـر ۴ / ۵ در آمريكا

Catfish ب هـاي آب شـيرين تـاال در ايران نيز بقاي بسياري از كپـور ماهيـان بـه . و غيره مي باشند 

 بنـابراين تاالبهـا هـم بـه . به عنوان مثال تاالب انزلي متضمن بقاي ماهي سفيد مي باشد . بستگي دارد

 لحاظ ارزش غذايي و زيستگاهي چه بصورت دائمي و چه بصورت فصلي و نيز از لحـاظ فـراهم نمـودن

 اسـماعيل سـاري ،عبـاس [ . د مكان تخم ريزي در حفظ و بقاء نسل آبزيان نقش مهم و اساسي ايفـا مـي كننـ

، ۱۳۷۸ [ 

 و كنار آبزي آبزي پرندگان تاالب ها زيستگاه . ۳

 عـالوه بـر آن . بسـيار مهـم مـي باشـند پرندگان آبزي و كنار آبـزي تاالب ها از نظر حفظ و بقاء

 به طور كلي . پرندگان خشكي زي نيز از تاالب ها جهت شرب آب و پناهگاه استفاده مي نمايند

 گونه پرنده مهاجر آبزي و كنار آبزي مي باشـند و ايـن امـر ۱۴۰ تاالب هاي ايران محل زيست بيش از

به دليل دارا بودن مواد غذايي فراوان، امنيت و پناهگاه و شرايط آب و هوايي مناسب است كه سبب
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 ستان و پـاييز را گونه نيز فصول زم ۷۷ گونه پرنده در تاالب هاي ايران جوجه آوري نموده و ۶۳ شده تا

 اصوالً تاالب هاي ايران در مسير مهـاجرت پرنـدگان آبـزي و كنـار آبـزي كـه در . در آنجا سپري كنند

 سرشـماري هـاي . زمستان به طرف جنوب و در بهار به طرف شمال در رفت و آمد هستند، قرار دارنـد

 مه ساله در فصول پـاييز ميليون پرنده مهاجر ه ۴۰ تا ۱ زمستانه چندين ساله نشان مي دهد كه حدود

 بايد گفت كه در چند دهه اخير تـاالب هـاي ايـران . نمايند و زمستان به تاالب هاي ايران مهاجرت مي

 نيز همانند تاالب هاي ساير نقاط جهان دچار آلودگي و تخريب شده كه همين امر سبب كاهش تعـداد

 اسـماعيل [ : ها به صور مختلف زيـر اسـت به طور كلي نحوه استفاده پرندگان از تاالب . پرندگان شده است

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ،

 مانند تغذيه فالمينگو از آرتيما اورميانـا و يـا تغذيـه پليكـان هـا از : تاالب ها مكان تغذيه پرندگان -

 . ماهيان

 مانند اردك مرمري كـه بـر روي گياهـان درياچـه : تاالب ها به عنوان مكان آشيانه سازي پرندگان -

 . ي و جوجه آوري مي نمايند آشيانه ساز پريشان

 مانند پليكان هاي سـفيد غيـر جوجـه آور كـه در فصـل : تاالب ها به عنوان پناهگاه براي پرندگان -

 . تابستان در درياچه اروميه زندگي مي كنند

 نظير استراحت اگرتهـا بـر روي درختـان حـرا در جنـوب : تاالب ها به عنوان استراحتگاه پرندگان -

 . ايران در خليج فارس

ــد بر - ــف و چن ــاي مختل ــتفاده ه ــا اس ــاالب ه ــز از ت ــا ني ــگ ه ــر خرچن ــا نظي ــه ه ــي از گون  خ

 آوري و آشــيانه ســازي و هــم اســتراحت اي بــه عمــل مــي آورنــد، يعنــي هــم بچــه جانبــه

 . نمايند مي

 اكثر تاالب هاي جهان محل زيسـت پرنـدگان نـادر و : ارزش تاالب به عنوان زيستگاه پرندگان نادر -

در حقيقـت از . كمياب آبزي و كنار آبزي به شمار آمده و در حفظ نسل آنها نقش اساسي ايفا مي كنند
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 ر ايـران بـه از پرندگان نـادر تـاالب زي د . بين رفتن تاالب ها موجب از بين رفتن نسل آنها خواهد شد

 عنوان مثال مي توان از پليكان پا خاكستري سر سفيد، غـاز پيشـاني سـفيد كوچـك، اردك بلـوطي و

 به طور كلي، . اردك مرمري نام برد
3 
 . پرندگان در خطر انقراض جهان در تاالب ها به سر مي برند 1

 پستانداران زيستگاه به عنوان تاالب ها . ۴

 در . نظيـر مـوش هـاي آبـي و شـنگ مـي باشـند پسـتانداران تـاالب هـا زيسـتگاه بسـياري از

 آبـزي نظيـر دلفـين هـا نيـز ديـده پسـتانداران هاي ساحلي عـالوه بـر جـانوران مـذكور سـاير تاالب

 بزرگ نظير خرس ها بيشـتر در تـاالب هـاي نيمـه جنگلـي مشـاهده مـي پستانداران اغلب . شوند مي

 بعضي از گونه ها نظير گوزن ها، از علوفه تاالبي تغذيه مي نمايند و بقاي آنها بـه بقـاي تـاالبي . گردند

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . كه در آن زيست مي نمايند بستگي دارد

 زيستان خزندگان و دو زيستگاه به عنوان تاالب ها . ۵

 در . برخي از گونه هاي خزندگان و تمامي گونه هاي دوزيستان در تاالب هـا زنـدگي مـي كننـد

 بـه عنـوان مثـال الك پشـت هـا، . حقيقت تاالب ها مكان تولد، زندگي و مرگ و مير آنها مـي باشـند

 گونـه ۱۹۰ بـيش از . د نمونه هايي از اين قبيل مي باشن ) انواع دوزيستان ( كروكوديل ها و قورباغه ها از

 . دوزيست در تاالب به سر مي برند كه بدون وجود تاالب ها نسل آنها از بين خواهد رفت
 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [

 از نظر تنوع زيستي تاالب ها ارزش . ۶

 بسياري از تاالب ها داراي ارزش زيستي بسيار غني هستند، در غرب آفريقـا در نيجريـه و چـاد،

هاي بوجود آمده از سيالب ها، زيستگاه ميليون ها پرنده آبزي و كنار آبزي بـومي و مهـاجر مـي تاالب



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٤٠ 

 همچنـين بـرنج غـذاي . از طرفي تاالب ها ذخيره گاه هاي ژنتيكي بسياري از گياهـان هسـتند . باشند

 نيمي از جمعيت دنيا در زمين هاي تاالبي توليد مي شود، برنج وحشـي يكـي از منـابع ژنتيكـي مهـم

 ] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [ . جهت به دست آوردن گونه هاي مرغوب و مقاوم در برابر بيماري است

 تاالب ها تغذيه آب هاي زيرزميني به وسيله . ۷

 يكي از ويژگيهاي تاالب ها ، تغذيه آب هاي زيرزميني از طريق نفوذ آب در اليـه هـاي پـايين

 بعضي از تاالب ها كه مستقيماً با آب هاي زيرزميني ارتباط دارنـد، بـه دليـل جـذب آب . خاك است

 كنتـرل و هاي اضافي و هرز سطحي و انتقال آنها به سفره آب هاي زير زميني نقش مهمي را از نظـر

 نگهداري سطح آب هاي زيرزمين در يك منطقه دارند و سطح آنها را به طور نسـبي ثابـت نگـه مـي

 بايد توجه داشت كه اصوالً خاك هاي بستر تاالب به دليل غني بودن از مواد آلي و نيز داشـتن . دارند

 توانـد از بسـتر اليه هاي غير قابل نفوذ رسي، قابليت نفوذ كمي داشـته و در نتيجـه آب اغلـب نمـي

 اما اين موضوع كامالً واضح است كه در چنـين حـالتي، . تاالب به اليه هاي پايين تر خاك نفوذ نمايد

 عموماً نواحي كناري تاالب ها كه اراضي مرتفع تري را تشكيل مي دهنـد، بـه دليـل وجـود تـاالب و

 ي بسيار قابل نفـوذي بـوده و از انتقال مواد آلي و رسي از اين اراضي به داخــل تاالب؛ داراي اليه ها

 همين كناره هااست كه آب تاالب در اثر فشـار هاي جانبي به اراضي مجاور منتقـل گشـته و از آنجـا

 با دقت در موارد ذكر شده، معلـوم مـي گـردد . به اليه هاي زيرين خاك نفوذ و آنها را غني مي نمايد

 ني نمي شوند بلكه ممكن است كه گاهي تاالب ها نه تنها باعث تغذيه آب هاي زيرزمي

 به علت واقع شدن در نواحي پست، زهكشي براي اراضي مجاور و اطراف خـود بـوده و در نتيجـه آب

 بدليل اين ويژگيها در تاالبهــــايي كـه بيشـتر داراي . اراضي مجاور خود را نيز به خود جذب نمايند

لت وجود ريشه هايي كه تـا اعمـاق پوشش گياهي تاالبي جگن ها و يا چمن زارهاي خيس باشند، بع
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 . زياد نفوذ مي كنند، آبهاي سطحي در آنها بهتر مـي تواننـد باعـث تغذيـه آبهـاي زيرزمينـي گردنـد
 ] ۱۳۶۴ خراساني ،نعمت اله، [

 كنترل كننده سيالب تاالب ها . ۸

 تاالب ها يكي از مناطق مهم كنترل سيالب ها در زمان بارندگي شديد و جاري شدن سيل مـي

 باشند و بدين طريق از بروز خسارات جلوگيري به عمل مي آورند و مي توانند مقدار زيـادي از آب وارد

 شده را در خود حفظ و از جاري شدن سيل در پايين دست جلوگيري نمايند، به طوري كـه تقريبـاً در

 دسـت تـاالب پايين دست تاالب انزلي سيالب وجود ندارد در حـالي كـه در اكثـر منـاطق واقـع در باال

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . طغيان رودخانه ها و سيالب وجود دارد

 و نقش آنها در جلوگيري از فرسايش سواحل تاالب ها . ۹

 تاالب ها با گياهان حاشيه اي در سواحل مي توانند از شدت و انرژي امواج كه به ساحل برخورد

 مي نمايند بكاهند و يا جريانها را كند نموده و از فرسايش جلوگيري كنند و ريشه گياهـان حاشـيه اي

 لـوگيري مـي اين عمل از فرسايش خاك هاي كشاورزي ج . نيز سبب ته نشين شدن رسوبات مي گردند

 كنئد و در برخي موارد نيز تاالبها سبب به وجود آمدن اراضي مرتفع مـي گردنـد كـه بـراي كشـاورزي

 دليل زير سبب كـاهش ۴ اصوالً تاالبها به . مناسب بوده و از فرسايش خاك جلوگيري به عمل مي آورند

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ : فرسايش در مناطق ساحلي مي شوند

 . هاي تاالب باعث جذب انرژي برخورد امواج به ساحل و تقليل آن مي شود شيب كم كناره -

 وجود گياهان تاالبي در ساحل ضمن تثبيت بيشتر خـاك باعـث كـاهش انـرژي امـواج دريـا مـي -

. گردند
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 ساختمان ريشه ها و تشكيل باتالق در ساحل، خود باعث تثبيت بيشتر خـاك و اسـتحكام ديـواره -

 . آن مي گردد

 گياهان متراكم در تاالب هاي ساحلي، مواد معلق آب در البه الي آنها قرار گرفتـه و به علت وجود -

 . با ته نشين شدن خود اليه محكم و غيرقابل فرسايشي را در مقابل جريانات آبي تشكيل مي دهند

 به عنوان منابع رسوبگير تاالب ها . ۱۰

 جود تـاالب هـا سـبب رسـوبگيري آبهـا رسوبات غالباً آالينده هاي عمده اي به شمار مي آيند، و

 . گرديده و رودخانه هاي جاري شده از تاالب اغلب فاقد مواد زايد و داراي آبي صاف مي باشند
 ] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [

 تاالب كاهش آالينده ها توسط . ۱۱

 با ورود آب به تاالب به دليل وجود گياهان حركت آب كند شده و مواد رسـوبي تـه نشـين مـي

 شوند و از آنجايي كه مواد آالينده نظير فلزات سنگين غالباً به مواد رسوبي مي چسبند، لذا آنها نيز بـه

 [Barbier,۱۹۷۷] . همراه رسوبات ته نشين مي شوند

 به عنوان نگهدارنده مواد غذايي تاالب ها . ۱۲

 عمل نگهداري مواد غذايي كه عمدتاً فسفر و نيتروژن مي باشند در بستر تاالب و گياهان آن

 تاالب ها اين مواد را از آب مي گيرند با اين عمل كيفيت آب را بهبود بخشيده و از . انجام مي گيرد

 يتوانندمحل تاالب ها تحت شرايط مساعد و كنترل شده و مديريت دقيق م . كاهند مخاطرات آن مي

 زماني كه تاالب ها مواد غذايي را از آب . هاي شهري غير صنعتي البته در حد كم باشند تجمع فاضالب

آورند، زيرا در از بازگشت نيتروژن به اتمسفر جلوگيري به عمل مي ) خصوصاً نيترات ها ( مي گيرند
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 يكي از نقش هاي اصلي . گردد شرايط عادي نيترات تبديل به گاز نيتروژن شده و مجدداً به هوا بر مي

 اين مواد . تاالب ها در زمان و فصل رشد گياهان، جذب مواد غذايي از آب با جريان آرام مي باشد

 غذايي در توليد ماهي و ميگو كاربرد دارند و نيز به وجود آورنده جنگل ها، توليدات حيات وحش و

 [Barbier,۱۹۷۷] . كشاورزي مي باشند

 به عنوان ثابت كننده ميكروكليما تاالب ها ارزش . ۱۳

 ي منطقه اي به شمار مي روند، خصوصاً در ارتباط بـا ميكروكليما تاالب ها عامل مهمي در ثبوت

 ميزان بارندگي و درجه حرارت كه اين عمل بر كشاورزي منطقه يا مراتع و يا منابعي كه در ارتبـاط بـا

 در واقع تاالب ها بـا تبخيـر و ايجـاد رطوبـت در هـوا از . ميزان بارندگي و درجه حرارت مؤثر مي باشد

 تاالب ها خـود بـه عنـوان . حرارت زياد جلوگيري نموده و در زمستان از سرماي بيش از حد مي كاهند

 . منبع آبي در يك منطقه عمل نموده و از اين طريق به تشكيل ابر و نهايتاً بارندگي كمـك مـي كننـد
[Barbier,۱۹۷۷] 

 عنوان منبع توليد كننده علوفه به تاالب ها . ۱۴

 تاالب ها با داشتن بهترين منابع گياهي كه توسط دامهاي اهلـي اسـتفاده مـي شـوند يكـي از

 برگ ها، دانه ها، علف هااز جمله توليدات تاالب ها مي باشـند بـه عنـوان . منابع توليد علوفه مي باشند

 فه تاالب استفاده مي نماينـد، در جزيـره قشـم اكثـر دام هزار دام از علو ۱۵۰ مثال در ميانكاله بيش از

] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . هاي اهلي از شاخ و برگ درختان حرا استفاده مي كنند
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 به عنوان منبع كشاورزي تاالب ها . ۱۵

 چه بصورت غيرمستقيم از منـابع توليـدي كشـاورزي مـي تاالب ها غالباً چه بصورت مستقيم و

 خصوصاً اينكه تاالب ها محل و مكان مناسبي جهت كاشت برنج، پرطرفدارترين غـذاي بـيش از . باشند

 در كشور اندونزي تاالب هاي جزر و مـدي بـا بكـارگيري تكنيـك هـاي . نيمي از مردم جهان، هستند

 هـاي درختـي مختلف اهميت اقتصادي فراواني دارند و برنج كه محصول اصلي آنها است توأم بـا ميـوه

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . در مناطق تاالبي كاشته مي شوند ... نارگيل و نظير

 به عنوان منبع تأمين كننده آب تاالب ها . ۱۶

 هاي آب شيرين به عنوان منبع تآمين آب جهت مصارف انساني، كشاورزي حيوانـات اكثر تاالب

 درصد تاالب هـا در ماساچوسـت ۴۰ به عنوان مثال بيش از . اهلي و وحشي و صنايع قلمداد مي گردند

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . آمريكا منبع بالقوه تأمين آب شرب مي باشند

 به عنوان منبع انرژي تاالب ها . ۱۷

 برخي از تاالب ها به دليل داشتن مــواد گياهي و ذغال سنگ منبع بالقوه انرژي جهت مصـارف

 چنانچه مديريت صحيحي در اين زمينه اعمال شود، اينگونه تاالب ها مـي تواننـد از . انساني مي باشند

 خراج ذغال سنگ در سطح وسيعي صـورت البته اگر است . منابع بسيار مهم توليد انرژي محسوب گردند

] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [ . پذيرد موجبات تخريب اكوسيستم منطقه را فراهم مي آورد
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 ها توليد كننده بيوماس تاالب . ۱۸

 هاي اهلي و يا حيات وحـش دام ها تامين كننده غذاي جمعيت زيادي از ماهيان، بسياري از تاالب

 ها بهبود دهنده كيفيت محيط زيست و باشند و عالوه بر آن توليدات تاالب توسط منابع غذايي خود مي

 ] ۱۳۷۶ بهروز، بهروزي راد، [ . باشند هاي جاري مي ذخيره كننده مواد غذايي حمل شده توسط آب

 هاي جانوري ها منطقه تراكم گونه تاالب . ۱۹

 هـا هر يك از ا يـن گونـه . باشند ها داراي تراكم بيشتري مي هاي گياهي و جانوري در تاالب گونه

 به عنوان مثال، تراكم نيزارهاي وسيع در تـاالب انزلـي بـراي . كنند فوايد بسياري براي انسان ايجاد مي

 زيرا بوميان منطقه بسياري از نيازهاي خود را از طريق آنها برطـرف . اهميت زيادي دارد اطرافيان تاالب

 باشـد و همـين امـر عالوه بر آن تراكم پرندگان آبزي در آنجا بسيار بيشتر از ساير نقـاط مـي . سازند مي

 ايـن چنانچه اگر بوميـان . سبب شده است كه شهر انزلي يكي از شهرهاي پردرآمد ايران به حساب آيد

 هـاي زيـادي را متحمـل هزينـه . ها را از نقاط ديگـر تـأمين كننـد منطقه بخواهند اين قبيل نيازمندي

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . گردند مي

 ها به عنوان صيدگاه آبزيان و نگهدارنده آنها تاالب . ۲۰

 تغذيـه، هـا مكـاني مناسـب جهـت همانگونه كه قبالً نيز به آن اشاره شـد، بسـياري از تـاالب

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . باشند ريزي و نگهداري آبزيان فراواني مي تخم

 ها منابع درآمد حيات وحش تاالب . ۲۱

 كه به عنوان منابع درآمد خـوبي . باشند ها داراي حيات وحش غني مي به طور كلي اغلب تاالب

پوست، اسـتخوان، ) پروتئين ( ت ها داراي توليدات تجاري از قبيل گوش همچنين تاالب . روند به شمار مي
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 تـن گوشـت ۵۰۰ هـاي گـيالن و مازنـدران از فـروش باشـد در اسـتان ها مي پشت تخم پرندگان و الك

 هـاي شود و سـاالنه چنـدين تـن مـاهي و ميگـو از تـاالب ميليون تومان درآمد عايد مي ۵۰۰ مرغابي،

 ۷۰۰ يج مكزيـك كـه در حـدود درصد از توليدات ماهي خل ۹۰ شود و نيز ساحلي خليج فارس صيد مي

 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [ . آيند ها به دست مي ميليون دالر در سال ارزش دارند، از تاالب

 ها به عنوان منابع جنگلي تاالب . ۲۲

 هـا ها داراي ارزش اقتصادي فراواني هستند زيرا از چوب اين جنگـل هاي انبوه در تاالب جنگل

 يـر تيـر، هيـزم بـراي سـوخت و اسـباب و لـوازم منـزل اسـتفاده به عنوان توليدات مختلف چـوبي نظ

 بـه عنـوان . باشـند ها داراي ارزش دارويي مـي عالوه بر آن برخي از درختان جنگلي در تاالب . نمايند مي

 هـزار هكتـار وسـعت دارنـد و نيـز از ۴۰ كـه حـدود Matanga هاي تـاالبي مثال در مالزي از جنگل

 اسـماعيل [ . ميليون دالر تحت عنوان فروش تير چوبي حاصل شده است ۹ هاي حرا، درآمدي حدود جنگل

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ،

 گذرگاه وحمل و نقل ها به عنوان تاالب . ۲۳

 شـايد در برخـي مواقـع . باشند هاي باز تاالب به عنوان گذرگاه و مسيرهاي حمل و نقل مي آب

 هـاي سـاحل اقيـانوس در نيكاراگوئـه كانـال به عنوان مثال در طول . ها باشد اهميت آنها بيشتر از جاده

 در ايران رفت و آمـد بـين جزيـره . باشند نشينان مي محصور بين مانگروها تنها راه ارتباطي بين حاشيه

 . هاي ساحلي مانگرودار حرا ميسر است قشم و سواحل بندر خمير از طريق تاالب
] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [
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 يح و تفرج و جلب توريست ها به عنوان مكان تفر تاالب . ۲۴

 تواننـد جهـت آينـد كـه مـي ها مكان مناسبي براي تفرج و جذب توريست به شـمار مـي تاالب

 هاي نظيـر مـاهيگيري، و يـا جهـت هاي مختلف نظير شنا، اسكي بر روي آب و يا جهت فعاليت ورزش

 عكاسي از طبيعت مـورد هاي آموزشي و يا شناسي و ساير جنبه شناسي، گياه انجام مطالعاتي نظير پرنده

 بـه عنـوان مثـال بازديـد كننـدگان . استفاده قرار بگيرند و در اين راستا درآمدي را نصيب كشور سازند

 . پردازنـد ميليـون دالر مـي ۷ در ونزوئال سـاليانه حـدود Morrocoy جهت بازديد از پارك ملي تاالبي
 ] ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ،عباس ، [

 ها به عنوان ميراث فرهنگي منحصر به فرد تاالب . ۲۵

 ها و همچنين وجود حيات وحش، مناظر زيبـا، و منـابع فرهنگـي و به دليل زيبايي خاص تاالب

بومي و محلي اين مناطق در هر كشور به عنوان مناطق منحصـر بـه فـرد ميـراث فرهنگـي بـه شـمار

 هـاي نشـأت تـوان از بيمـاري در اين راستا مـي . باشند نيز مي ها داراي ارزش هاي منفي تاالب . روند مي

 گردد، از اين قبيـل به عنوان مثال بيماري ماالريا كه توسط پشه آنوفل منتقل مي . گرفته از آنها نام برد

 ها به درستي كنترل شوند و از طريق مبارزه بـدون خطـر بـراي تـاالب اگر اين بيماري . ها است بيماري

 شـود ها كاسته مـي ارزه بيولوژيكي ريشه كن گردند، در آنصورت از ارزش منفي تاالب خصوصاً توسط مب

 اسـماعيل سـاري [ . شـوند ها بر ارزش هاي منفـي غالـب مـي و بدين ترتيب ارزش هاي مثبت و فراوان تاالب

 ] ۱۳۷۸ ،عباس ،

 ضرورت ارزشگذاري - ۷ - ۱ - ۳

 توان به موارد زيـر مي بطور خالصه از مهمترين داليل ضرورت ارزشگذاري منابع زيست محيطي،

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ : اشاره نمود
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 سازد كه محيط زيست يك منبع محدود است، هر چند كه براي آن بـازار ها روشن مي اين ارزيابي -

 توانـد كميـابي زشگذاري اقتصادي محيط زيست مـي از اينرو ارزيابي و ار . مشخصي وجود نداشته باشد

 . اي به نام محيط زيست را بيشتر نمايان سازد نهاده

 هـا در نظـر گرفتـه شـوند، در ايـن صـورت گيـري اگر تمامي مؤلفه هاي زيست محيطي در تصميم -

 ري هسـتند، از جنبـه و ديـدگاه بهتـ جويانه هاي صرفه هاي توسعه اقتصادي كه در تضاد با روش راهكار

 تـر كـه گيران به يـك تصـميم بهتـر و معقـول در اين صورت تصميم . مورد قضاوت قرار خواهند گرفت

 . كمترين تبعات زيست محيطي را داشته باشد، رهنمون خواهند شد

 هنگاميكه بهبود و اصالح محيط زيست در دستور كار قـرار داشـته باشـد، ارزيـابي و ارزشـگذاري -

 هـاي پـروژه در اختيـار تري از منافع و هزينـه تر و شفاف ريف دقيق تواند تع اقتصادي محيط زيست مي

 . مجريان قرار دهد

 تـر از ارزش هـاي تواند يـك تصـوير واقـع بينانـه و ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست مي ارزيابي -

 . ها و همچنين عملكرد مسئوالن را ارائه دهد اقتصادي پروژه

 گذاران بخش دولتي را نسـبت بـه اسـتفاده بهتـر از سياست تواند ارزيابي و ارزشگذاري اقتصادي مي -

 . ها، ياري نمايد ابزارهاي تنظيم محيط زيست مانند ماليات يا سوبسيد

 روشهاي ارزشگذاري منابع زيست محيطي - ۸ - ۱ - ۳

 عناصـري نظيـر هـواي . هاي بازار وجود ندارد هاي زيست محيطي قيمت براي بسياري از مؤلفه

 هاي مسـتقيم شوند، بنابراين قيمت در زمره كاالهاي عمومي محسوب مي .... زيبا، پاك، چشم اندازهاي

 در مـوارد متعـددي تخمـين ارزش . گيـرد بازار به ندرت در مورد ارزشگذاري آنها مورد استفاده قرار مي

 مجازي براي يك كاال يا خدمات زيست محيطي با استفاده از قيمت پرداخت شده براي ساير كاالهـاي

] ۱۳۸۲ كريم زادگان ،حسن، [ . باشد پذير مي امكان مشابه
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 هايي هستند كه عمدتاً از بازارهاي فرضـي بـراي ارزشـگذاري هاي جايگزين بازار، روش تكنيك

 هـاي پيش فرض اين رويكرد ايـن اسـت كـه قيمـت . كنند كيفيت كاالهاي زيست محيطي استفاده مي

 يرهـاي كيفـي محـيط زيسـت تحـت كنتـرل قـرار ها به استثناي متغ تفاضلي پس از اينكه كليه متغير

 هـا داراي هـر چنـد ايـن روش . گرفتند، تحت تأثير ارزش خريـد كـاالي زيسـت محيطـي قـرار دارنـد

 اي از تواننـد بـراي ارزش گـذاري طيـف گسـترده باشند اما در موارد متعـددي مـي هايي مي محدوديت

 ] ۱۳۸۴ ، امير نژاد،حميد [ . ثمر باشند كاالهاي كيفي محيط زيست مثمر

 : گذاري منابع زيست محيطي وجود دارد بطور كلي دو رويكرد اساسي براي قيمت

 هاي آشـكار شـده و بيـان شـده مصـرف كننـده قيمـت را تعيـين هايي كه با اتكا به رجحان شيوه - ۱

 . نمايند مي

 هـاي رويكردهايي كه به منحني تقاضا و يا رجحان مصرف كننده متكي نبـوده و براسـاس قيمـت - ۲

 هـاي تقريبـي منـابع هاي مختلف، سعي در مشخص نمـودن قيمـت و با استفاده از ساير روش اي سايه

 . زيست محيطي دارند

 گذاري منابع زيست محيطي و همچنين بـرآورد هاي متعددي براي ارزش در حال حاضر تكنيك

 ناسب بـه عوامـل هاي م انتخاب تكنيك . هاي عمراني بر محيط زيست وجود دارد اقتصادي تأثير فعاليت

 مسـئله . متعددي از جمله دسترسي به اطالعات، زمان و منابع مـالي و تـوان كارشناسـي بسـتگي دارد

 هاي عمرانـي گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، شناسايي آثار زيست محيطي پروژه اصلي در ارزش

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ها است و تلفيق صحيح آنها در تحليل سود و زيان پروژه

 ماننـد ( هـاي مصـرفي كل ارزش اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي به دو گـروه اسـتفاده

 ) ماننـد ارزش هـاي تفرجـي ( هاي غير مصـرفي و استفاده ) توليد غالت، الوار، آبزيان و ساير محصوالت

 غيـر هر يك از اين ارزش ها نيز به نوبه خـود بـه ارزش هـاي مصـرفي مسـتقيم و . شود بندي مي طبقه

بـه همـين . شوند بندي مي مستقيم، ارزش هاي ميراثي، ارزش هاي انتخاب و ارزش هاي وجودي دسته
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 ها و تكنيـك هـاي متعـددي در دليل نيز براي برآورد اقتصادي ارزش هاي مصرفي و غير مصرفي روش

 يسـت هاي اساسي ارزش اقتصادي منـابع ز مؤلفه ) ۱ - ۳ ( شكل . سطح جهان تكوين و تكامل يافته است

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . دهد محيطي را چنانچه در باال توضيح داده شده است ارائه مي
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 كل ارزش اقتصادي

 ارزش هاي غير مصرفي ارزش هاي مصرفي

 ارزش هاي
 مصرف

 ارزش هاي اكولوژيكي
 كاربردي

 ارزش هاي
 انتخاب

 ارزش هاي
 وجودي

 ي ارزش ها
 فرهنگي و تاريخي

 : سوددهي
 انتقال -

 دهي به سود
 هاي نسل
 آينده

 : سوددهي
 مطلوبيت -

 ارزش دانش و
 ي وجودي ها

 : سوددهي
داروهاي -

 آينده
 بانك ژن -
 انتخاب -

 تفرجي

 : سوددهي
 بدون قيمت

 تفرج -
 ي ارزش ها -

 زيباشناختي

 سوددهي
 : بدون قيمت

 تفرج -
 ارزش هاي -

 زيباشناختي

 بازدهي
 بازاري

 الوار -
 هاي انرژي -

 پذير تجديد

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ هاي اساسي ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي مؤلفه ): ۱ - ۳ ( شكل



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٥٢ 

 هـاي تحليـل و هـاي ارزشـگذاري منـابع طبيعـي و زيسـت محيطـي و روش بطور كلي تكنيـك

 . باشند بندي مي هاي عمراني در دو گروه عمده قابل طبقه ارزشگذاري خسارات ناشي از فعاليت

 هاي عمراني بـر محـيط هاي پروژه گذاري پيامد هاي بازار براي قيمت هايي كه از قيمت تكنيك ) الف

 . نمايند ستفاده مي زيست ا

 هايي كه از بازارهاي جانشين يا فرضي براي ارزشگذاري منابع زيست محيطي اسـتفاده تكنيك ) ب

 . نمايند مي

 هاي مبتني بر قيمت بازار يا تمايل به پرداخت آشكار شده تكنيك - ۱

 تعدادي از خدمات زيست محيطي و يا اكوسيستمي مانند مناظر زيبا و اماكن تفريحـي، بطـور

 بنابراين قيمت اين خدمات همان ارزش آنها بـه حسـاب . شوند تقيم در بازار خريد و فروش نمي مس

 [Bateman and Willis, ۱۹۹۳] آيد مي

 . باشند هاي زير مي اين رويكرد شامل روش

 ۱ روش قيمت بازار ) الف

 ۲ وري روش بهره ) ب

 ۳ روش قيمت گذاري بر اساس لذت گرايي ) ج

 ۴ روش هزينه سفر ) د

۱ Market Price Method 

۲ Productivity (production) Method 

۳ Hedonic Pricing Method (HP) 

٤ Travel Cost Method (TC)
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 روش قيمت بازار ♦

 شوند ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات اكوسيستمي كه به بازار ارائه و فروخته مي اين روش،

 توان ازاين روش اسـتفاده براي تغييرات ارزش در كميت يا كيفيت كاال يا خدمات مي . كند را برآورد مي

 . نمود

 گيـري فوايـد اقتصـادي از بـراي انـدازه دارد هاي اقتصادي استان اين روش بعنوان يكي از تكنيك

 هـاي هاي مختلف و كميت عرضـه در قيمـت كاالهاي عرضه شده بر اساس كميت خريد افراد در قيمت

 در اين راستا براي محاسبه مقدار استفاده از منابع تجاري در بازار بـا اسـتفاده . كند متفاوت استفاده مي

 مازاد مصرف كننده و مـازاد توليـد كننـده مـورد اسـتفاده قـرار از قيمت بازار و اطالعات كمي، ارزيابي

 . كنـد هاي متداول براي كاالهـا و خـدمات در بازارهـا اسـتفاده مـي روش قيمت بازار از قيمت . گيرد مي

 گيري از روش قيمت بازار براي برآورد مازاد مصرف كننده و مازاد توليد كننـده نيـاز بـه اطالعـات بهره

 براي اين كار به يك سري اطالعات . د مازاد مصرف كننده، تابع تقاضا بايد برآورد شود دارد و براي برآور

 در بـرآورد . باشـد گذار بر تقاضـا نيـاز مـي در مورد عوامل ديگري چون درآمد يا اطالعات جمعيتي تأثير

 ز كاال مـورد هاي بدست آمده ا هاي متغير توليد و درآمد مازاد توليد كننده نيز، اطالعاتي راجع به هزينه

 [Bateman and willis; ۱۹۹۳] . نياز است

 روش بهره وري يا عامل درآمد ♦

 براي برآورد ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات ۱ وري يا عامل در آمد خالص روش بهره

 براي مثال، كيفيت آب بر . رود اكوسيستم كه در توليد كاالهاي تجاري بازار دخالت دارند، بكار مي

 هاي تصفيه آب آشاميدني شهري تأثير دارد، پس منافع وري آبياري محصوالت كشاورزي يا هزينه بهره

۱ Net Factor Income
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 وري بيشتر كشاورزي و يا هاي حاصل از بهره سيله افزايش درآمد تواند بو اقتصادي بهبود كيفيت آب مي

 . گيري شود هاي حاصل از آب آشاميدني تميز، اندازه كاهش هزينه

 - روش داده ، ۲ ، روش تغييـر توليـد ۱ اين روش داراي اسامي ديگري از قبيل روش تـابع توليـد

 . [Bishop,۱۹۹۹] باشد نيز مي ۴ واكنش - و روش دوز ۳ ستاده

 هاي توليد و ات در كميت يا كيفيت منبع طبيعي يا عامل توليد از تغييرات در هزينه اگر تغيير

 ها ناشي شود، اين تغييرات ممكن است بر قيمت يا كميت كاالهاي نهايي و نيـز وري ديگر نهاده يا بهره

 توانـد بـا پس منافع اقتصادي حاصل از بهبود منبع مي . تأثير گذار باشد بر بازدهي اقتصادي ديگر نهاده

 . هاي قابل مشاهده بازار بر آورد شود استفاده از تغييرات در داده

[Bateman and willis, ۱۹۹۳] 

 گرايي گذاري براساس لذت روش قيمت ♦

 اين روش براي برآورد ارزش هاي اقتصادي اكوسيستم يا خدمات زيست محيطي كه مسـتقيماً

 هـا از اين تكنيك براي محاسبه تغيير در قيمت خانه . شود مي هاي بازار تاثير دارند، استفاده روي قيمت

 ايـن روش را . كننـد، اسـتفاده مـي شـود هاي زيست محيطي محلـي را مـنعكس مـي كه ارزش ويژگي

 Bateman and] . هاي اقتصادي در موارد زير مورد اسـتفاده قـرار داد توان براي برآورد منافع يا هزينه مي

willis ,۱۹۹۹] 

 هوا، آلودگي آب و آلودگي صوت يست محيطي شامل آلودگي كيفيت ز ) الف

 هاي تفريحي انداز و مناظر زيبا و يا نزديكي به مكان مطبوعيت زيست محيطي از قبيل چشم ) ب

۱ Production Function Approach 
۲ Change in production Approach 
۳  Input Out put Approach 
٤ Dose Response Approach
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 باشد و آن اين است كـه، مـردم بـه خصوصـيات براساس يك فرض كلي استوار مي HP روش

 . دهنــد كــاال اهميــت و بهــا دهــد، بيشــتر از خــود يــك كــاال يــا خــدماتي كــه ارائــه مــي

 هاي زيسـت محيطـي كـه مـردم هنگـام ها از جمله ويژگي ها، ارزش يك گروه از ويژگي قيمت از اينرو،

 بنابراين كاربرد اين روش نسبتاً آسـان بـوده و كمتـر بحـث . دهند، مي باشند خريد كاال مدنظر قرار مي

 . اطالعات دقيق و مناسب بنا شده است هاي بازار واقعي و برانگيزاست، چرا كه براساس قيمت

 روش هزينه سفر ♦

 اين روش به منظور ارزشگذاري كاالها و خدمات تفرجي محيط زيست، همچنـين بـراي بـرآورد

 . شود هاي بدست آمده از موارد زير بكار برده مي منافع اقتصادي يا هزينه

 هاي دسترسي به يك مكان تفريحي تغيير در هزينه ) الف

 حذف مكان تفريحي موجود ) ب

 اضافه كردن يك مكان تفريحي جديد ) ج

 تغيير در كيفيت محيطي يك مكان تفريحي ) د

 شـوند تـا از مكـاني بازديـد هاي مسافرت كه مردم متحمل مي اساس اين روش به زمان و هزينه

 مات تفريحي، منعكس شود كه ارزش مكان يا خد در روش هزينه سفر فرض مي . باشد نمايند، استوار مي

 بنـابراين ترجيحـات مـردم بوسـيله . باشـد كننده تمايل به پرداخت مردم جهت اسـتفاده از آن مكـان

 . پس روش هزينه سفر اشاره به رجحان آشكار شده دارد . شود انتخاب آنها آشكار مي

[Bishop, ۱۹۹۹] . 

 : هاي زير مي باشد انواع مختلف هزينه سفر شامل روش

 ۱ (ZTC) اي فر منطقه هزينه س ) الف

۱ ZonalTravel Cost Approach
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 ۱ (ITC) هزينه سفر فردي ) ب

 ۲ [Bateman and willis, ۱۹۹۳] (RU) مطلوبيت تصادفي ) ج

 تـرين روش بـوده و ارزش خـدمات هزينـه تـرين و كـم اي، سـاده روش هزينه سفر منطقـه

 [Bateman and Turner, ۱۹۹۳] . دهد تفريحي يك مكان را بطور كلي مورد ارزيابي قرار مي

 هـاي پيمايشـي اي بوده، امـا از داده روش هزينه سفر فردي نيز مشابه روش هزينه سفر منطقه

 هـاي هـر ناحيـه اسـتفاده بدست آمده از افراد بازديد كننده در تجزيه و تحليـل آمـاري بـه جـاي داده

 تـر هـاي كمـي و پيچيـده هاي بيشـتر و تجزيـه و تحليـل آوري داده مع بنابراين اين روش به ج . كند مي

 در اين روش با تكميل پرسشنامه و تجزيه و تحليل رگرسـيوني نتـايج دقيقتـري حاصـل . نيازمند است

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . گردد مي

 اشـد، ب هاي هزينه سفر مـي ترين روش از روش ترين و پرهزينه روش مطلوبيت تصادفي پيچيده

 اين روش مناسبترين راه جهـت بـرآورد . پذيري بيشتري در محاسبه منافع برخوردار است اما از انعطاف

 هـاي جـايگزين در صـورتيكه مكـان . باشد ها مي هاي خاص يا تغييرات كيفيت مكان منافع براي ويژگي

 ن گزينـه زيادي براي محل تفريح اصلي وجود داشته باشـد، روش مطلوبيـت تصـادفي اختصاصـي تـري

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . باشد مي

 هاي مبتني بر بازارهاي جانشين يا تمايل به پرداخت نسبت داده شده تكنيك - ۲

 توانـد بـه وسـيله بـرآورد آنچـه كـه مـردم تمايـل بـه ارزش تعدادي از خدمات اكوسيستم مي

 است كه آنها تمايل به پرداخـت آن هايي به عبارت ديگر، هزينه فعاليت . گيري شود پرداخت دارند، اندازه

 دهـد، اجتنـاب شـود و يـا ايـن خـدمات از بـين برونـد و در را دارند تا از اثرات زيان آوري كه رخ مـي

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . آور، جايگزين شوند غيراينصورت خدمات مضر و زيان

۱ Individual Travel Cost Approach 
۲ Random Utility Approach
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 پردازند تـا اري كه مردم مي كنند، مقد به عنوان مثال، تاالبها اغلب از بروز سيالب جلوگيري مي

 از خسارت سيل در منطقه مشابه جلوگيري شود به عنوان ارزش تاالب براي جلوگيري از سيل در نظـر

 . شوند ها در نظر گرفته مي ها براي خدمات حفاظتي تاالب شود و اين تمايل به پرداخت گرفته مي

 :[Bateman and willis, ۱۹۹۳] باشد هاي ذيل مي اين رويكرد شامل روش

 ۱ روش هزينه خسارت اجتناب شده -

 ۲ روش هزينه جايگزين -

 ۳ روش هزينه جانشين -

 . شود نيز گفته مي ) Cost – Based ( هاي مبتني بر هزينه به سه روش فوق در مجموع روش

 يا هزينه خسارت اجتناب شـده، هزينـه جـايگزين و هزينـه Cost – Based هاي روش ♦

 جانشين

 هسـتند كـه بـرآورد ارزش هـاي خـدمات اكوسيسـتم براسـاس اين روشها مربوط به مواردي

 در نتيجـه فقـدان خـدمات، هزينـه ) جلوگيري از خسـارت و آسـيب ( هاي خسارت اجتناب شده هزينه

 گـردد ريـزي مـي جايگزيني خـدمات اكوسيسـتم و يـا هزينـه فـراهم سـازي خـدمات جانشـين پايـه
[Bateman & Wills, ۱۹۹۳] 

 ارزش دارائي حفاظت شـده يـا هزينـه اعمـال شـده بـراي روش هزينه خسارت اجتناب شده،

 ها را به عنوان يك معيار براي منافع فراهم شده بوسيله يـك اكوسيسـتم جلوگيري از صدمات و آسيب

 . دهد مورد استفاده قرار مي

مثالً اگر تاالبي، يك دارائي را از وقوع سيل حفاظت نمايد، منافع حفاظت از سيل ممكن اسـت

 شـود، بـرآورد شـود يـا ها به دليل وجود تاالب كه باعث جلوگيري از سيل مي ناب خسارت از طريق اجت
۱  Damage Cost Avoided Method 
۲  Replacement Cost Method 
۳  Substitute Cost Method
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 . گيـري شـود دهـد، انـدازه بوسيله مخارجي كه صاحب دارايي براي حفظ دارايي از وقوع سيل انجام مي

 بـه عنـوان يـك ) يـا خـدمات آن ( هاي جايگزين نمودن يك اكوسيستم روش هزينه جايگزين از هزينه

 به عنوان مثال، خدمات حفاظـت . نمايد استفاده مي ) يا خدمات آن ( رزش براي اكوسيستم معين برآورد ا

 Bateman] . از طوفان يك تاالب ممكن است بوسيله يك ديوار حفاظتي يا ديوار ساحلي جانشـين شـود

and willis, ۱۹۹۳] 

 جـايگزين نمـودن هـا يـا هـاي جلـوگيري از آسـيب ها فرض بر اين است كه هزينه در اين روش

 ها يا خدمات آنها، برآورد مفيدي از ارزش هاي ايـن اكوسيسـتم يـا خـدمات آنهـا را فـراهم اكوسيستم

 ها ممكن است در مورد تاالبها نيز كار گرفته شوند به قـرار هايي از مواردي كه اين روش نمونه . سازد مي

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] : زير مي باشند

 گيري هزينه كنترل دفع فاضالب كيفيت آب بوسيله تاالب از طريق اندازه ارزشگذاري بهبود -

 گيـري هزينـه ارزشگذاري خدمات حفاظـت فرسـايش خـاك بوسـيله تـاالب از طريـق انـدازه -

 آوري رسوبات فرسايش يافته از نواحي پايين دست جمع

 ه تصـفيه و گيـري هزينـ آب بوسيله تاالب از طريق اندازه ) تصفيه ( ارزشگذاري خدمات پااليش -

 ضدعفوني نمودن آب آشاميدني شهرها

 گيـري هزينـه سـاخت ارزشگذاري خدمات حفاظت از طوفان بوسـيله تـاالب از طريـق انـدازه -

 ديوارهاي نگهدارنده

 ارزشـگذاري زيسـتگاه ماهيـان و خـدمات نگهـداري و تكثيـر آنهـا از طريـق هزينـه تكثيـر و -

هاي حفاظتي آنها توليدمثل ماهيان و برنامه
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 روش تمايل به پرداخت بيان شده ♦

 توانند در بازار معامله شوند و بـه هـيچ كـاالي بـازاري چون بسياري از خدمات اكوسيستم نمي

 توانند آشكارا آنچه را كه تمايل به پرداخـت بـراي خريـدهاي باشند، بنابراين مردم نمي هم وابسته نمي

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . شان دارند، بيان كنند بازاري

 ۱ روش ارزشگذاري مشروط ♦

 باشـد، يـك اين روش كه براساس رويكرد بررسي و برآورد و يا تمايل به پرداخت بيان شده مي

 روش ارزشگذاري غيربازاري و انعطاف پذير است كه بطور گسترده در تجزيه و تحليل هزينه منفعـت و

 . شود ارزيابي تأثيرات زيست محيطي استفاده مي

 اين روش در اقتصاد محيط زيست شـامل بـرآورد ارزش هـاي غيرمصـرفي، ارزش هـاي كاربرد

 . باشد مصرفي يا هردوي آنها براي منابع زيست محيطي مي

 وي عقيده داشت كه جلوگيري از ايجاد . پيشنهاد شد [Citiacywantrup,۱۹۹۴] در ابتدا توسط CV روش

 باشد و بنابراين، يك مي ۲ منافع بازاري ا ضافي فرسايش خاك در طبيعت بوسيله كاالهاي عمومي، جزء

 ايـن . اسـت ۴ افراد به وسيله روش پيمايشي ۳ راه ممكن براي برآورد اين منافع، تعيين تمايل به پرداخت

روش بطور متداول براي دو ارزش مهم و اصلي يعني ارزش وجودي و ارزش انتخاب مفيد قابل استفاده

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . باشد مي

 افراد را تحت سناريوهاي بازار فرضـي معـين، ) (WTP كند تا تمايل به پرداخت تالش مي CV روش

 نمايد تا روشن سـازد كـه چگونـه پاسـخگويان تحـت تعيين نمايد و به عبارت ديگر اين روش سعي مي

 . سناريوهاي بازار فرضي مطمئن، راضي به پرداخت هستند

۱  Contingent Valuation Method (CVM) 
۲  Extra Market Benefits 
۳  Willingness To Pay (WTP) 
٤  Survey Method
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 وش، جهت تعيين ارزش اقتصادي كاالها و خدمات زيست محيطي مراجعه بـه همچنين در اين ر

 بـراي اسـتفاده از ايـن روش، . شـود افراد مورد نياز است و به همين دليل غالباً روش ترجيح، ناميده مي

 شناسي، روانشناسي، آمار و نظرسنجي مـورد نيـاز هاي اقتصادي و قواعد ديگري در زمينه جامعه نظريه

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . باشند مي

 روش انتقال منافع ♦

 اين روش نيز براي برآورد ارزش هاي اقتصادي خدمات اكوسيسـتم بوسـيله انتقـال اطالعـات

 به عنـوان . رود از مطالعات تكميل شده قبلي در يك مكان و يا يك مورد بكار مي ) موجود ( قابل دسترس

 توانيم با اسـتفاده ر يك منطقه را برآورد نمائيم، مي مثال، اگر بخواهيم ارزش هاي ماهيگيري تفريحي د

 پـس . از ارزش هاي ماهيگيري تفريحي از يك مطالعه ديگر كه قبالً بدست آمده است، استفاده نمـائيم

 هدف اصلي انتقال منافع، برآورد منافع براي يك نمونه، بوسيله تعديل و اقتباس يـك بـرآورد منـافع از

 شود كه اجراي مطالعه ارزشگذاري پرهزينه باشـد و غلب زماني استفاده مي اين روش ا . موارد ديگر است

 و اين نكته بسـيار حـائز اهميـت اسـت كـه صـحت و . يا زمان كمي براي انجام اين كار در اختيار باشد

 بطور معمول به دو دليل عمـده زيـر از روش . ي قبلي بستگي دارد درستي انتقال منافع فقط به مطالعه

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . شود استفاده مي انتقال منافع

 . بودجه كافي براي انجام ارزشگذاري وجود نداشته باشد ) الف

 . ارزش هاي بدست آمده در مطالعه قبلي به راحتي قابل انتقال براي موارد ديگر باشد ) ب

: اند تكنيكهاي ارزشگذاري يك تاالب ارائه شده ) ۲ - ۳ ( در شكل
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 هاي ارزشگذاري يك تاالب ارزش هاي اقتصادي و تكنيك انواع ): ۲ - ۳ ( شكل
[Portney, ۱۹۹۴; Hanemann, ۱۹۹۴]



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٦٢ 

 مراحل ارزشگذاري - ۹ - ۱ - ۳

 : گردد اصوالً ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب به ترتيب، مراحل زير را شامل مي

 تعريف مسئله و انتخاب شيوة مناسب ارزشگذاري - الف

 محدوديت كار و تعيين اطالعات مورد نياز جهت ارزشگذاري تعيين دامنه و - ب

 آوري اطالعـات در راسـتاي چهـارچوب هاي جمـع هاي ارزشگذاري اقتصادي و شيوه تعريف تكنيك - ج

 گيـري به عبارت ديگر مرحلـه سـوم مرحلـه تجزيـه و تحليـل اطالعـات و نتيجـه . ( اقتصادي مورد نظر

 .) باشد مي

 ارزشگذاري تأثيرات، ( از درك موضوع و تعيين روش مناسب ارزشگذاري مرحله اول عبارت است

 مرحله دوم شامل تعيين اطالعات مورد نياز جهت ارزشگذاري ). ارزشگذاري نسبي و يا ارزشگذاري كلي

 هـاي مناسـب مرحلـه سـوم شـامل تعيـين و انتخـاب تكنيـك . باشـد براساس شيوه انتخاب شـده مـي

 به طور كلي اين سه مرحله به اتفاق يك روند تجزيه . مورد نظر است ارزشگذاري و چهارچوب اقتصادي

 ريزان و مديران را گران، برنامه دهند كه اين فرآيند به نوبه خود، تحليل و تحليل اقتصادي را تشكيل مي

 گـام را در ۷ بـه عـالوه ايـن سـه مرحلـه خـود . نمايـد ها ياري مـي گيري در انجام محاسبات و تصميم

 اميـر [ . دهد هاي الزم در مورد ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب را نمايش مي گام ) ۳ - ۳ ( شكل . گيرند برمي

] ۱۳۸۴ نژاد،حميد،
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 هفت گام اصلي جهت ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب ): ۳ - ۳ ( شكل
] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [
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 شود، در گام دوم محـدوده و مي در گام اول براساس هدف كار شيوه مناسب ارزشگذاري انتخاب

 مساحت منطقه به عالوه مرزهاي آن با محيط اطراف خصوصاً در مواقعي كه مسـئله حفاظـت از تـاالب

 در گام سوم اجـزاء خـدمات و . گردد شود، مشخص مي تحت عناوين مختلف نظير پارك ملي مطرح مي

 و يـا بـه صـورت اهميـت بـاال، صفات ويژه تاالب تعيين و براساس اهميت به صورت اعداد يـك تـا ده

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . گردند بندي مي متوسط و پايين طبقه

 بايد اذعان داشت كه اهميت هر يك از اجزاء يا خدمات و يا صفات ويژه، چيـزي جـز اهميـت

 ايـن . باشـد آنها چه بصورت ارزش هاي قابل استفاده و يا به صورت ارزش هـاي غيرقابـل مصـرف نمـي

 سپس در صـورت . باشد اي در مورد منطقه مورد مطالعه مي كار ابتدا نيازمند مطالعات كتابخانه بخش از

 بر نيازمند فعاليت يـك زمان مطالعه . گردد عدم وجود اطالعات كافي نياز به مطالعات ميداني پديدار مي

 جـزاء و هاي گوناگون و مجهز به امكانـات كـافي جهـت شناسـايي ا گروه تحقيقاتي متشكل از تخصص

 الزم به توضيح است كه براساس هدف مـا . باشد خدمات كليدي و صفات ويژه مهم منطقه مورد نظر مي

 . از ارزشگذاري، مقدار اطالعات مورد نياز در مورد اجزاء خدمات و صفات ويژه تاالب متفاوت خواهد بود

 گذاري نسـبي و به عبارت ديگـر هـر كـدام از سـه روش يـاد شـده يعنـي ارزشـگذاري تـأثيرات، ارزشـ

 طلبنـد، بـه عنـوان ارزشگذاري كلي كه به شرح آنها نيز خواهيم پرداخت، اطالعات خاص خـود را مـي

 گيرنـد، در مثال در ارزشگذاري كلي تا حد امكان كليه اجزا، خدمات و صفات ويژه مورد بررسي قرار مي

 رسد تحت تـأثير يـك عامـل صورتي در مورد ارزشگذاري خسارات يا تأثيرات آن مواردي كه به نظر مي

 تواند كليـه مـوارد را البته يك عامل خارجي مي ( گردند اند، بررسي مي خارجي نظير آلودگي قرار گرفته

 تحت تأثير قرار دهد كه در اين صورت ارزشگذاري تأثيرات تواماً بـا ارزشـگذاري كلـي صـورت خواهـد

 مورد نظر به نوع ارزش اقتصادي مربوطه در گام چهارم هر يك از اجزا يا خدمات و صفات ويژه ). گرفت

 بندي و منسوب نمودن هر يك از اجزاء، خدمات و صفات ويژه به ارزش هـاي اولويت . گردند منسوب مي

هـايي در ايـن اقتصادي مربوطه در دو تاالب واقع در كشورهاي گواتماال و نيكاراگوئه بـه عنـوان مثـال
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 گام پنجم شامل تعيين و تهيه اطالعات مورد نيـاز . اند ده نشان داده ش ) ۳ - ۳ ( و ) ۲ - ۳ ( زمينه در جداول

 اطالعـات مختلــف فيزيكـي، شــيميايي و بيولـوژيكي ممكــن اسـت جهــت . جهـت ارزرشـگذاري اســت

 مورد نياز باشند، همچنين در ايـن بخـش نحـوه ) اي يا غير استفاده اي استفاده ( ارزشگذاري يك ارزش

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . د آوري اطالعات بايد مشخص گرد دستيابي و جمع
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 هاي مربوطه در تاالب اولويت بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء، خدمات و صفات ويژه به استفاده ): ۲ - ۳ ( جدول

Petexbatun ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ در گواتماال [ 

= + كم اهميت = ++ اهميت متوسط = +++ پراهميت
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 هاي مربوطه در مورد بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء خدمات و صفات ويژه به استفاده اولويت ): ۳ - ۳ ( جدول

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ هاي ساحلي در نيكاراگوئه تاالب

= + كم اهميت = ++ اهميت متوسط = +++ پراهميت
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 نظيـر ( هاي گوناگوني از تاالب مورد ارزشيابي قـرار بگيرنـد در يك ارزشگذاري ممكن است جنبه

 يعني اطالعات مورد نياز ممكـن . لذا دامنه اطالعات مورد نياز بسيار وسيع خواهد بود ) ارزشگذاري كلي

 شده به وسيله تـاالب، هاي زيرزميني تأمين هاي نادر، مقدار آب است شامل جمعيت آبزيان، تعداد گونه

 مقـدار نقـش تـاالب در ) نوترينتهـا ( مقدار قابليت تاالب در كنترل سيالب مقدار كاهش عناصر غـذايي

 يك ارزشگذاري ممكن اسـت نيازمنـد . و غيره باشند ) هاي ساحلي دريايي در تاالب ( حفاظت از سواحل

 بعضـاً ممكـن اسـت اطالعـات . باشـد هاي گوناگوني از تـاالب اطالعاتي راجع به دامنه و نسبت استفاده

 هاي مختلف متغير باشد، نظير مقدار محصـوالت كشـاورزي، مقـدار مربوط به يك نوع كاربري در زمان

 هاي ارزشگذاري منابع هاي توريستي، بايد در نظر داشت كه معموالً در سيستم صيد آبزيان و يا استفاده

 آوري بـراي جمـع . گيرند ي مورد استفاده قرار مي آوري اطالعات گوناگون و مختلف هاي جمع و نيز روش

 توان نسبت به انجـام اطالعات مربوط به محصوالت كشاورزي و يا محصوالت شيالتي به عنوان مثال مي

 هاي دولتي و غيره و يا مراجعه مصاحبه با كشاورزان و صيادان، تهيه اطالعات آماري موجود در سازمان

 هـا و آژانـس . مبـادرت نمـود ) سـتيابي بـه قيمـت محصـوالت جهـت د ( شخصي به بازارهـاي مربوطـه

 همچنـين . توانند اطالعاتي را در مورد وضعيت توريسم ارائه نمايند هاي مسافرتي و توريستي مي شركت

 تواننـد در مـورد تعـداد بازديدكننـدگان از مي ) هاي ملي تاالبي نظير پارك ( ها مسئوالن و مديران پارك

 هـاي است اطالعاتي راجع به مقـدار مخـارج درآمـدهاي ناشـي از فعاليـت ممكن . منطقه ياريگر باشند

 ) گيرنـد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد حمايت خدمات اكولوژيكي تـاالب قـرار مـي ( اقتصادي

 توانند شامل دستمزد كارگران هزينه مـواد اوليـه و ادوات نظيـر ها مي مخارج و هزينه . مورد نياز باشند

 يگيري و درآمدها و يا شامل عايدي ناشي از فروش محصوالت نظيـر مـاهي در بازارهـاي هزينه تور ماه

 همانگونه كه ذكر شد، در مورد دستيابي به قيمت محصوالت ارائـه شـده در بـازار نظيـر . مربوطه باشند

 اميـر [ . د توان شخصاً به بازارهاي مربوطه مراجعه و يا از منابع ديگري مبادرت به تهيه آنها نمو آبزيان، مي

] ۱۳۸۴ نژاد،حميد،
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 در خصوص ارزش هاي غير استفاده اي يعني ارزش هاي وجودي تاالب، تهيه اطالعات بـه ويـژه

 باشـد، در صـورت عـدم وجـود سـابقه در ايـن زمينـه در كشورهاي در حال توسعه بسـيار دشـوار مـي

شـايان . پـذيرد ات صـورت مـي آوري اطالعات از طريق تنظيم و تكميل پرسشنامه و انجام مصاحب جمع

 ذكر است كه جهت انجام مصاحبه و يا تكميل پرسشنامه بايد افراد بومي و ساكنين منطقه را بيشتر

 آوري آنهـا در ابتـدا بايـد بـه مطالعـه به طور كلي جهت دستيابي به اطالعات و جمـع . مد نظر قرار داد

 سپس در صورت لـزوم متوسـل بـه انجـام . ت اي و تهيه گزارشات و نتايج آماري موجود پرداخ كتابخانه

 گام ششم عبارت است از تجزيـه و تحليـل اطالعـات بدسـت آمـده بـه منظـور . مطالعات در منطقه شد

 هاي مناسب كه متعاقباً توضيحاتي راجع بـه گيري از تكنيك بندي و ارزشگذاري اقتصادي با بهره كميت

 اقع تكميل روند ارزشـگذاري و قـرار دادن نتـايج بـه گام هفتم يا گام آخر كه در و . آنها ارائه خواهد شد

 سـود جهـت مقايسـه - نظير استفاده از چهـارچوب هزينـه . باشد دست آمده در چهارچوب مناسب مي

 در واقـع . ها و سود ناشي از حفاظت يك تاالب تحـت عنـوان منطقـه حفاظـت شـده مـي باشـد هزينه

 – سـود ( ارزش يا سـود خـالص موجـود در حـال هاي مقايسه هزينه و سود عبارت از متداولترين روش

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . باشند ، نرخ بازگشت داخلي و نسبت سود بر هزينه مي ) سود خالص = هزينه

 مروري مختصر بر برخي از مطالعات ارزشگذاري زيست محيطي انجام شده - ۲ - ۳

 ر جهان در ابتداي راه اسـت هاي طبيعي د مبحث كمي كردن و ارزش گذاري خدمات اكوسيستم

 هاي بسيار زياد، برخي از خدمات اكوسيستم نظير ارزش هاي فر هنگي، زيبـايي نظر از پيشرفت و صرف

 . باشد درماني، هنوز هم به طور كامل قابل ارزش گذاري نمي هاي روان منظر و جنبه

 و در آمريكا زودتر از اروپـا ها پيش مطرح بوده ها از سال مسئله ارزش گذاري خدمات اكوسيستم

 آغاز گشته است و اين ناشي از باال بودن سطح زندگي در آمريكا نسبت به اروپـا از نظـر بودجـه، زمـان

گـذاري وسـيع در هـا و سـرمايه فراغت، امكانات و نتيجتاً تـأثير ايـن عوامـل بـر روي عرضـه تفرجگـاه
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 هـاي شـهري از علـل هاي آبي و پـارك اه هاي ملي، تفرجگ هاي مختلف تفريحي به عنوان پارك سيستم

 . باشد هامي هاي ارزيابي ارزش هاي تفرجگاهي نسبت به اروپايي ها در ابداع شيوه پيشتاز بودن امريكايي

ــاالترين هزينــه مســافرتي ۱۹۴۷ هوتلينــگ در ســال  مــيالدي در امريكــا پيشــنهاد كــرد كــه ب

 گيري شده به عنوان ارزش تفرجگاهي در نظر گرفته شود و يا به عبـارت ديگـر هزينـه دورتـرين اندازه

 . شود فاصله به عنوان قيمت بازاري معادل يك بار استفاده از تفرجگاه محاسبه مي

 هاي تفرجي امريكا وروديه در نظـر ، پيشنهاد كرد كه براي تمام سيستم ۱۹۵۲ وانتروپ در سال

 العمـل هـا بـه عنـوان عكـس گرفته شود تا رابطه بين هزينه و تعداد دفعات اسـتفاده افـراد از تفرجگـاه

 ي و گـذاري بـراي كاالهـاي مصـرف اين روش شبيه قيمت . استفاده كنندگان در برابر هزينه، معين شود

 . خدماتي است

 روشي را ارائه نمودند كه براساس آن طي مصاحبه انجـام شـده، ۱۹۵۹ كالوسون و كنج در سال

 نسبت به تخمين تعداد افراد استفاده كننده از مراكز تفريحي و بعد مسـافت امـاكن مسـكوني افـراد از

 . شود پارك اقدام مي

 ، مطالعاتي را در زمينه تأثير كيفيـت عرضـه منـاطق ۱۹۶۶ سنكا و آدامس و ديويدسون در سال

 . اند تفريحي آبي در افزايش و يا كاهش افراد استفاده كننده انجام داده

 هاي آبي كه امكـان ورزش مـاهيگيري در آنهـا ، براي ارزشيابي تفرجگاه ۱۹۶۷ كالوسون در سال

 ماهيگيري با قيمت مـاهي در بـازار يكسـان در وجود دارد، پيشنهاد نمود كه ارزش يك تجربه و تفريح

 ، پيشنهاد كرده است كه تعداد ماهيان صـيد شـده در واحـد ۱۹۶۷ استيونسن در سال . نظر گرفته شود

 . زمان به عنوان معياري براي مقايسه ارزش هاي تفريحي اين گونه مناطق به كار گرفته شود

 ها را در اقتصاد محلي مـورد مطالعـه ذاري در تفرجگاه گ ، تأثير سرمايه ۱۹۶۸ لرد و كالتر در سال

. گذاري كرد هاريش مطالعات خود را براساس ارزش اوقات فراغت پايه قرار دادند و در همين سال،



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٧١ 

 و قانون جامع پاسـخ، جبـران ۱۹۶۹ سال " محيطي ملي قانون سياست زيست " در اياالت متحده

 و قـوانين مشـابه منجـر بـه اسـتفاده مـداوم از ۱۹۸۰ سـال ۱ (CERCLA) محيطـي زيست تعهد و

 گرايي، روش هزينه سـفر و روش گذاري براساس لذت هاي ارزش گذاري پولي از قبيل روش قيمت روش

 . ترين روش در تعيين منافع تفريحي، پيشنهاد داده است ارزش گذاري مشروط را به عنوان مناسب

 محيطي افزايش يافتـه دهه گذشته توجه عمومي به مشكالت زيست در اتحاديه اروپا نيز طي دو

 اولين مطالعات ارزش گذاري مشروط براي ارزش گذاري ارزش هاي غير بازاري در دهـه هشـتاد . است

 در بريتانياي كبير، نروژ و سوئد و در اوايل دهه نود، اولين ارزش گـذاري پـولي در فرانسـه و دانمـارك

 منفعـت اجتمـاعي - هاي هزينـه يچ مقررات قانوني در استفاده اجباري از تحليل اگرچه فعالً ه . اجرا شد

 . [Moons, E., ۲۰۰۳] محيطي اتحاديه اروپا وجود ندارد در سياست زيست

 باشـد كـه در دوم ترين معاهده حفاظت در جهان مي ها، كنوانسيون رامسر قديمي در مورد تاالب

 جنبـه ۱۹۷۵ و از سـال . در شهر رامسر برگزار گرديـده اسـت ) ۱۳۴۹ بهمن ۱۳ ( ۱۹۷۱ ماه فوريه سال

 هـاي بـا كشور عضو خود را ملزم به تعيين و حفـظ تـاالب ۱۳۸ اين معاهده . قانوني به خود گرفته است

 ايـن كنوانسـيون برحفاظـت و . نمايـد المللي و تشويق به اسـتفاده خردمندانـه از آنهـا مـي اهميت بين

 ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زيستگاهي براي پرندگان آبزي تأكيد ب برداري معقول از تاال بهره

 . كند مي

 طي گذشت سالها، اين كنوانسيون گسترده، ديـد خـود را چنـان افـزايش داده كـه تمـام ابعـاد

 هايي ها را در زمره اكوسيستم گيرد و تاالب ها را در بر مي برداري معقول و پايدار از تاالب حفاظت و بهره

 . اي دارند العاده داند كه در حفاظت از تنوع زيستي و رفاه جامعه بشري اهميت فوق مي

 زيسـت بـيش از هـر زمـاني و يكم، تبعات مداخله انسـان در محـيط در آستانه شروع قرن بيست

 ل آثار و پيامدهاي اين مداخالت به حدي است كه امـروزه مفـاهيم سـنتي و متـداو . متجلي شده است

۱  Comprehensive Environmental Response, compensation and Liability Act.
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 توسعه اقتصادي را مورد پرسش قرار داده و رويكرد بسياري از متخصصان و دانشمندان اقتصادي را كـه

 هـاي محيطي نـوعي كـاالي رايگـان اسـت را دسـتخوش دگرگـوني معتقد بودند منابع طبيعي و زيست

 ادف محيطـي متـر امروزه مفهوم توسعه با رعايت حفاظت از منابع طبيعي و زيسـت . بنيادي نموده است

 هاي ملي همچون توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمـودن منـابع هاي اقتصادي حساب است و در شاخص

 . باشد محيطي نيز مطرح مي طبيعي و زيست

Barbier زيست به عنوان يك نهاد اي تحت عنوان ارزش گذاري محيط در مقاله ۲۰۰۰ در سال 

 هـدف مقالـه . پـردازد هاي تايلند و مكزيك مـي تاالب به بررسي ارتباط ماهيگيري و درختان مانگرو در

 وي تـابع توليـد . هاي اقتصـادي منطقـه اسـت نشان دادن اهميت اقتصادي تاالب در حمايت از فعاليت

 دهـد و ميـزان صـيد مـاهي تـابعي از سـطح درختـان ماهيگيري را به صورت ايستا و پويا گسترش مي

 شـود و پـس از تخمـين معـادالت، گيري در نظر گرفته مي ها و ميزان تالش براي ماهي مانگرو در تاالب

 گيري شـده و در نتيجـه ارزش هـر هكتـار تأثير يك درصد تغيير در نواحي مانگرو بر ميزان صيد اندازه

 . گردد نواحي مانگرو براساس تغيير در ميزان صيد ماهي ارزش گذاري مي

 هـايي بـراي ارزش گـذاري عنـوان روش اي تحـت در مقالـه ۲۰۰۰ در سال (Acharya) آچاريا

 هاي تـاالبي، بـه بررسـي نقـش روش تـابع توليـد در محاسـبه ارزش خدمات آبهاي سطحي زيست بوم

 در كشـور نيجريـه HadejiaNguru هاي سطحي، ارزش خـدمات هيـدرولوژيكي تـاالب خدمات آب

 د توجه قرار گرفته اسـت و زيست به عنوان يك نهاده مور در اين مطالعه ارزش گذاري محيط . پردازد مي

 . شود ميزان آب مصرفي خانوار در تابع مطلوبيت خانوار و در تابع توليد خانوار وارد مي

 محيطي در ايران در مراحل اوليه تكـوين و مطالعه و بررسي ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست

 بيـدقي . باشـد ن زمينه بسيار محدود مي به همين دليل نيز مطالعه و بررسي در اي . تكامل خود قرار دارد

وي . پـردازد محيطي آلودگي هواي شهر تهران مي به بررسي و ارزيابي اقتصادي و زيست ۱۳۷۶ در سال
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 هاي وسايط نقليـه، صـنايع و واحـدهاي مسـكوني، تجـاري و خسارات اقتصادي ناشي از انتشار آالينده

 . ميليارد ريال برآورد نمود ۱۶۰ خدماتي را حدود

 محيطي را با تأكيد بـر گذاري خسارات وارده به منابع زيست ، قيمت ۱۳۷۹ مهندس صالح در سال

 در ايـن مطالعـه پـس از بررسـي . هـاي صـنعتي مـورد بررسـي قـرار داد هاي ناشي از فاضـالب آلودگي

 هر واحـد هاي اقتصادسنجي، ميزان هزينه براي كاهش ها و تهيه معادالت با استفاده از مدل پرسشنامه

 . آلودگي آب تعيين گرديد

 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس طرح مطالعاتي را ۱۳۷۹ زيست در سال سازمان حفاظت محيط

 در اين مطالعه، . با عنوان ارزش گذاري اكولوژيك مناطق جنگلي خزري، بياباني و كوهستاني تهيه نمود

 تـوراني و - ، منطقه تحت ييالق، مناطق ايـران هاي خزري ارزش خدمات و كاركردهاي اقتصادي جنگل

 . منطقه كوهستاني پلنگ دره قم در هر هكتار محاسبه شد

 سـنگان و به ارزش گذاري اقتصادي پارك جنگلي سـي ۱۳۷۸ پور در سال مهندس كاميار كاويان

 ان مركـز دايـره وي در روش به كار گرفته، پارك را بـه عنـو . ارائه سيستم بهينه مديريت پرداخته است

 هاي مساوي، كل كشور را به شش منطقـه جداگانـه هايي به دور آن با شعاع دايره قرار داده و با رسم نيم

 تقسيم نموده است و با محاسبه مساحت هر منطقه و جمعيت ساكن در آنها و برآورد هزينه دسترسـي

 هـا، اقـدام بـه بـرآورد رسشـنامه هاي به دست آمـده از پ مراجعه كنندگان به پارك و با كمك ساير داده

 افـزار هـا بـا نـرم تساوي رگرسيوني بين پارامترهاي مذكور نموده است و سپس با تجزيه و تحليـل داده

SPSS و بـه ايـن ترتيـب . نسبت به ارائه مدلي جهت محاسبه ارزش اقتصادي پارك اقدام نموده است 

 . نموده است ميليون ريال برآوردن ۵۲ / ۹۳۲ ارزش تفرجي پارك را روزانه

 نامه كارشناسي ارشد خـود را بـا عنـوان مقايسـه پايان ۱۳۸۳ زاده در سال مهندس نيلوفر عابدين

 وي بـا اسـتفاده از . ارزش گذاري اقتصادي پارك جنگلي سراوان و پارك شهر رشت ارائه نمـوده اسـت

و فنـي در نهايـت ارزش كارهاي مـديريتي اجتماعي كالوسون و ارايه راه - روش ارزش گذاري اقتصادي
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 ريـال و بـراي پـارك شـهر رشـت ۶۵۴۷۰۰۰ تفرجي روزانه براي پارك جنگلـي سـراوان را - اقتصادي

 . ريال تخمين زده است ۱۵۷۷۵۰۰

 شهرداري تهـران ۲۲ نژاد درياچه مصنوعي منطقه مهندس مهسا ديانت ۱۳۸۳ همچنين در سال

 وي در روش خود با اسـتفاده از نقشـه و . نموده است را براساس روش كالوسون ارزش گذاري اقتصادي

 هـاي بررسي رفتار بازديدكنندگان در برابر افزايش هزينه و نيـز مسـافت و بـا در نظـر گـرفتن وروديـه

 مجـدداً . ميليون ريال برآورد كرده است ۱۶۱ / ۸ تفرجي روزانه درياچه را معادل - فرضي، ارزش اقتصادي

 نيز اقدام به ارزش گذاري اقتصـادي پـارك چيتگـر براسـاس روش ، مهندس مينا فضلي ۱۳۸۳ در سال

 ريال برآورد كـرده ۵۱۸۹۵۵۵۰ تفرجي روزانه پارك را معادل - كالوسون نموده است و ارزش اقتصادي

 . است

 ، ارزش تفرجگاهي تاالب انزلي را بـه روش هزينـه سـفر ۱۳۸۴ مهندس سميه شهابي در سال

 و نتايج حاصله را به عنوان ابزاري مـؤثر . رد توريسم آن را نيز برآوردكرده است تعيين نموده و ظرفيت ب

 وي بـا اسـتفاده از آمـار و . اي مورد استفاده قـرار داده اسـت هاي توسعه ريزي و مديريت طرح در برنامه

 نفر و ظرفيـت بـرد واقعـي ۱۵۰۰۰ آوري شده، ظرفيت برد فيزيكي تاالب انزلي را روزانه اطالعات جمع

 در نهايـت ارزش . نفـر بـرآورد كـرده اسـت ۸۶۴۴ تفرجگاه را با در نظر گرفتن عوامل محـدود كننـده،

 تومان محاسبه گرديده است كه بيانگر ارزش تفرجي باالي ايـن ۱۲۴۵۰۴۰۰ تفرجي روزانه تاالب انزلي

 . باشد تاالب مي

 فروغ شـادمان الهيجـي و توسط ۱۳۸۴ ارزش گذاري اقتصادي تفرجي تاالب اميركاليه در سال

 در اين مطالعه ارزش وجودي سه سرويس غير بازاري . صورت پذيرفته است CVM با استفاده از روش

 اندازها و مناظر طبيعي و بهبود و شرايط آب و هوايي منطقـه، وحش، چشم تاالب شامل زيستگاه حيات

. ريال برآورد گرديده است ۳۹۵۰۰ معادل
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 هاي پرديسان و لـويزان را ارزش گـذاري اقتصـادي نمـوده پارك ۱۳۸۴ مهندس مجابي در سال

 ميليـون ريـال و ۷۷ / ۶ است و با استفاده از روش كالوسون ارزش اقتصادي تفرجي پـارك پرديسـان را

 . ميليون ريال در روز برآورد كرده است ۵۳ پارك لويزان را

 ها شمال ايران را با تأكيـد بـر ارزش كل اقتصادي اكوسيستم جنگل ۱۳۸۴ دكتر اميرنژاد در سال

 وي در ايـن تحقيـق . اكولوژيكي و ارزش هاي حفاظتي تعيين كرده است - محيطي ارزش گذاري زيست

 مـورد از ارزش هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم و ۱۶ كه به عنوان رساله دوره دكتري ارائه گرديده است،

 دهـد كـه مجمـوع ارزش هـاي و نتـايج نشـان مـي . دهد مورد بررسي قرار مي ها را حفاظتي اين جنگل

 ميليـارد ريـال و مجمـوع ارزش هـاي غيرمسـتقيم ۲۴۸۱ / ۴ هاي شمال معـادل مستقيم ساالنه جنگل

 ۱۹۱۵ / ۲ ميليـارد ريـال و مجمـوع ارزش هـاي حفـاظتي سـاالنه معـادل ۱۰۵۲۴ / ۹ ساالنه آنها معادل

 ميليـارد ۱۴۹۲۱ / ۵ هاي شـمال كشـور معـادل ي اقتصادي كل جنگل ميليارد ريال و مجموعه ارزش ها

 هـاي محيطـي و اكولـوژيكي جنگـل و با مقايسه ارقام به دست آمده ارزش هـاي زيسـت . باشد ريال مي

 ۱۶ / ۶ ها درصد ارزش كل، ارزش هاي مستقيم اين جنگل ۷۰ / ۵ شمال كشور

 بنـابراين، ارزش اقتصـادي . شـد با درصـد ارزش كـل مـي ۱۲ / ۸ درصد ارزش كل و ارزش هاي حفاظتي

 ها و مراتع كشـور در توليـد برابر ارزش افزوده كل جنگل ۴ / ۲ هاي شمال كشور به تنهايي معادل جنگل

 - نيز مهندس كتايون پيشكاري، ارزش گذاري اقتصـادي ۱۳۸۵ در سال . باشد ناخالص داخلي كشور مي

 طريـق روش كالوسـون و بـا اسـتفاده از تفرجگاهي پارك جنگلي طالقاني را برآورد نموده است كـه از

 تخمين رابطه بين تعداد افراد مراجعه كننده به پارك و بعد مسافت اماكن مسكوني اين افراد از پارك و

 . تومان محاسبه گرديده است ۴۲.۴۰۰.۵۰۰ ميانگين هزينه دسترسي آنها به پارك، اين ارزش معادل

 سال مهندس نگين لطيفي اسكويي پـارك جنگلـي عـون در مطالعه مشابه ديگري نيز در همين

 ريـال ۱۲۵۰۸۱۰۰۰ تفرجگاهي ارزش گذاري نموده است كه معادل - بن علي تبريز را از نظر اقتصادي

. روش اين مطالعه نيز كالوسون بوده است . بوده است
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 هوا در قالـب هاي ناشي از آلودگي ، خسارت ۱۳۸۶ در جديدترين مطالعه صورت گرفته در تيرماه

 مدل ارزيابي مشروط جهت برآورد تمايل به پرداخت براي حفظ و بهبـود كيفيـت هـوا، كـاهش اجـاره

 هـاي عفونـت هاي مربوط به بيمـاري گذاري هدانيك و هزينه بهاي اماكن مسكوني به روش مدل قيمت

 هنـدس صـادقي دز، توسـط م - حاد دستگاه تنفسي، برونشيت، آسم و آمفيزم با استفاده از مدل واكنش

 هاي ناشي از آلودگي هوا بر كالنشهر تبريز را حدود برآورد گشته است و در اين رابطه مجموعه خسارت

 بـه مبلـغ ۱۳۸۹ بيني نمودند كه ميزان خسـارت بـراي سـال ميليارد ريال برآورد كرده و پيش ۲۹۱ / ۷

 . ميليارد ريال افزايش يابد ۵۳۷ / ۴

 ۱ بازاري و غيربازاري منابع زيست محيطي بندي كاركردهاي بررسي و طبقه - ۳ - ۳

 ركردهاي بازاري منابع زيست محيطي ارزش گذاري كا - ۱ - ۳ - ۳

 هاي پيشين براي ابتداي دوره برآورد ارزش موجودي تمامي منابع احصاء شده در بخش - ۱ - ۱ - ۳ - ۳

 مطالعاتي اين قسمت از گزارش به انجام محاسبات اقتصادي و برآوردهاي حاصله در محدودة

 ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي محدوده و اقتضائات اين طرح در جمع آوري اطالعات . اختصاص دارد

 پاية مربوط به برآوردهاي اقتصادي كه با محدوديت هاي زيادي از جهات مختلف مواجه بوده، منجر به

 . توليد اطالعاتي گرديده كه كامالً مبتني بر داده هاي ميداني بوده است

 علوفه : ابع گياهي من -

 دليل عدم دسترسي به اطالعات كافي در ه علي رغم تالش فراوان، ب ، در مورد منطقه شادگان

 زمينه تعداد دام موجود در منطقه و مقدار علوفه توليدي، تعيين ارزش تجاري گونه هاي مرتعي و

 . ل ارائه نيست به همين دليل برآوردي دراين زمينه قاب . نامقدور بوده است علوفه ها

. تمامي محاسبات اين بخش ترسط گروه تحقيق با تحليل پرسشنامه ها انجام گرفته است ۱
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 تاالب شادگان ارزش گياهان دارويي : منابع گياهي -

 نوع گياه دارويي در محدوده مورد مطالعـه شناسـايي شـده اسـت كـه توسـط مصـاحبه ۴ تعداد

 پونه ، خارشـتر، ارجنسـه و شـيرين ( اين گياهان دارويي شامل . دارد رد استفاده گوناگوني ا شوندگان مو

 نفر از آن اسـتفاده مـي كـرده ۱۷ كه بيشترين فراواني مربوط به داروي ارجنسه بوده مي باشند، ) بيان

 از بين . و كمترين آن مربوط به شيرين بيان مي باشد ۹ بعد از آن گياهان پونه و خارشتر با فراواني . اند

كـدام از قيمـت هـر . موارد استفاده را داشته اند ين ر شت بي kg ۸ و خارشتر با kg ۱۰ اين گياهان پونه با

 - ۳ ( اين گياهان بر حسب ريال در منطقـه شـادگان بـه دسـت آمـده و ميـانگين كـل آنهـا در جـدول

 ارزش . مـي باشـد ) ريـال ۳۰۰۰۰۰ ( مربـوط بـه ارجنسـه يمـت ق ميانگينِ بيشترين . مشاهده ميشود ) ۴

 قدار مصرف آنها بـه دسـت مـي آيـد كـه قيمت در م گينِ بازاري اين گياهان دارويي از حاصلضرب ميان

 ارزش كـل اقتصـادي را در ، مجموع ارزش بازاري ايـن گياهـان . درج شده است زير نتيجه آن در جدول

 ۰ / ۵ سهم گياهان دارويي ارجنسـه . ريال ميباشد ۶۱۰۰۰۰ محدوده مورد مطالعه بيان مي كند و معادل

 . كمتر مي باشند ۰ / ۱ بوده كه از سايرين بيشتر است و بقيه از ۰ / ۲ و خارشتر

 آمد حاصل از فروش گياهان دارويي در -

 نفر ميزان در آمد خودرا از فروش گياهان دارويي اعالم نموده اند ۱۱ ، مصاحبه شونده ۱۸ از بين

 از اين موارد ميتوان استنباط نمود كه در منطقه تاالب . ريال ميباشد ۵۸۴۰۹ ها و ميانگين آن

 ارزش ، كه مشاهده مي گردد طور همان . مي باشد ش گياهان داروئي منبع درآمد خوبي فرو ، شادگان

. گرديده است ريال محاسبه ۶۱۰۰۰۰ ياهان داروئي تاالب شادگان معادل گ
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 ) بر حسب قيمت هاي محلي ( محاسبه ارزش گياهان دارويي تاالب شادگان : ) ۴ - ۳ ( جدول

 نام گياه رديف
 تعداد پاسخ

 دهندگان

 قيمت هر كيلو

 ) ريال (

 ميانگين

 قيمت

 ميزان

 مصرف در

 طول ماه

) kg ( 

 ارزش

 اقتصادي
 در صد سهم

 ۰ / ۰۳ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹ پونه ۱

 ۰ / ۵ ۳۰۰۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۷ ارجنسه ۲

 ۰ / ۲ ۱۲۰۰۰۰ ۸ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹ خارشتر ۳

 ۰ / ۰۷ ۴۰۰۰۰ ۵ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶ شيرين بيان ۴

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

 گذاري صيدماهي در تاالب شادگان ارزش : پرورشي و غيرپرورشي آبزيان -

 هزينـه سـوخت، تعـداد براي تعيين ارزش اقتصادي صيد ماهي با بررسي ميزان تالش ماهيگير،

 كننـد، از اي كه در اين عمليات شركت مي شود و تعداد خدمه ساعاتي كه عمليات ماهيگيري انجام مي

 . طريق فرمول زير اقدام مي شود

 S × H= C ) ۱ ( فرمول

 عمليـات صـيد اعـم از تهيـه بنـزين و نگهـداري تـور و ابـزار هزينه C هزينه كل ماهيگيري و H كه

 بـا . باشـد نماينـد، مـي كه در عمليات مـاهيگيري شـركت مـي اي ميانگين تعداد خدمه S ماهيگيري و

 هـاي پاسـخ داده شـده توسـط كه از پرسشـنامه ) ۸ - ۳ ( و ) ۷ - ۳ ( ، ) ۵ - ۳ ( مراجعه به آمار و ارقام جداول

 سـعي ) ۵ - ۳ ( در جـدول . اين ارزش محاسبه گرديـده اسـت ، مردم منطقه تاالب شادگان به دست آمده

 وه ماهيگيري شما چند نفر اسـت؟ بـه ميـانگين خدمـه شـركت كه با طرح سوال معموالً گر ه برآن شد

يك نفر، دونفر، سه نفر، چهـارنفر ، گزينه هاي مطروحه . فته شود كننده در عمليات ماهيگيري دست يا
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 ، نفر به گزينه يـك نفـر ۳۰ مربوط به تاالب شادگان ارزش گذاري در . ه است و يا بيشتر از چهار نفر بود

 ۴ نفـر بـه گزينـه بـيش از ۲ نفر به گزينه چهارنفر و ۳ نفر به گزينه سه نفر و ۶ نفر به گزينه دونفر، ۴

 اهـان بـراي ميـانگين همر ۳ كـه عـدد ، مي باشد ۲ / ۸ كه ميانگين آن ند ه ا پاسخ مثبت داد ) نفر ۵ ( نفر

 با طرح سؤال متوسط هزينه شـما بـراي سـوخت و ديگـر ابـزار ) ۷ - ۳ ( در جدول . منظور گرديده است

 اي كه هر ماهيگير در عمليات صـيد به هزينه ه ي صيد چقدر بوده است ؟ تالش بر اين بود مورد نياز برا

 نفـر ۱۸ هـاي مربـوط بـه تـاالب شـادگان از تعـداد كه در پرسش نامـه فته، دست يا ، متحمل مي شود

 شان بوده، لـذا هزينـه حل صيد ماهي در نزديكي محل سكونت نفر اعالم نمودند كه م ۶ ، مصاحبه شونده

 ۶۳.۲۰۰ با در نظر گرفتن هزينه ساير پرسش شوندگان، به ميـانگين . ي رفت و آمد نمي پردازند اي برا

 ) ۱ ( در نتيجه مطابق با فرمـول ه شد، ريال براي هزينه هر عمليات صيد و ابزار مورد نياز آنها دست يافت

 : خواهيم داشت

۱۸۹.۶۰۰ = ۳ × ۶۳.۲۰۰ 

 ريـال ۱۸۹.۶۰۰ در نتيجه هزينه هـر عمليـات مـاهيگيري در يـك روز بـراي تـاالب شـادگان معـادل

 با طرح سؤال چـه ) ۶ - ۳ ( براي پيدا كردن ارزش هزينه صيد در كل سال با مراجعه به جدول . مي باشد

 كـل . هايي از سال صيد مي كنيد؟ سعي بر آن شد كه تعداد روز قابل صيد در سـال بـه دسـت آيـد ماه

 چـون در ايـن ، كننـد ماه اول بهار صـيد نمـي پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه در فصل زمستان و دو

 سـال صـيد صـورت مـاه در ۷ در نتيجه بـه طـور ميـانگين . ها صورت مي گيرد ريزي ماهي فصول تخم

 ريال هزينـه عمليـات ۱۸۹.۶۰۰ روز در سال مي باشد و با ضرب اين رقم در ۲۱۰ كه معادل ، مي گيرد

 : رابطه زير بدست مي آيد ، ماهيگيري در يك روز

 ۱۸۹.۶۰۰ × ۲۱۰ = ۳۹.۸۱۶.۰۰۰ ) ماهيگيري ريال هزينه كل صيد در يك سال براي (

 : براي به دست آوردن ارزش تجاري ماهيگيري در تاالب شادگان بايد مطابق فرمول زير عمل نمود

 = + + + ° ° ) ۲ ( فرمول Xna a X a X T  ... . 2 1
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 ميانگين ماهي صيد شـده a۰ ميانگين قيمت فروش بازاري ماهي و X ارزش تجاري ماهيگيري و T كه

 بـه ترتيـب از N و a۰ و X تعـداد افـراد مصـاحبه شـونده مـي باشـند كـه N توسط كل ماهيگيران و

 بـا طـرح سـؤال در هـر عمليـات ) ۸ - ۳ ( در جـدول . استخراج شده انـد ) ۵ - ۳ ( و ) ۸ - ۳ ( ، ) ۹ - ۳ ( جداول

 گيري بدست مي آيـد ماهي گيريد؟ ميانگين ماهي صيد شده در عمليات ماهيگيري چه مقدار ماهي مي

 . كيلوگرم بدست آمده است ۲۰ كه مطابق رابطه زير ميانگين معادل

° = 
+  a 
2 
max min 

° = = 
+  a kg 20 
2 
30 10 

 min = كمترين مقدار صيد

 max = بيشترين مقدار صيد

 نوع و قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار مشخص شده است و ميانگين قيمـت ) ۹ - ۳ ( در جدول

 نـوع مـاهي بنـي، كپـور، حمـري و ۴ به طور كلي . ها محاسبه گرديده است بازاري براي پرسش شونده

 ها به ازاي هركيلـو بـراي د كه قيمت آن رس شبوط در تاالب شادگان صيد و در آن منطقه به فروش مي

 ۷.۰۰۰ ريال براي حمـري بـين ۴۰.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰ ريال براي كپور بين ۳۵.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ بني بين

 هـايي كـه هـر كه با جمع قيمت . ريال بوده است ۳۰.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰ ريال براي شبوط بين ۱۵.۰۰۰ تا

 ۴ ها به انـواع آن يعنـي عـدد آن نموده و تقسيم پرسش شونده براي فروش هر كيلو ماهي در بازار بيان

 ) كيلـوگرم a. ) ۲۰ نامه را بـه دسـت آورده سـپس آن را در عـدد ميانگين ارزش بازاري براي هر پرسش

 ميانگين مقدار ماهي صيد شده درتاالب شادگان ضرب نمـوده تـا ارزش تجـاري مـاهيگيري بـراي هـر

 . عمليات صيد در تاالب شادگان بدست آيد

۱۱.۳۳۱.۶۴۰ = ۲۰ × ۵۶۶.۵۸۲ = T
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 و به دست آوردن ) ۱۴ - ۳ ( كل سال با مراجعه به جدول براي پيداكردن ارزش تجاري صيد در

 ۱۱.۳۳۱.۶۴۰ روز مي باشد و با ضرب آنان درعدد ۲۱۰ مقدار روز قابل صيد در تاالب شادگان كه

 ريال بدست ۲.۳۷۹.۶۴۴.۴۰۰ ارزش تجاري صيد در تاالب شادگان براي كل سال ماهيگيري معادل

 . مي آيد

 تعداد نفرات گروه ماهيگيري ): ۵ - ۳ ( جدول
 شماره

 پرسشنامه
 سه نفر دو نفر يك نفر

 بيش از

 چهار نفر

۱ × 

۲ × 

۳ × 

۴ × 

۵ × 

۶ × 

۷ × 

۸ × 

۹ × 

۱۰ × 

۱۱ × 

۱۲ × 

۱۳ × 

۱۴ × 

 نفر ۵ ۱۵

۱۶ × 

 نفر ۵ ۱۷

۱۸ ×
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 گيريد؟ چه ماهي از سال ماهي مي ): ۶ - ۳ ( جدول

 شماره

 پرسشنامه
 تعداد ماه

 ) ماه ۲ ( مهر و آذر ۱

 ) ماه ۷ ( پاييز و تابستان و خرداد ۲

 ) ماه ۶ ( تابستان و پاييز ۳

 ) ماه ۶ ( پاييز و تابستان ۴

 ) ماه ۷ ( پاييز و تابستان و خرداد ۵

 ) ماه ۸ ( مرداد از دي تا ۶

 ) ماه ۷ ( پاييز و تابستان و خرداد ۷

 ) ماه ۴ ( از ارديبهشت تا شهريور ۸

 ) ماه ۹ ( غير از اسفند تا ارديبهشت ۹

 ) ماه ۶ ( بهار و تابستان ۱۰

 ) ماه ۹ ( غير از اسفند تا ارديبهشت ۱۱

 ) ماه ۶ ( بهار و تابستان ۱۲

 ) ماه ۷ ( غير از زمستان تا خرداد ۱۳

 ) ماه ۹ ( ۱۴

 ) ماه ۹ ( ۱۵

 ) ماه ۹ ( ۱۶

 ) ماه ۹ ( غير از اسفند تا ارديبهشت ۱۷

) ماه ۹ ( غير از اسفند تا ارديبهشت ۱۸
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 نحوه خريد بنزين و متوسط هزينه سوخت ): ۷ - ۳ ( جدول

 ) ريال ( مبلغ نحوه خريد شماره پرسشنامه

 ۶۰.۰۰۰ آزاد ۱

۲ - - 

۳ - ۱۰.۰۰۰ 

 ۷۲.۰۰۰ آزاد و سهميه ۴

 ۷۲.۰۰۰ آزاد و سهميه ۵

۶ - - 

 ۴۰.۰۰۰ آزاد ۷

۸ - - 

۹ - - 

۱۰ - - 

۱۱ - - 

 ۱۱۴.۰۰۰ آزاد و سهميه ۱۲

 ۷۲.۰۰۰ آزاد و سهميه ۱۳

 ۷۲.۰۰۰ آزاد و سهميه ۱۴

 ۴۰.۰۰۰ آزاد ۱۵

 ۷۴.۰۰۰ آزاد و سهميه ۱۶

 ۵۲.۰۰۰ آزاد و سهميه ۱۷

۸۰.۰۰۰ آزاد ۱۸
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 تعداد ماهي در هر عمليات ماهيگيري ): ۸ - ۳ ( جدول

 شماره

 پرسشنامه
 بيش از چهار عدد چهار عدد سه عدد دو عدد يك عدد

 ) عدد ۴ ( كيلو ۲۰ ۱

 كيلو ۱۵ ۲

 كيلو ۳۰ ۳

 كيلو ۱۰ ۴

 كيلو ۱۲ ۵

 كيلو ۲۰ ۶

 كيلو ۲۰ ۷

 كيلو ۳۰ ۸

 كيلو ۱۵ ۹

 كيلو ۱۰ ۱۰

 كيلو ۲۰ ۱۱

 كيلو ۱۵ ۱۲

 كيلو ۳۰ ۱۳

 كيلو ۱۰ ۱۴

 كيلو ۱۰ ۱۵

 كبلو ۲۰ ۱۶

 كيلو ۱۵ ۱۷

كيلو ۳۰ ۱۸
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 قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار ): ۹ - ۳ ( جدول

 شماره

 پرسشنامه
 ميانگين قيمت شبوط حمري كپور بني

۱ ۱۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۲۷۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵۰۰۰ 

۲ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ 

۳ ۱۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۳.۳۳۳ = ۳ ÷ ۷۰.۰۰۰ 

۴ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵.۰۰۰ 

۵ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵.۰۰۰ 

۶ ۳۰.۰۰۰ ۱۷.۰۰۰ ۲۳.۵۰۰ = ۲ ÷ ۴۷.۰۰۰ 

۷ ۳۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ = ۳ ÷ ۱۲۰.۰۰۰ 

۸ ۲۹.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ = ۲ ÷ ۵۴.۰۰۰ 

۹ ۳۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ = ۲ ÷ ۵۰.۰۰۰ 

۱۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵.۰۰۰ 

۱۱ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵.۰۰۰ 

۱۲ ۳۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ = ۳ ÷ ۶۰.۰۰۰ 

۱۳ ۳۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۱۷.۰۰۰ ۲۲.۳۳۳ = ۳ ÷ ۶۷.۰۰۰ 

۱۴ ۳۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ = ۲ ÷ ۵۰.۰۰۰ 

۱۵ ۳۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۵۵.۰۰۰ 

۱۶ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۴۱.۶۶۶ = ۳ ÷ ۱۲۵.۰۰۰ 

۱۷ ۳۲.۵۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۶.۲۵۰ = ۲ ÷ ۵۲.۵۰۰ 

۱۸ ۳۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ = ۲ ÷ ۶۰.۰۰۰ 

] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [
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 ) كشاورزي، شرب، صنعت، آبزي پروري و خدماتي ( منابع آب -

 آب در m ۳ ۱ برآورد ارزش اقتصادي منابع آب موجود در تاالب شادگان به روش مبتني بر هزينه

 با توجه توضيحات ارائه ) غيرمستقيم ارزش گذاري روش ( چند سد مخزني در مناطق مورد مطالعه

 . است ي زير براي منابع آب تاالب شادگان محاسبه و برآورد شده ارزش ها شده در متدولوژي تحقيق

 ي متفاوتي را با ارزش ها مردم منطقه ، هاي تكميل شده براساس اطالعات به دست آمده از پرسش نامه

 . اند توجه نوع كاركرد تاالب بيان نموده

 ارزش وجودي تاالب شادگان -

 پرسش شوندگان به دليل استفاده هاي متنوعي كه از تاالب دارند و اثرات مثبت آب موجود در

 و تأمين پايداري ارزش ها مايلند مبالغي را براي حفظ اين ، ها هاي گوناگون زندگي آن ر حوزه تاالب ب

 دهد و منابع آب موجود در اين تاالب پرداخت نمايند كه اين مبلغ ارزش وجودي تاالب را نشان مي

 منطقه اين مبلغ با توجه به كل جمعيت ساكن در . باشد ريال مي ۳۷.۳۲۱.۰۲۰.۰۰۰ مقدار آن معادل

 ميانگين تمايل به پرداخت جهت ارزش ، در محاسبه ارزش وجودي . شادگان در نظر گرفته شده است

 ريال بيان شده است كه در كل جمعيت روستايي ساكن محدوده تاالب ضرب شده ۲۷۰.۰۰۰ وجودي

 . است

 . ريال مي باشد ۲۴ × ۹ ۱۰ بنابراين ارزش وجودي تاالب شادگان معادل

 ميانگين تمايل به پرداخت پول جهت تأمين و
 ه به ااثرات پايداري منابع اب تاالب شادگان با توج

 . مثبت غيردرآمدي كه تاالب بر زندگي مردم دارد

 جمعيت روستايي ساكن در

 محدوده تاالب طبق آمار  سال
۱۳۸۵ 

× = ۸۹.۵۸۴ × ۲۷۰.۰۰۰
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 مردم ارزش حفاظتي تاالب شادگان توسط دولت با نگرش -

 از نظر افراد منطقه، وظيفه دولت براي حفظ منابع آب تاالب و پايداري آن، از اهميت بااليي

 يعني اين كه دولت مبالغي را براي حفظ تاالب و منابع آب آن هزينه نمايد، براي مردم . برخودار است

 شد در صورتي كه ممكن است عمالً دولت هيچ مبلغي را براي حفاظت تاالب، حفاظت از ا مهم مي ب

 كه به خاطر درك اهميت تاالب، مردم انتظار دارند ي ذاتي وجودي آن هزينه نكند، حال آن ارزش ها

 ي تاالب و تأمين و پايداري منابع آب تاالب پرداخت نمايد و اين ارزش ها دولت مبلغي را براي حفظ

 باشد كه ريال مي ۶ / ۸ × ۹ ۱۰ ش حفاظتي برحسب تمايل به پرداخت دولت با بيان مردم معادل ارز

 . ي بيان شده توسط مردم در اين خصوص است ارزش ها نمايانگر ميانگين

 ارزش ذاتي تاالب شادگان -

 قائل با توجه به نقش تاالب و آب آن در درآمد افراد، مردم منطقه ارزش ذاتي بااليي براي آن

 بواسطه مشاغلي چون ( مي باشند و اين ارزش تابعي است از ميزان درآمد مردم از آب تاالب

 ، از اين رو با توجه به ميانگين تمايل به پرداخت مردم براي حفظ و پايداري منابع آب ) ماهيگيري

 شادگان، تاالب و به تبع آن حفظ و پايداري شغل آنها و تعداد خانوارهاي ساكن در محدوده تاالب

 به عنوان ارزش ذاتي آب موجود در تاالب شادگان ) ۱۲ × ۹ ۱۰ تقريباً ( ريال ۱۲.۱۷۰.۴۰۰.۰۰۰ مبلغ

 . به دست آمده است

 تمايل به پرداخت مردم جهت تأمين اب ميانگين

 × تاالب و حفظ و پايداري شغل افراد مرتبط با تاالب
 تعداد خانوار ساكن در محدوده تاالب

 شادگان طبق سرشماري نفوس و مسكن سال
۱۳۸۵ 

= ۱۲.۱۷۰.۴۰۰.۰۰۰ = ۱۵.۲۱۳ × ۸۰۰.۰۰۰
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 برآورد ارزش اثرات مثبت آب تاالب بر كشاورزي منطقه از نظر مردم -

 اي آب تاالب شادگان براي ها، ميانگين ارزش رتبه هاي موجود در پرسش نامه با تحليل داده

 همچنين ميانگين تمايل به پرداخت مردم جهت تأمين منابع آب تاالب با . باشد مي ۱ / ۳ كشاورزي

 كه با ضرب اين دو ه ريال محاسبه گرديد ۲۷۰.۰۰۰ توجه به اثرات مثبت آن در حوزه كشاورزي مبلغ

 ريال براي هر نفر ۳۵۰.۰۰۰ مقدار در يكديگر، ارزش منافع ناشي از اثرات مثبت آب تاالب معادل

 . يد آ بدست مي

 است، ۱ / ۳ × ۲۷۰.۰۰۰ = ۳۵۰.۰۰۰ ارزش اثر مثبت آب تاالب بر حوزه كشاورزي نسبت به هر نفر

 حال اگر خواسته شود اثر مثبت آب تاالب شادگان بر حوزه كشاورزي نسبت به جمعيت روستايي

 نفر ۸۹.۵۸۴ ، ۱۳۸۵ سرشماري نفوس و مسكن سال ها طبق ساكن در محدوده تاالب كه تعداد آن

 باشند محاسبه گردد، بايد ارزش اثر مثبت آب تاالب بر حوزه كشاورزي براي هر نفر را در تعداد مي

 هر كشاورز نماينده يك خانوار ( ده مي باشد ضرب ش ) خانوار ( ۱۵.۲۳۱ ها خانوار روستايي كه تعداد آن

 ريال به عنوان ارزش اثرات مثبت آب تاالب و تاالب شادگان بر ۵.۳۲۴.۵۵۰.۰۰۰ كه مبلغ ) مي باشد

 . آيد حوزه كشاورزي از نظر مردم به دست مي

 اي آب تاالب شادگان براي ميانگين ارزش رتبه
 كشاورزي

 ميانگين تمايل به  پرداخت پول از سوي مردم
 جهت تأمين منابع آب تاالب با توجه به اثرات

 مثبت آن بر حوزه كشاورزي

× 

 شادگان خانوار روستايي ساكن در محدوده تاالب تعداد ارزش اثر مثبت آب تاالب شادگان در حوزه كشاورزي براي هر نفر

×
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 برآورد ارزش اثرات مثبت آب تاالب شادگان بر آب شرب منطقه مبتني بر نظر مردم -

 اي آب تاالب شادگان براي آب شرب كه مقدار آن بدين منظور، با محاسبه ميانگين ارزش رتبه

 باشد و ضرب آن در ميانگين تمايل به پرداخت مردم جهت تأمين منابع آب تاالب براي مي ۱ / ۶

 ريال مي باشد، ارزش اثرات مثبت آب تاالب ۲۷۰.۰۰۰ مصارف غيردرآمدي و غير شغلي كه مبلغ آن

 ريال ۴۳۰.۰۰۰ آيد كه معادل ن بر آب شرب ساكنان محدوده تاالب نسبت به هر نفر بدست مي شادگا

 . باشد مي

۴۳۰.۰۰۰ = ۶ / ۱ × ۲۷۰.۰۰۰ 

 براي تعيين اثر مثبت آب تاالب شادگان بر آب شرب منطقه نسبت به جمعيت ساكن در محدوده

 باشد، بايد ارزش اثرات مثبت آب نفر مي ۸۹۵۸۴ ، ۱۳۸۵ ها طبق سرشماري سال تاالب كه تعداد آن

 تاالب شادگان بر آب شرب ساكنين منطقه نسبت به يك نفر در جمعيت مذكور ضرب شود كه معادل

 . ريال مي باشد ۳۸.۵۲۱.۱۲۰.۰۰۰

۳۸.۵۲۱.۱۲۰.۰۰۰ = ۸۹.۵۸۴ × ۴۳۰.۰۰۰ 

 اي آب مسانگين ارز ش رتبه
 تاالب شادگان براي شرب

 پرداخت پول از سوي مردم جهت ميانگين تمايل به
 = تأمين منابع آب تاالب براي  مصارف غير شغلي

 ارزش اثر مثبت آب تاالب شادگان در
 تأمين آب شرب ساكنين محدوده تاالب

 نسبت به هر نفر

 ارزش اثر مثبت آب تاالب شادگان بر آب شرب
 منطقه نسبت به هر نفر

 جمعيت روستايي ساكن در محدوده تاالب ×

×
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 برآورد ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب بر ماهيگيري -

 دريافت شده از پرسش شوندگان ميانگين درآمد يك ماهيگير در تاالب شادگان هاي طبق داده

 اي آب تاالب باشد كه اگر آن در ميانگين ارزش رتبه ريال مي ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ براي يكسال معادل

 ضرب گردد، ارزش ناشي از خشك شدن آب تاالب بر ماهيگيري ) ۶ / ۷۵ ( شادگان براي ماهيگيري

 . آيد ريال  بدست مي ۳۲۷.۳۷۵.۰۰۰ نسبت به هرنفر كه معادل

 باشد اگر بخواهيم زيان ناشي از خشك شدن با توجه به اينكه هر ماهيگير، سرپرست يك خانوار مي

 آب تاالب بر ماهيگيري را نسبت به تعداد خانوارهاي ساكن در محدوده تاالب شادگان محاسبه كنيم،

 بايد ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب بر حوزه ماهيگيري نسبت به يك نفر را در

 باشند، خانوار مي ۱۵۲۱۳ ، ۱۳۸۵ عداد خانوارهاي ساكن در محدوده تاالب كه طبق سرشماري سال ت

 . آيد ريال بدست مي ۴.۹۷۴.۶۵۱ × ۶ ۱۰ ضرب كنيم كه مبلغ

 برآورد ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب  تاالب در تهيه علوفه براي دام -

 هاي خودرو در محدوده تاالب و استفاده ساكنان منطقه از اين با توجه به رويش و وجود علوفه

 ها، مبلغ ميانگين علوفه براي تغذيه دام هاي خود و با توجه به اطالعات موجود در پرسشنامه

 اي آب تاالب در رويش و توليد كه اگر در ميانگين ارزش رتبه . ريال، بدست آمده است ۸.۹۰۰.۰۰۰

 اي آب تاالب شادگان براي ميانگين ارزش رتبه
 ماهيگيري

× 
 ميانگين درآمد يك ماهيگير در تاالب شادگان براي

 يكسال

 ارزش زيان ناشي از خشك شدن آ ب تاالب بر
 حوزه ماهيگيري نسبت به هر نفر

 تعداد خانوارهاي ساكن محدوده تاالب طبق ×
 ۱۳۸۵ سرشماري سال

= 
 زيان ناشي از خشك شدن آب ريال ارزش

 تاالب بر حوزه ماهيگيري مبني بر نظر مردم
۱۰ ۹ × ۴۹۷۴ ≅ ۱۵۲۱۳ × ۳۲۷۳۷۵۰۰۰
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 هاي ضرب شود، زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در تهيه علوفه براي دام ) ۳ / ۹ ( علوفه براي دام

 . باشد ريال مي ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ آيد كه مبلغ آن يك خانوار بدست مي

 هاي ساكنين حال براي محاسبه ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در تهيه علوفه براي دام

 هاي يك خانوار منطقه بايد زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در رويش و توليد علوفه براي دام

 يت شود كه در نها ساكن محدوده تاالب در تعداد كل خانوارهاي ساكن در منطقه مورد مطالعه ضرب

 . آيد ريال بدست مي ۵۲.۷۸۹.۱۱۰.۰۰۰ مبلغ

 برآورد ارزش اثرات منفي ناشي از خشك شدن آب تاالب شادگان در حوزه تفريحي -

 هاي بالقوه از تاالب شادگان نيز مانند بسياري از نقاط كشور، آن طور كه شايسته قابليت

 اي با اين وجود مردم منطقه ميانگين ارزش رتبه . آيد مل نمي تفريحي آن است استفاده مناسب به ع

 اند و همچنين ميانگين تمايل به پرداخت بيان شده از بيان نموده ۲ / ۳۵ آب تاالب را از بعد تفريحي

 ريال محاسبه شده كه با ضرب اين ۱.۱۲۵.۰۰۰ هاي تفريحي از تاالب مبلغ سوي مردم براي استفاده

 آيد ن ناشي از خشك شدن آب تاالب در حوزه تفريحي براي هر نفر بدست مي دو مقدار در يكديگر زيا

 . باشد ريال مي ۲.۶۴۳.۰۰۰ كه معادل

 اي آب تاالب از بعد رويش ميانگين ارزش رتبه
 ها و تأمين علوفه براي دام

 ميانگين ارز ش وقيمت بيان شده از سوي مردم در
 هاي هاي محدوده تاالب براي دام استفاده از علوفه

 خود

× 

 زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب شادگان در
 هاي يك خانوار توليد علوفه براي دام رويش و

 ساكن در محدوده تاالب

 تعداد خانوارهاي ساكن در منطقه مورد ×
 مطالعه

 ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در =
 تهيه علوفه براي دام مبتني بر نظر مردم منطقه

۱۰ ۹ × ۹ / ۵۲۷ = ۱۵۲۱۳ × ۳۴۷۰۰۰۰۰
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 حال با عنايت به اين كه همه افراد يك جامعه در استفاده تفريحي از تاالب بصورت مجزا

 زيان ناشي از خشك شدن آب ( ريال ۲.۶۴۳.۰۰۰ توانند نقش داشته باشند، با ضرب كردن مبلغ مي

 در جمعيت ساكن محدوده تاالب كه طبق سرشماري نفوس ) تاالب در حوزه تفريحي نسبت به هر نفر

 باشند، زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در حوزه تفريحي نفر مي ۸۹.۵۸۴ ، ۱۳۸۵ ال و مسكن س

 . باشد ريال مي ۲۳۶.۷۷۰.۵۱۲.۰۰۰ آيد كه مبلغ آن معادل مبتني بر نظر مردم منطقه بدست مي

 متر مكعب آب ۱ مبتني بر هزينه روش ( در اين بخش با توجه به عنوان تحقيق و روش مذكور

 سد دز را در استان خوزستان مورد بررسي قرار داده و ) سد مخزني در مناطق مورد مطالعه در چند

 محاسبه ۱۳۸۷ مترمكعب آب پشت ديوار اين سد به قيمت سال ۱ سازي و نگهداري هزينه ذخيره

 تاالب شادگان ارزش پولي و در مرحله بعد با ضرب نمودن اين مبالغ در حجم آب . گرديده است

 . مين آب توسط اين مخازن طبيعي بدست آمد أ سازي و نگهداري و ت ذخيره

 مترمكعب نيز براي ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سد دز در استان خوزستان با حجم آب قابل تامين معادل

 وط به در خصوص اين سد نيز با داشتن اطالعات مرب . مصارف كشاورزي و توليد برق كاربرد دارد

 را براي آن محاسبه نموده و در ۱۳۸۷ ، قيمت سال ۱۳۷۵ گذاري به قيمت سال هاي سرمايه هزينه

 × اي آب تاالب از بعد تفريحي ميانگين ارزش رتبه
د مور قه  نط ر م كن د اي سا اره انو د خ عدا  ت

عه طال  م

 ميانگين مبالغ بيان شده از سوي
 مردم درخصوص استفاده

= 

 ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب
 در حوزه تفريحي نسبت به يك نفر

۲۶۴۳۰۰۰ = ۱۱۲۵۰۰۰ × ۳۵ / ۲ 

 زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب در حوزه
 تفريحي نسبت به هر نفر

 جمعيت ساكن محدوده تاالب طبق
 ۱۳۸۵ سرشماري

= 

 ريال ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب
 تاالب بر حوزه تفريحي مبني بر نظر مردم

 منطقه
۱۰ ۹ × ۸ / ۲۳۶ ≅ ۸۹۵۸۴ × ۲۶۴۳۰۰۰ 

×
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 . گردد مترمكعب آب پشت ديوار اين سد نيز محاسبه مي ۱ سازي نگهداري و تامين نهايت هزينه ذخيره

 ). هاي تجهيزات توليد برق وجود ندارد هاي مذكور هزينه در قيمت (

 ريال ۳۳۲.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷۵ ي به قيمت سال گذار هزينه سرمايه

 ريال ۴.۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۷۵ برداري از سد به قيمت سال هزينه نگهداري و بهره

 مترمكعب ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ حجم آب قابل تامين

 سال ۵۰ برداري مدت بهره

 % ۱۰ نرخ بهره

 سازي و ، در نهايت هزينه ذخيره ۱۳۸۷ ها در سال هاي موجود و محاسبه قيمت با توجه به داده

 . يد آ ريال بدست مي ۱۰ مترمكعب آب پشت ديوار سد دز به مبلغ ۱ نگهداري

 آب m ۳ ۱ اسبه ارزش حجم آب موجود در تاالب شادگان مبتني بر ارزش مح -

 m ۳ ۱۰ ۹ × ۲ ميانگين حجم آب موجود در تاالب شادگان

 ريال ۱۰ : ۱۳۸۷ آب پشت ديوار سد دز به قيمت سال m ۳ ۱ سازي و نگهداري هزينه ذخيره

 آب پشت ديوار سدهاي درودزن و دز به قيمت سال m ۳ ۱ سازي و نگهداري ميانگين هزينه ذخيره

 ريال ۲۰ : ۱۳۸۷

 ارزش حجم آب موجود در تاالب شادگان با توجه به هزينه = ۱۰ × ) ۲ × ۹ ۱۰ = ( ۸ ۲۰۰ ريال

 سازي آب در سد دز ذخيره

 ارزش حجم آب موجود در تاالب شادگان با توجه به ميانگين هزينه = ۲۰ × ) ۲ × ۹ ۱۰ = ( ۸ ۴۰۰ ريال

سازي آب پشت ديوار سدهاي دز و درودزن ذخيره
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 ارزش هاي حفاظتي آب -

 باشد مورد ي حفاظتي كه از جمله كاركردهاي تاالب مي ارزش ها در اين بخش مدنظر است كه

 رزش حفاظتي كنترل سيالب، جلوگيري از فرسايش خاك، محاسبه قرار گيرد و با تعيين سه ا

 معيار . ي حفاظتي شده است ارزش ها تنظيم آب و همچنين تعيين ارزش زيستي سعي در برآورد كل

 نامه اصلي در تعيين محاسبات ارزشي، پاسخي است كه مصاحبه شوندگان در جواب به سؤاالت پرسش

 . لف مرتبط به ارزش حفاظتي تاالب در ذيل ارائه مي گردد ي مخت ارزش ها نحوه محاسبه . اند ارائه داده

 ارزش كنترل سيالب -

 همان طور كه ذكر گرديد يكي از عملكردها و كاركردهاي مختلفي كه تاالب دارد ارزش كنترل

 ها از مردم درباره ارزش اين براي به دست آوردن ارزش كنترل سيالب در پرسشنامه . سيالب مي باشد

 ها براي حفظ اين عملكرد با توجه به فوايد آن ميزان كمك مالي آن ال شده و ؤ تاالب س عملكرد

 براي تعيين ارزش كنترل سيالب ابتدا بايد الويت ارائه شده توسط مصاحبه . خواسته شده است

 سپس ميانگين ارزش كنترل سيالب محاسبه مي . شوندگان براي كاركرد كنترل سيالب مشخص گردد

 اي كل آمد كه ارزش رتبه ها مجموعي به دست تعداد پاسخ به هر رتبه در الويت آن با ضرب . گردد

 بعد از به دست آوردن اين عدد و تقسيم آن به تعداد تعيين كنندگان الويت ميانگين . شود ناميده مي

 براي . برآورد شد ۶ / ۴۲ اين ميزان براي تاالب شادگان . اي كنترل سيالب به دست آمد ارزش رتبه

 سبه ميانگين تمايل به كمك مالي مردم بايد مجموع تمايل به كمك مالي مصاحبه شوندگان بر محا

 در نهايت ارزش كنترل . ريال مي باشد ۶۱.۰۸۸ / ۲۴ براي شادگان آن كه حاصل . تعداد آنها تقسيم شود

 آن اي كنترل سيالب در ميانگين تمايل به كمك مالي مردم براي سيالب از ضرب ميانگين ارزش رتبه

. ريال است ۳۹۲.۱۸۶ معادل كه . گردد محاسبه مي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٩٥ 

 ارزش جلوگيري از فرسايش خاك -

 به منظور محاسبه ارزش جلوگيري از فرسايش خاك فوايد اين ارزش براي پاسخ دهندگان

 ها خواسته شد كه الويت خود را از ال جداگانه ابتدا از آن ؤ در اين راستا طي دو س . توضيح داده شد

 ده الويت تعيين شده از كاركردها و خدمات تاالب براي ارزش جلوگيري از فرسايش مشخص ميان

 ها دارد ميزاني ها با توجه به درآمد و ارزشي كه اين كاركرد حفاظتي تاالب براي آن سپس از آن . نمايند

 را هرفرد با توجه به موارد گفته شده ميزان كمك مالي . براي پرداخت كمك مالي در خواست شد

 البته بعضي از پاسخگويان نه الويتي را تعيين كردند و نه تمايلي براي كمك مالي براي . مشخص نمود

 براي به دست آوردن ارزش جلوگيري از فرسايش خاك ابتدا بايد ميانگين . حفظ اين ارزش داشتند

 ي از فرسايش نامه براي جلوگير اي كه در هر پرسش براي اين كار رتبه . اي آن مشخص شود ارزش رتبه

 اي كل به ها ارزش رتبه ها تعيين شده در الويت آن ضرب گرديد و از مجموع الويت خاك از ميان الويت

 اي حاصل اي كل بر تعداد تعيين كنندگان الويت ميانگين ارزش رتبه از تقسيم ارزش رتبه . دست آمد

 حاسبات مجموع تمايل به كمك بعد از انجام اين م . مي باشد ۶ گرديد، اين ارزش براي تاالب شادگان

 حاصل ميانگين ارزش تمايل به كمك مالي مردم . گردد مالي مردم برتعداد پاسخ دهندگان تقسيم مي

 ريال محاسبه ۵۰.۴۴۶ / ۶۷ اين ميانگين براي تاالب شادگان . براي جلوگيري از فرسايش خاك است

 تمايل به كمك مالي مردم ميزان اي گفته شده در ميانگين درخاتمه با ضرب ميانگين ارزش رتبه . شد

 ۳۰۲.۸۰۰ ارزش جلوگيري از فرسايش خاك به دست آمد كه ارزش محاسبه شده براي تاالب شادگان

 . ريال مي باشد

 ارزش تنظيم آب -

 . شود ها محسوب مي ارزش تنظيمي آب يكي ديگر از كاركردهاي حفاظتي بسيار ارزشمند تاالب

هوايي منطقه و خودپااليي آلودگي آب و تأمين آب براي مصارف د ايجاد تعادل آب و اين ارزش در مور
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 باشند كه در اين طبيعي مكانيسمي براي تنظيم آب دارا مي ها به طور تاالب . مختلف حائز اهميت است

 ها و ميزان تمايل به كمك مالي مصاحبه شوندگان سعي در به دست مطالعه با توجه به تعيين الويت

 كيد بر دو فاكتور تعادل آب و هوايي و تأمين أ ردن ارزش تنظيمي آب بخصوص و به طور عمده با ت آو

 نامه ها فراواني هر الويت در الويت مربوط به آن ضرب مي شود ابتدا با بررسي پرسش . آب گرديده است

 وده تا سپس ارزش هاي رتبه اي بدست آمده را جمع نم . تا ارزش رتبه اي براي هر فرد بدست آيد

 سپس ارزش رتبه اي هر پرسش نامه را بر تعداد فراواني پاسخ . ارزش رتبه اي كل حاصل گردد

 ميانگين در تاالب شادگان . دهندگان تقسيم نموده، ميانگين ارزش رتبه اي هر گزينه حاصل مي گردد

 مقدار به حال بايد از دو . به دست آمده است ۷ / ۲۱ و براي منبع آب ۶ / ۴۲ براي تعادل آب وهوايي

 . اي تنظيم آب، ميانگين دو مقدار ذكر شده مشخص گردد دست آمده براي تعيين ميانگين ارزش رتبه

 اي دو كاركرد تعادل آب و هوايي و تأمين آب تقسيم بر دو به دست مي اين عدد از جمع ارزش رتبه

 اي ن ميانگين رتبه بعد از به دست آورد . ه است حاصل شد ۶ / ۸۲ اين ميانگين براي تاالب شادگان . آيد

 براي اين كار مجموع مبالغي كه هر فرد در . نوبت به ميانگين ارزش تمايل به كمك مالي است

 محاسبه ، پاسخنامه به عنوان كمك مالي اظهار نموده يعني ارزش تمايل به كمك مالي پاسخگويان

 از تقسيم اين مجموع بر تعداد پاسخ دهندگان ميانگين ارزش تمايل به كمك مالي مشخص . ه است شد

 براي به دست آوردن . ه است ريال محاسبه شد ۷۹.۸۶۸ / ۴۳ اين ارزش براي تاالب شادگان گشته، كه

 تعادل آب و هوايي و منبع آب در اي حاصل از دو فاكتور ارزش تنظيم آب بايد ميانگين ارزش رتبه

 اين ميزان براي تاالب شادگان در مورد . ين ارزش تمايل به كمك مالي پاسخگويان ضرب گردد ميانگ

. مي باشد ۵۴۴.۷۰۲ ارزش تنظيم آب
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 ارزش زيستي -

 . اي تنوع زيستي محاسبه شود براي به دست آوردن ارزش زيستي بايد ابتدا ميانگين ارزش رتبه

 شد تنوع زيستي براي مردم حائز اهميت است و معموالً الويت بااليي در بيني مي همان طور كه پيش

 ارزش ها از مجموع اي كل پرسشنامه پس از محاسبه ارزش رتبه . جدول كاركردها و خدمات تاالب دارد

 اي هر پرسشنامه و تقسيم آن بر تعداد فراواني پاسخ دهندگان، ميانگين ارزش رتبه

 اي هر پرسشنامه ابتدا فراواني قبل از به دست آوردن ارزش رتبه . شود اي تنوع زيستي حاصل مي رتبه

(Xn) شود هر الويت در الويت مربوط به آن ضرب مي Xn×z) ( به اي از نظر هر فرد تا ارزش رتبه 

 اي كل شود تا ارزش رتبه اي به دست آمده از پرسشنامه ها جمع مي سپس ارزش هاي رتبه . دست آيد

 اين ارزش براي تاالب شادگان . شود ادامه كار نيز به صورت باال انجام مي . حاصل گردد

 . بعد از اين مرحله بايد به سراغ ارزش پولي اين كاركرد تاالب رفت . است ۹ / ۱۵ اي داراي ارزش رتبه

 در جدول . ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان مورد بررسي قرار مي گيرد WTP براي اين كار ميزان

 سته شد تمايل به پرداخت براي ارزش حفاظتي مبالغي از قبل تعيين شد و از مصاحبه شوندگان خوا

 . بندي گرديدند ها را انتخاب يا مبلغي كه خود تمايل دارند را ارائه دهند، جواب ها در جدولي طبقه آن

 از مجموع اين مبالغ ضرب شده در و ) ×Xn مبلغ ( ه سپس فراواني هر مبلغ در آن مبلغ ضرب شد

 ديل شدن به ارزش اين ارزش كل براي تب . شود فراواني مربوطه ارزش تمايل به پرداخت كل حاصل مي

 اين ميانگين براي شادگان . تمايل به پرداخت ميانگين بايد تقسيم بر فراواني تعداد پاسخگويان شود

 بايد دو ميانگين حاصله يعني در نهايت براي به دست آوردن ارزش زيستي . ريال است ۲۴.۲۸۵ / ۱۲

 ن ترتيب ارزش زيستي بدي . در هم ضرب شود (WTP) اي و ميانگين تمايل به پرداخت ارزش رتبه

. ريال مي باشد ۲۲۲.۲۰۹ براي تاالب شادگان
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 ي حفاظتي تاالب در جهت متعادل نمودن دما، رطوبت و اقليم ارزش ها -

 هـاي مختلـف شوندگان براي حفظ تاالب شادگان ارزش قائـل هسـتند و آن را از جنبـه مصاحبه

 جهـت معتـدل ها شامل حفظ تاالب در جهت متعادل نمـودن دمـا و رطوبـت، كنند اين جنبه بيان مي

 در اينجـا . باشد انداز تاالب مي نمودن اقليم منطقه، جهت كنترل آلودگي هوا و نيز به عنوان حفظ چشم

 شوندگان تمايل خود را بـراي مصاحبه . شده اند ارزش گذاري به روش هدانيك هر كدام از اين جنبه ها

 معيـاري ، و مبلغ پولي كه حاضر به پرداخت آن بودنـد . پرداخت به منظور حفاظت از تاالب بيان نمودند

 . براي سنجش ارزش هر جنبه مي باشد

 ريـال و بـراي متعـادل نمـودن دمـا و رطوبـت ۸۰۷ / ۵۷۵ بنابراين براي كنترل آلودگي بطور ميانگين

 ولـي جهـت . ريال حاضر بـه پرداخـت بودنـد ۶۰۰.۰۰۰ ريال و متعادل نمودن اقليم منطقه ۶۷۵ / ۷۵۷

 هاي متعـدد و مسـتقل از هـم پرسشنامه ، هاي آن تاالب شادگان با در نظر گرفتن ويژگي ارزش گذاري

 جم نمونه آنها يكسان نبوده و از افـراد متفـاوتي سـؤال اما ح . تنظيم گرديده و بوسيله افراد تكميل شد

 شـود و چـون افـراد مصـاحبه شـونده االت متشابه مشـاهده مـي ؤ بدين جهت در اين پرسشنامه س ، شد

 . از ميانگين استفاده گرديده است ، براي يافتن ارزش هر مورد مشابه ، يكسان نبوده اند

 ۱.۴۰۵.۰۰۰ انـداز تـاالب را ه پرداخت مربوط به چشم به عنوان مثال يك فرد با پرسشنامه خود تمايل ب

 ريال محاسبه نموده در حاليكه فرد ديگري با پرسشنامه خود و از طريق تكميل آن با

 ريال بدست آورده است كـه ۷۳۳.۹۳۹ انداز را ميانگين تمايل به پرداخت جهت حفظ چشم ، افراد ديگر

. باشد مي ۱.۰۶۹.۴۶۹ ميانگين
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 شادگان از لحاظ ايجاد جذابيت اكولوژيكي ف تاالب ي وظا -

 زياد است ولي در پرسشنامه نمونه هاي اكولوژيكي را بيان نمايد بسيار مواردي كه بتواند جذابيت

 اي، حفـظ شامل تنظيم گازهاي آالينده، متعـادل نمـودن اقلـيم منطقـه ، اند نفر آنرا جواب داده ۳۳ كه

 . باشد كننده دما و رطوبت مي زيبايي منظر و تنظيم

 خدمات اكولوژيكي تاالب شادگان ): ۱۰ - ۳ ( جدول

 درصد تعداد خدمات

 % ۲۴ ۸ تنظيم كننده گازهاي آالينده

 % ۱۵ ۵ تنظيم كننده اقليم منطقه

 % ۲۷ ۹ تنظيم كننده دما و رطوبت

 % ۳۳ ۱۱ انداز زيبائي چشم

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

 هـاي طبيعـي آن انـداز جذابيت تاالب شادگان را در چشـم % ۳۳ شوندگان در بين مصاحبه

 % ۲۴ حـدود . انـد از تاالب به عنوان تنظيم كننده دما و رطوبت نام برده % ۲۷ اند و بعد از آن بيان داشته

 مصـاحبه % ۱۵ و تنهـا . دانستند مصاحبه شوندگان وظيفه تاالب را در تنظيم كننده گازهاي آالينده مي

 . اند شوندگان وظيفه متعادل كنندگي اقليم را بيان نموده

 خدمات تفرجي و گذراندن اوقات فراغت در تاالب شادگان -

 تاالب شادگان به جهت شرايط مطلـوب زيسـت محيطـي زيسـتگاه تعـداد زيـادي از گياهـان و

ه صورت تفرجگاه و براي گذران اوقات افراد نيز از تاالب ب . باشد جانوران و پرندگان مهاجر و بومي مي
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 - ۳ ( گيرد كـه در جـدول انجام مي گذراندن اوقات فراغت به اشكال گوناگون . نمايند فراغت استفاده مي

 . اند مصاحبه شوندگان به برخي از آنها براساس عالقمندي پاسخ گفته ) ۱۱

 خدمات تفرجي و گذراندن اوقات فراغت در تاالب شادگان ): ۱۱ - ۳ ( جدول

 درصد تعداد فعاليت

 % ۴۲ ۱۴ ماهيگيري

 % ۲۴ ۸ قايقراني

 % ۱۵ ۵ انداز چشم

 % ۱۸ ۶ ساير موارد

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

 آنـرا اعـالم % ۱۸ نيـك بـوده اسـت كـه حـدود روي و پيك درجدول فوق ساير موارد شامل پياده

 به عنوان اسـتفاده از منـاظر % ۱۵ قايقراني و % ۲۴ ماهيگيري، % ۴۲ شوندگان در بين مصاحبه . اند نموده

 .. كردند و از جذابيت طبيعي آن بهره مي بردند طبيعي به تاالب شادگان مراجعت مي

 اثر تاالب شادگان بر كيفيت هواي منطقه -

 بطوريكه باعث مطلوبيت . تهيه هواي پاك يكي از خدمات و عملكرد اكوسيستمي تاالب مي باشد

 هـاي و مرغوبيت كيفيت هواي مناطق مورد نظر جهت استفاده سـاكنين آن شـده و بـا توجـه بـه لكـه

 صنعتي پتروشيمي و نفتي در استان خوزستان و هواي نه چندان مطلوب غالـب در آن منطقـه، تـاالب

 بوسيله پااليش از طريق تنظيم گاز و متعادل نمودن دما، رطوبـت و اقلـيم منطقـه باعـث بـاال شادگان

 از افراد كيفيت هواي منطقه را پاك اعالم نموده % ۴۵ چنانچه . رفتن رضايت ساكنين منطقه شده است

كيفيت هوا را نسبتاً پاك و يك نفر از افراد بدليل نزديك بودن % ۵۱ / ۵ و حدود
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 درج شـده ) ۱۲ - ۳ ( اين ارقـام در جـدول . عرفي نمود روشيمي ماهشهر هوا را تقريباً آلوده م به صنايع پت

 . است
 كيفيت هوا در مناطق مسكوني حاشيه تاالب شادگان ): ۱۲ - ۳ ( جدول

 درصد تعداد كيفيت هوا

 % ۴۵ ۱۵ هواي پارك

 % ۵۱ / ۵ ۱۷ هواي نسبتاً پاك

 % ۳ / ۳ ۱ هواي تقريباً آلوده

 ۰ ۰ هواي آلوده

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

 ارقام اين جدول نشانگر اين امر است كه تاالب شادگان عملكرد خود را بوسيله تنظـيم كننـدگي

 و اگـر تـاالب . دهد كه به ساختار بيولوژيكي و اكولوژيكي تاالب ارتباط دارد دما، رطوبت و گاز انجام مي

 خسـارات اجتمـاعي را بـراي سـاكنين منطقـه ، دولت عملكرد خود را از دست دهد هاي در اثر سياست

 هـاي هـاي زيسـت محيطـي در اولويـت هـا و دارائـي تـاالب ارزش گذاري بوجود خواهد آورد و از اينرو

 . تحقيقاتي قرار گرفته است

 مدت اقامت و ساعت تفريح در حاشيه تاالب -

 جهـت تفـريح از خـدمات تـاالب ، تاالب و ساعاتي كه در هفتـه بين مدت اقامت افراد در حاشيه

 مـت هـاي اقا در ايـن راسـتا سـال . نـوع همبسـتگي بايـد وجـود داشـته باشـد يـك ، كنند استفاده مي

 و سـاعاتي كـه آنهـا از تـاالب بـه عنـوان مكـان تفـريح اسـتفاده ) ۱۳ - ۳ ( شوندگان در جدول مصاحبه

. ارائه گرديده است ) ۱۴ - ۳ ( درجدول ، اند نموده
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 مدت اقامت در حاشيه تاالب بر حسب سال ): ۱۳ - ۳ ( جدول

 درصد تعداد مورد

 % ۳ / ۳ ۱ كمتر از يكسال

 % ۹ ۳ سال ۴ تا ۱

 % ۳ / ۳ ۱ سال ۱۰ تا ۵

 ۰ ۰ سال ۲۰ تا ۱۰

 % ۸۴ ۲۸ سال ۲۰ بيش از

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

 حجـم نمونـه % ۸۴ كردند و سال در حاشيه تاالب زندگي مي ۲۰ شوندگان بيش از اكثر مصاحبه

 كل نمونه متعلق به افرادي است كه كمتـر از يكسـال در % ۳ / ۳ در حاليكه . را به خود اختصاص داده اند

 . اند حاشيه تاالب سكونت داشته

 هر هفته ساعات تفريح در حاشيه تاالب در ): ۱۴ - ۳ ( جدول

 درصد تعداد آثار

 % ۱۸ ۶ ساعت ۲ كمتر از

 % ۲۴ ۸ ساعت ۵ - ۲

 % ۳ ۱ ساعت ۸ - ۵

 % ۳ ۱ ساعت ۱۲ - ۸

 % ۵۱ ۱۷ ساعت ۱۲ بيش از

] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [
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 نظر مصاحبه شوندگان در ارتباط با ساعاتي كـه بـه منظـور تفـريح در ) ۱۴ - ۳ ( در جدول شماره

 سـاعت و بقيـه كمتـر از آن از تـاالب  بـه ۱۲ بيشـتر ار % ۵۱ گذارنند سوال نموده كه حاشيه تاالب مي

 تـوان بـه مـي ) ۱۴ - ۳ ( و ) ۱۳ - ۳ ( بنـابراين بـا مقايسـه ارقـام جـداول . اند گاه استفاده نموده عنوان تفرج

 هـد كـه شـان مـي ت تفريح در تاالب پي برد و ايـن ن ا هاي اقامت وساع همبستگي نسبتاً باالي بين سال

 . گيرند و دلبستگي طبيعي به تاالب دارند خود را جزئي از تاالب و وابسته به آن در نظر مي ، ساكنين

 هاي اجتماعي ناشي از آلودگي هوا هزينه -

 Negative) هـاي منفـي آلودگي هوا اثـرات نـامطلوب دارد كـه در اقتصـاد بـه عنـوان پيامـد

externality) دارد كه شـامل مشـكالت تنفسـي، پيامدهاي منفي، اشكال مختلفي . رند ب از آن نام مي 

 اثرات بيرونـي آلـودگي هـوا بـر . باشد سوزش چشم، كاهش طول عمر، مرگ و مير ناشي از آلودگي مي

 آورد و مـردم حاضـر مثالً قيمت خانه يـا ملـك را پـائين مـي . ثير منفي دارد أ هاي انسان ت ارزش دارائي

 گيـري در اجـاره خانه خريداري يا اجاره نمايند كه آلودگي هوا دارد و تصميم ، اي نيستند كه در منطقه

 بدين جهت آلودگي هوا عاملي اسـت . يا خريداري خانه يا ملك به كيفيت هواي مجاور آن بستگي دارد

. شوندگان ارائه شده است پاسخ هاي مصاحبه ) ۱۵ - ۳ ( در جدول . اثرگذار مي باشد ارائي كه بر قيمت د
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 اثر آلودگي هوا ): ۱۵ - ۳ ( جدول

 فراواني تعداد آثار

 ۰ ۰ ) ملك يا خانه ( كاهش ارزش دارائي

 % ۳۹ ۱۳ مشكالت تنفسي، سوزش چشم

 غير قابل زندگي بودن حاشيه  لكه هاي

 صنعتي

۱۰ ۳۰ % 

 % ۲۱ ۷ كاهش طول عمر در مناطق خيلي آلوده

 % ۹ ۳ مرگ و مير ناشي از آلودگي

 ] . انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد محاسبات [

 ، تعداد پاسخ دهندگان به گزينـة بدليل پائين بودن سطح زندگي و رفاه در حاشيه تاالب شادگان

 با اهميت دادن به كيفيت محيط زيست ، زيرا رفاه ، كاهش ارزش دارائي از قبيل خانه يا ملك صفر بوده

 مشـكالت تنفسـي و سـوزش چشـم را ناشـي از اثـرات ، از پاسـخ دهنـدگان % ۳۹ . نسبت مستقيم دارد

 از % ۳۰ . دانسـتند حاصل از صنايع پتروشيمي ماهشهر و صنايع نيشكر حاشيه تاالب مـي ي آلودگي هوا

 از % ۲۱ دانسـتند و ير قابل ممكن مي هاي صنعتي فوق را غ پاسخ دهندگان زندگي كردن در حاشيه لكه

 هاي هوا توسط صنايع پتروشيمي و نيشكر تشخيص داده انـد كاهش طول عمر را ناشي از آالينده ، افراد

 . ند ه ا مرگ و مير را ناشي از آلودگي هوا توسط صنايع مجاور تاالب ذكر نمود ، از افراد % ۹ و نهايتاً

 نوع امراض و درصد احتمال ابتال بـه ، گرديده كه در آن جهت تكميل مباحث فوق جدولي تنظيم

 در ايـن جـدول در قسـمت الـف انـواع . دهـد وضوح نشان مـي ه آنها در اثر آلودگي در محل اقامت را ب

 و سـهم امـراض ، % ۳۰ هاي قلبي عروقي سهم بيماري ، % ۳۶ ذكر شده كه سهم امراض تنفسي ، امراض

با استفاده از ارقـام جـدول و . شود مانده به هيچكدام مربوط نمي باقي % ۱۵ بوده كه % ۱۸ مربوط به كليه
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 توان هزينه اجتماعي ناشي از آلودگي را به صورت تقريبـي محاسـبه ميانگين هزينه ماهيانه خانواده مي

 هاي اجتماعي نوعي از هزينه هاست كه افراد جهت سالمتي نمود و منظور از هزينه

 ميانگين وزني افراد مبتال بـه امـراض منـدرج ، سالمتي سبة هزينة براي محا . كنند ندرستي تقبل مي و ت

 . را بدست آورده كه معادل مبلغ زير مي باشد ) ۱۶ - ۳ ( در جدول

۴۶ / ۳ = ۷ / ۰ × ۲ + ۷ / ۰ × ۳ + ۵ / ۰ × ۳ + ۳ / ۰ × ۶ + ۱ / ۰ × ۱۹ 

 باشد ضرب نموده تا رقـم ريال مي ۲.۵۵۰.۰۰۰ رقم مزبور را در ميانگين هزينه ماهيانه خانوار كه معادل

 هزينـه اجتمـاعي مربــوط بـه ســالمتي و تندرسـتي افــراد جامعـه در منطقــه بطـور طبيعــي برابـر بــا

 . شود ريال محاسبه ۲.۵۵۰.۰۰۰ × ۳ / ۴۶ = ۸.۸۲۳.۰۰۰
 حتمال ابتال به آنها در اثر آلودگي هوا انواع امراض و درصد ا ): ۱۶ - ۳ ( جدول

 ابتال به امراض : الف

 درصد تعداد نوع بيماري

 % ۳۰ ۱۰ عروقي - بيماري قلبي

 % ۳۶ ۱۲ امراض تنفسي، افزايش سرفه، حساسيت، تنگي نفس و آسم

 % ۱۸ ۶ كليه

 درصد احتمال به امراض فوق در اثر آلودگي هوا : ب

 درصد تعداد درصد احتمال

۰ - ۲۰ ۱۹ ۵۷ % 

۲۰ - ۴۰ ۶ ۱۸ % 

۴۰ - ۶۰ ۳ ۹ % 

۶۰ - ۸۰ ۳ ۹ % 

۸۰ - ۱۰۰ ۲ ۶ % 

] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [
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 روش هاي فوق عمل نموده و پس از تكميل منطقه ارژن و پريشان نيز همانند در مورد

 . پرسش نامه و بررسي نتايج حاصله، ارزش هاي زير استخراج گرديد ۲۰

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ به پرداخت جهت كنترل آلودگي هوا ميانگين تمايل -

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت متعادل نمودن دما و رطوبت -

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت معتدل كننده اقليم -

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت حفاظت از چشم انداز -

 براي محاسبه هزينه هاي اجتماعي سالمت و تندرستي همانند روش ذكر شده در تاالب شادگان

 ضرب گرديد و هزينه ) ۴.۰۵۷.۵۰۰ ( ميانگين وزني گرفته شد و در ميانگين هزينه ماهيانه خانوار

 . د ريال بدست آم ۸.۷۶۴.۲۰۰ اجتماعي ناشي از آلودگي هوا در حاشيه درياچه معادل

۸.۷۶۴.۲۰۰ = ۱۶ / ۲ × ۴.۰۵۷.۵۰۰ 

 ارزش گذاري كاركردهاي غيربازاري منابع زيست محيطي - ۲ - ۳ - ۳

 در مورد تاالب شادگان در استان خوزستان صورت پـذيرفت و در ايـن راسـتا بـه اي مطالعه

 هايي مرتبط با تعيين ارزش تفريحي منطقه پرداخته شد كه متاسفانه هيچگونه تكميل پرسش نامه

اطالعات مناسبي در اين خصوص عايد نگرديد و عليرغم اينكه تاالب شادگان به عنوان يك تـاالب

 باشـد امـا بـدليل ي بسيار زيادي مـي ارزش ها شده است و بصورت بالقوه داراي المللي شناخته بين

 عدم توجه و نبود مديريت مناسب بر وضعيت موجود و گذشته منطقه تاكنون نتوانسته گردشـگران

 لذا ايـن منطقـه در مطالعـات مـورد نظـر از لحـاظ . و بازديدكنندگان زيادي را به خود جلب نمايد

 ي تفريحـي و ارزش هـا قـد اطالعـات كـافي و چشـمگيري بـراي تعيـين گردشگري و تفريحـي فا

. باشد اكوتوريسم مي
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 ي ميراثي و وجودي و فرهنگي ارزش ها تعيين -

 هاي صورت پذيرفته در تاالب شادگان و مطالعه تجربيات پيشين و مروري بر طبق بررسي

 ي فرهنگي و ارزش ها از لحاظ ، فوق منطقه زيست محيطي اقتصادي منابع ارزش گذاري ادبيات

 : به شرح زير مي باشند ارزش ها اين ، قرار گرفتند بررسي ميراثي مورد

 ارزش فرهنگي كل هر منطقه - ۱

 هوايي ارزش كل منطقه از نظر سه كاركرد حيات وحش، چشم انداز و شرايط آب و - ۲

 ارزش كل حيات وحش - ۳

 ارزش كل چشم اندازها - ۴

 هوايي ارزش كل بهبود شرايط آب و - ۵

 : ذيالً ارائه گرديده اند ارزش ها، محاسبه اين

 مطالعات منطقه شادگان نيز همانند منطقه پريشان صورت پذيرفت و ارزش كل فرهنگي منطقه

 . ها در ميانگين رتبه كل به دست آمد از حاصلضرب ميانگين تمايل به پرداخت

 رهنگي ارزش كل ف = ميانگين رتبه كل × ميانگين تمايل به پرداخت

۷۲ / ۷۷.۲۷۲ × ۶ = ۳۲ / ۴۶۳.۶۳۶ 

 تفرج و توريسم و بهبود شرايط آب وهوايي . ارزش كل منطقه براي سه كاركرد حيات وحش

 ريال آن ارزش كل زيستگاه حيات وحش را تشكيل ۳.۱۸۲.۰۰۰ كه . باشد ريال مي ۶.۵۹۰.۰۰۰ معادل

 ريال آن ۲.۰۰۳.۰۰۰ اص دارد و ريال آن به ارزش كل چشم انداز ها اختص ۱.۴۰۵.۰۰۰ دهد، مي

. باشد مربوط به ارزش بهبود شرايط آب وهوايي مي
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 جانوران موجود غيرپرورشي -

 : هاي شكار شده اي منطقه شادگان بر مبناي گونه رتبه ارزش گذاري

 منطقه مورد مطالعه از نظر مصاحبه شوندگان داراي مزايايي بوده و اين مزايا ارزشي را براي منطقه

 مرغابي – غاز – در منطقه مورد مطالعه بطور كلي سه نوع پرنده به ترتيب اردك . بوجود آورده است

 پرندگان محلي و اي باشد و امكان دارد اين اند كه زندگي آنها ممكن است فصلي و يا هفته شكار شده

 در هر صورت اين پرندگان بخاطر امكاناتي كه در منطقه وجود دارد آنجا را محل . يا مهاجر باشند

 مين منابع آب و أ اين امكانات بصورت تنوع زيستي، ت . اند سكونت موقتي و يا دائمي خود انتخاب كرده

 راي اين منطقه قائل شده ولي مصاحبه شوندگان يك مزيت ديگر هم ب . باشد محل زيست و سكونت مي

 در نتيجه، . زيرا كه شكار پرندگان سهمي از درآمد آنها را تشكيل داده است ، اند، كه جنبه شكار است

 تواند ارزش اقتصادي داشته باشد و اين ارزش بستگي به تعداد پرنده، قيمت اين منطقه از اين نظر مي

 . پرنده، تعداد دفعات شكار و نيز تعداد شكارچي دارد

 هاي شكار شده اي منطقه شادگان بر مبناي گونه رتبه ارزش گذاري -

 همانند روش ذكر شده در منطقه ارژن و پريشان ابتدا از اي منطقه رتبه ارزش گذاري براي

 سپس طبق فرمول . رتبه دهند ۵ تا ۱ مصاحبه شوندگان درخواست شد به سؤاالت مطرح گرديده از

 : رتبه اي منطقه بر مبناي گونه هاي شكار شده مشخص گرديده است ارزش گذاري زير

 تعداد افرادي كه بيشترين رتبه را دارند × رتبه × تعداد شكار × تعداد شكارچي × قيمت هر پرنده × تعداد پرنده

 بكار برده شود از مجموع آنها ، اند هايي كه شكار شده چنانچه فرمول باال براي تك تك پرنده

 : آيد تايج زير بدست مي ن

 ريال ۴۱۲.۰۵۹.۶۰۰.۰۰۰ اي زيستگاه حيات وحش پرندگان رتبه ارزش گذاري

ريال ۶۱۸.۰۸۹.۴۰۰.۰۰۰ اي منابع تامين آب پرندگان رتبه ارزش گذاري
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 ريال ۲۰۴.۱۷۵.۳۷۵.۰۰۰ اي مكان گذر پرندگان رتبه ارزش گذاري

 ريال ۲۰.۴۱۷.۵۳۷۵.۰۰۰ اي تنوع زيستي رتبه ش گذاري ارز

 ريال ۱.۸۰۲.۷۶۰.۷۵۰.۰۰۰ ارزش اقتصادي شكار پرندگان

 شود ارزش اقتصادي شكار براي مردم شادگان از درجه اهميت بااليي همانطور كه مالحظه مي

 . برخوردار است

 هاي شكار شده در شادگان ارزش ذهني گونه ارزش بازاري و -

 : هاي شكار شده از فرمول زير استفاده شده است براي محاسبه ارزش بازاري گونه

 ) ارزش بازاري گونه هاي شكار شده = تعداد پرنده × قيمت بازاري گونه هاي شكار شده (

 : به قرار زير است هاي شكار شده در اين تاالب طبق فرمول باال، ارزش بازاري گونه

 ريال ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري اردك

 ريال ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري غاز

 ريال ۴۳۹.۲۵۰.۰۰۰ ارزش بازاري مرغابي

 ريال ۱.۳۲۴.۳۵۰.۰۰۰ ، ) مرغابي – غاز – اردك ( هاي شكار شده مجموع ارزش بازاري گونه

 شد كه ارزش ذهني پرندگان در اصل هاي ذكر شده بايد متذكر در خصوص ارزش ذهني گونه . مي باشد

 . همان ارزش بازاري آنها است

 برداري دولتي يا خصوصي تاالب شادگان با استفاده از روش هزينـه فرصـت مالكيت بهره -

 از دست رفته

 همانگونه كه در مورد درياچه ارژن و پريشان اشاره شد، ضمن تكميل پرسشـنامه هـا درخواسـت

تمايل به پرداخت خود را براي وروديه و مجوزهاي صيد، شـكار، گردشـگري و شد كه پرسش شوندگان



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢١٠ 

 ريال عنوان كردنـد ۶۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰ برداشت گياهان بيان نمايند كه هر كدام مبلغي را به دلخواه بين

 ريـال بدسـت آمـده اسـت و در صـورت ۱۷.۸۸۸ ريال و ميـانگين آنهـا ۴۴۷.۰۰۰ كه جمع آنها معادل

 البته به شرطي كه انتظاراتشان برآورده شود، امـا در حـال ، پردازند اين پول را مي سازي مردم خصوصي

 شـود و دولـت ايـن فرصـت را از دسـت حاضر كـه مالكيـت، دولتـي اسـت چنـين پـولي گرفتـه نمـي

 ال ديگر اين بود كه اگر مالكيت خصوصي بتوانـد امكانـات و تسـهيالت اسـتفاده تفريحـي و ؤ س . دهد مي

 داشت گياهان را فراهم كند براي دريافت اين مجوزها چقدر حاضـريد بپردازيـد كـه شكار و بر ، صيادي

 : ها به صورت زير بود جواب

 نفر براي تمايل به پرداخت آنها براي دريافت مجوز تفريحي سـؤال شـد كـه جمـع مبـالغ  برابـر ۲۵ از

 اين مبلـغ نمايـانگر . مي باشد ريال ۳۰۶.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت آنها معادل ريال و ۷۶.۵۰۰ با

 امـا مالكيـت دولتـي از . سازي براي دريافت مجوز تفريحي مـي باشـد تمايل  افراد در صورت خصوصي

 . دهد كند و آن را از دست مي چنين مبلغي استفاده نمي

 نفر براي دريافـت مجـوز شـكار سـؤال شـد كـه جمـع كـل تمايـل بـه پرداخـت آنهـا ۲۵ همچنين از

 ۲۹۸.۸۰۰ نفر مصاحبه شونده تقسيم گرديد و ميـانگين عـدد ۲۵ اين عدد را بر . بود ريال ۷.۴۷۰.۰۰۰

 ريـال ۲۰۰.۰۰۰ گيرد كه اين مبلـغ البته دولت نيز براي مجوز شكار پول مي . به دست آمده است ريال

 . باشد و از مبلغ فوق كمتر است مي

 ۶۸۰.۰۰۰ ميـانگين آن معـادل و ريـال ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت افراد براي دريافت مجوز صيد

 . مي باشد و تنها در صورت خصوصي سازي، افراد مايلند اين مبلغ را بپردازند ريال

 و ميـانگين كـل آن ريـال ۲.۴۰۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت افراد براي دريافـت مجـوز برداشـت گياهـان

 و ايـن فرصـت را از گيرد در حالي كه دولت در حال حاضر چنين پولي را نمي . بوده است ريال ۹۶.۰۰۰

. دهد دست مي
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 دولت با اجاره تاالب به بخش خصوصي هم مي تواند سودي براي خود كسب كنـد در عـين حـال

 امـا در حـال حاضـر . بخش خصوصي نيز با برآورده كردن انتظارات مردم منبع درآمدي پيدا مـي كنـد

 سـازي موافـق اضي نيستند و با خصوصـي برداري تاالب به عهده دولت است، و مردم زياد ر مالكيت بهره

 دهد كند و حفاظت بهتري انجام مي مي باشند و معتقدند كه مالكيت خصوصي سود بيشتري كسب مي

. كند و تخريب كمتري هم ايجاد مي
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 ارزش كل اقتصادي تاالب شادگان ) : ۱۷ - ۳ ( جدول
 نوع

 ) ريال ( جمع مبلغ به ريال شرح اجزاء تشكيل دهنده ارزش ارزش

يم
ستق

ي م
ده ا

تفا
 اس

ي يا
صرف

ش م
ارز

 ۱۱۷.۲۰۲.۰۸۰ ارزش تجاري صيد ماهي - ۱ 

۱۹۵.۱۷۶.۸۱۰ 

 ۳۸.۶۷۸.۴۰۰ ارزش صيدماهي براساس هزينه صيد - ۲
 ۲.۷۰۹.۳۳۰ ميانگين هزينه شكار در كل فصل شكار - ۳
 ۱.۰۱۰.۰۰۰ هاي شكاري ارزش بازاري گونه - ۴
 ۷.۶۵۰.۰۰۰ دريافت مجوز تفريحي كل تمايل به پرداخت براي - ۵
 ۷.۴۷۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوزشكار - ۶
 ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز صيدماهي - ۷
 ۲.۴۰۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز برداشت گياهان - ۸
 ۴۴۷.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي وروديه - ۹

 ۶۱۰.۰۰۰ ) بر حسب قيمت محلي ( ارزش گياهان طبي و دارويي - ۱۰

يم
ستف

ر م
 غي

 اي
اده

ستف
يا ا

ي 
صرف

ش م
ارز

 

 ۳۹۲.۱۸۶ ارزش كنترل سيالب - ۱

۵.۷۷۷.۲۱۵.۵۳۷.۲۸۱ 

 ۳۰۲.۸۰۰ ارزش جلوگيري از فرسايش خاك - ۲
 ۵۴۴.۷۰۲ ارزش تنظيم آب - ۳
 ۲.۰۰۳.۰۰۰ شرايط آب وهوايي كل تمايل به پرداخت بهبود - ۳
 ۱.۴۶۱.۸۹۷ محيطي ارزش اجتناب از خسارت اجتماعي و زيست - ۴
 ۳۸ / ۵ × ۹ ۱۰ ارزش اثرات مثبت تاالب بر آب شرب - ۵
 ۴۹۷۴ × ۹ ۱۰ ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب تاالب بر ماهيگيري - ۶
 ۵۲۷ / ۹ × ۹ ۱۰ براي دام ارزش زيان ناشي از خشك آب تاالب در تهيه علوفه - ۷
 ۲۳۶ / ۸ × ۹ ۱۰ ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب درياچه بر حوزه تفريح - ۸
 ۶۷۵.۷۵۷ تمايل به پرداخت جهت تعادل دما و رطوبت - ۹

 ۶۰۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت جهت معتدل نمودن اقليم منطقه - ۱۰
 ۷۳۳.۹۳۹ تمايل به پرداخت جهت حفظ چشم انداز منطقه - ۱۱
 ۸.۸۲۳.۰۰۰ هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگي هوا در حاشيه تاالب - ۱۲

دي
جو

و و
ي 

راث
 مي

ي،
اظت

حف
ش 

ارز
 

 ۲۲۲.۲۰۹ ارزش زيستي - ۱

۳۲ / ۴۸.۱۱۷.۵۷۰.۴۲۰ 

 ۴۶۳.۶۳۶ / ۳۲ ارزش فرهنگي - ۲
 ۴.۹۰۰.۰۰۰ ارزش ميزان عالقه مندي به شكار - ۳
 كاركرد حيات وحش تفرج و توريسم و ارزش كل منطقه از نظر سه - ۴

 بهبود شرايط آب وهوايي
۶.۵۹۰.۰۰۰ 

 ۳.۱۸۲.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي زيستگاه حيات وحش - ۵
 ۱.۴۰۵.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي بازديد چشم اندازها - ۶
 ۲۴ × ۹ ۱۰ ارزش وجودي - ۷
 ۶ / ۸ × ۹ ۱۰ ارزش حفاظتي توسط دولت - ۸
 ۱۲ × ۹ ۱۰ ارزش ذاتي - ۹

 ۵ / ۳ × ۹ ۱۰ ارزش اثرات مثبت تاالب بر كشاورزي منطقه - ۱۰
 ۸۰۷.۵۷۵ تمايل به پرداخت جهت كنترل آلودگي هوا - ۱۱

 ] . محاسبات انجام شده توسط گروه تحقيق مي باشد [

ريال ۵.۸۲۵.۵۲۸.۲۸۴.۵۱۱ : هاي اقتصادي تاالب شادگان جمع كل ارزش



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢١٣ 

 ذكر است كه به علت گسترده بودن و پيوستگي مطالب ارائه شده در خصوص انواع در پايان الزم به

 هاي ذكر شده در اين گزارش به تفكيك هاي منابع زيست محيطي موجود در مناطق، ارزش ارزش

 اما الزم به يادآوريست كه كليه بندهاي مندرج در شرح خدمات در . باشد بندهاي شرح خدمات نمي

. است اين گزارش لحاظ شده
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 ۱ پيوست

جداول
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 و كاربرد گياهان در شادگان فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك ): ۴ - ۱ ( جدول
 وضعيت اكولوژيك كاربرد
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 نام علمي 
(SCIENTFICIF NAME) رديف 

 تيره آب ور در غوطه بن در آب
) (Family 

 گونه
(Specles) 

× × × § Gramineae Aeluropus littoralis ۱ 

× × × § Gramineae Aeluropus lagopades ۲ 

× × × £ Alismataceae Alisma plantago aqualtca ۳ 

× × × £ Primulaceae Anagalis arvensis ۴ 

× × × � Chenopodlaceae Atriplex leucoclada ۵ 

× × × £ Compositae Achillea sp ۶ 

× × × £ Ranunculaceae Adonis aestivlis ۷ 

× × £ Gramineae Aizoon hispanicum ۸ 

× × £ Gramineae Ammochloa palestin ۹ 

× × × � Legominoseae Alhagi pesricara ۱۰ 

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت
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 فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول ادامه

 اكولوژيك وضعيت كاربرد
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 نام علمي 
(SCIENTFICIF NAME) رديف 

 تيره آب ور در غوطه بن در آب
) (Family 

 گونه
(Specles) 

× × × £ Chenopodiaceae Beta maritime ۱۱ 

× × × £ Gramineae Bromus scoparia ۱۲ 
× × × £ Chenopodiaceae Binertia cysloptera ۱۳ 
× × × × � Ceratophyllacea Ceratophyllum demersum ۱۴ 

× × × × � Gramineae Cynodon dactylon ۱۵ 

× × £ Covovlulaceae Cressa crita ۱۶ 

× × × £ Chenopodaceae Comulaca leucotantha ۱۷ 

× × × � Gramineae Eremopoa persica ۱۸ 

× × £ Compositeae Filago sp. ۱۹ 

× × £ Prankeniaceae Piankenia pulverulenta ۲۰ 

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢١٧ 

 فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول ادامه
 وضعيت اكولوژيك كاربرد
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(SCIETFICIF NAME) رديف 

 تيره آب ور در غوطه بن در آب
) (Family 

 گونه
(Specles) 

× × × � Chenopodiacea Hacnemum strobilaceae ۲۱ 

× × × £ Gramineae Hordeum gtuca ۲۲ 
× × × £ Chenopodiacea Halocharis sulphorea ۲۳ 
× × £ Cyperaceae Juncus bufinus ۲۴ 

× × £ Lythraceae Lythrum sp. ۲۵ 

× × � Compositea Leontodon lacinlata ۲۶ 

× × £ Chenoposlacea Londesia arianthea ۲۷ 

× × × × � Salnaceae Lysium depresum ۲۸ 

× × × £ Comnpositeae Launnaea capiata ۲۹ 

× × × × £ Compositeae Matricaria aureu ۳۰ 

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت
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٢١٨ 

 فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول ادامه

 اكولوژيك وضعيت كاربرد
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(SCIETFICIF NAME) 
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 بن در آب
 ور در غوطه

 آب

 تيره

) (Family 
 گونه

(Specles) 

× × × £ Legominosea Medicago polymorph ۳۱ 

× × × × £ ILeynanos Meliletus officinalis ۳۲ 

× × × × £ Compositeae Matricria lamomil ۳۳ 

× × × × £ Malvaceae Matls sp. ۳۴ 

× × × £ Legominoseae Medicago laciniata ۳۵ 

× × × × × © Gramineae Phragmites australis ۳۶ 

× × × £ Plantaginaceae Plantago ovata ۳۷ 

× × × £ Plantaginaceae Plantago coronopus ۳۸ 

× × × © Potamogetonaceue Potamogeton nodesus ۳۹ 

× × × © Potamogeton ۴۰ 

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت
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 فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول ادامه
 وضعيت اكولوژيك كاربرد
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 تيره آب ور در غوطه بن در آب
) (Family 

 گونه
(Specles) 

× × × × £ Gramineae Sclerochloa womowill ۴۱ 

× × × £ Caryphyllaceae Spergularia falx ۴۲ 
× × × £ Chenopodiacea Schangenia aegyptica ۴۳ 
× × × £ // Salsola crassa ۴۴ 

× × × £ // Salsola baryosma ۴۵ 

× × £ Chenopodiacea Salicomiz sp ۴۶ 

× × × � // Suaeda fruticosa ۴۷ 

× × × £ Compositeae Seneclo gluca ۴۸ 

× × × × £ Chenopodiaceae Seidlitzia ۴۹ 

× × × £ Compositeae Scorzonera sp. ۵۰ 

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت
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 فهرست فلورستيك، فرم حياتي، اهميت اكولوژيك و كاربرد گياهان در شادگان ): ۴ - ۱ ( جدول ادامه

 وضعيت اكولوژيك كاربرد
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) (Family 
 گونه

(Specles) 

× × × £ Compositeae Sonchus  oleraceae ۵۱ 

× × × × × © Typhaceae Typha australis ۵۲ 

× × × × £ Legominoseae Trigonellauncata ۵۳ 

× × £ Cruciferaceae Torulana torulosa ۵۴ 

× × £ Compositeae Taraxacum sp ۵۵ 

× × × £ Zannichelliaceae Zannichellia ۵۶ 

 ] ۱۳۸۴ خوزستان ، اداره حفاظت محيط زيست استان [

£  Annuals ها يكساله 
§ Herba ceous PERENNIA چند ساله علفي 
� SHRUB بوته 
¢  BUSHY TREE درختچه و 

درخت
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٢٢١ 

 هاي منتخب محدوده تاالب شادگان آمار بارندگي ماهانه و ساالنه در ايستگاه ): ۳۸ - ۱ ( جدول
هاي فاكتور

 بارندگي
 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

واز
 اه

ــداكثر  حـ

 بارندگي
۶ / ۴۱ ۸ / ۱۱۱ ۱۳۴ ۱۳۶ ۳ / ۱۴۵ ۹ / ۹۲ ۹ / ۹۳ ۵ / ۶۹ ۱۵ ۵ / ۰ ۵ / ۲ ۴ ۸ / ۳۹۶ 

 ميـــانگين

 بارندگي
۹ / ۲ ۲ / ۲۸ ۹ / ۴۸ ۹ / ۵۲ ۱ / ۳۸ ۹ / ۳۰ ۳ / ۲۳ ۸ / ۱۰ ۷ / ۰ ۰ ۱ / ۰ ۱ / ۰ ۵ / ۲۳۶ 

ــداقل  حــ

 بارندگي
۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۵ / ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ / ۱۰۴ 

ين
خو

دار
 

ــداكثر  حـ

 بارندگي
۵ / ۵۵ ۷۷ ۱۲۵ ۹۳ ۵ / ۱۳۱ ۱۳۲ ۷۱ ۵۰ ۵ / ۵ ۰ ۰ ۱ ۵ / ۲۹۷ 

 ميـــانگين

 بارندگي
۴ ۹ / ۱۶ ۸ / ۳۳ ۲ / ۳۸ ۱ / ۳۰ ۲۷ ۸ / ۱۴ ۳ / ۵ ۳ / ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ / ۱۷۰ 

ــداقل  حــ

 بارندگي
۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ / ۶۵ 

ان
ادگ

 ش

ــداكثر  حـ

 بارندگي
۵ / ۵۶ ۱۳۸ ۵ / ۱۲۲ ۱۹۵ ۵ / ۱۰۷ ۱۲۴ ۷۹ ۵ / ۴۳ ۵ / ۶ ۰ ۰ ۰ ۳۳۱ 

 ميـــانگين

 بارندگي
۴ / ۳ ۱ / ۲۰ ۶ / ۳۶ ۵ / ۴۹ ۵ / ۳۶ ۴ / ۲۹ ۱ / ۲۰ ۵ ۵ / ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ / ۲۰۱ 

 حداقل

 بارندگي
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ / ۵۱ 

] ۱۳۸۵ خوزستان ، اداره هواشناسي استان [
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 ۲ پيوست

 هاي نمونه پرسشنامه

تهيه شده



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٢٣ 

 بسمه تعالي

 پروژه ارزشگذاري اقتصادي تاالب شادگان ميباشد و پاسخهاي پاسخگوي محترم اين پرسشنامه مربوط به

 صحيح شما باعث دستيابي به نتايج بهتر و مطمئن تري خواهد شد و در حفاظت اين منطقه بدليل اهميت

 . خاص آن از نظر محيط زيست در جهان ، بسيار مؤثر مي باشد

 : مشخصات فردي

 چند سال سن داريد؟ - ۱

 زن ) مرد                             ب ) الف : جنسيت - ۲

 تحصيالت شما چقدر است؟ - ۳

 فوق ليسانس يا باالتر ) ليسانس            ه ) ديپلم             د ) زير ديپلم             ج ) بيسواد           ب ) الف

 شغل اصلي شما چيست؟ - ۴

 كارگر ) خانه دار             ه ) كارمند               د ) آزاد              ج ) ب ..... متخصص ) الف

 موارد ديگر ) بيكار               ط ) دانشجو            ح ) بازنشسته              ز ) و

 .............. روستا .............. شهر .......... در حال حاضر در كجا زندگي مي كنيد؟        استان - ۵

......... شهر ........... شهرستان .......... استان : لطفاً مبدا سفر خود را بيان كنيد - ۶
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 : سؤاالت مربوط به روش هزينه سفر

 از كدام جاذبه توريستي ديگر قصد بازديد داريد؟ - ۱

 ......... مدت اقامت ...... مكان ) ب .......... مدت اقامت ....... مكان ) الف

 درصد ) ............ درصد ۱۰۰ تا ۰ ( بازديد از منطقه چه اهميتي در افزايش لذت شما دارد؟ - ۲

 روز ............. چند روز در منطقه خواهيد ماند؟ - ۳

 خير ) بله                   ب ) الف آبا با استفاده از تور مسافرتي به منطقه آمده ايد؟ - ۴

 ريال ...................... در صورت استفاده از تور، هزينه سفر شما چقدر بوده است؟ - ۵

 همراهان شما در سفر چه كساني هستند؟ - ۶

 .) شماره گذاري كنيد ۶ تا ۱ به ترتيب اهميت از ( هدف اصلي شما از سفر به اين منطقه چيست؟ -- ۷

 بازديد از مناظر و گياهان ) بازديد از حيات وحش              ج ) قايقراني              ب ) الف

 تعطيالت آخر هفته ) ديدار بستگان                 و ) چادرزني و كمپينگ             ه ) د

 براي بازديد از مناطق از كدام شيوه حمل و نقل استفاده كرده ايد؟ - ۸

 .............. مدل – ............ نوع - با استفاده از اتومبيل شخصي ) الف

 ......... ميزان كرايه ........... مدل – ............ نوع - با استفاده از وسايل نقليه عمومي ) ب

 ليتر .......... ليتر سوخت مصرف مي كنيد؟ اگر با اتومبيل شخصي آمده ايد به ازاي هر صد كيلومتر چند - ۹

 هزينه سرانه اين سفر در خانواده شما چقدر است؟ - ۱۰

 هزينه رفت و برگشت                       ريال ) الف

 هزينه اقامت                                     ريال ) ب

 ريال هزينه مواد غذايي ) ج

 هزينه اتومبيل                                    ريال ) د

 ساير هزينه ها                                    ريال ) ه

 ريال ............................ هزينه ماهيانه زندگي براي خانواده شما چقدر است؟ - ۱۱

 ) غير از وروديه ( آيا براي تفريحات در اينجا الزم است هزينه اي پرداخت نمائيد؟ - ۱۲

. در صورت مثبت بودن جواب سؤال فوق هزينه هر مورد را ذكر نمائيد ۱۳-
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 .) مشخص نمائيد × اولويت خود را با ( به نظر شما كداميك از مزاياي منطقه بيشترين ارزش را دارد؟ - ۱۴

 كمترين = ۱۰ شترين بي = ۱

 مزايا موارد
 الويتها

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱

 تعادل آب و هواي منطقه ۲

 جلو گيري از فرسايش ساحل ۳

 كنترل كننده سيالب ۴

 منبع تامين آب ۵

 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶

 تاالب تفريح در حاشيه ۷

 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸

۹ 
 افزايش درآمد حاصل از مسافر

ارزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ۱۰
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 : سواالت مربوط به روش ارزشگذاري مشروط

 در صورتيكه ساكن اطراف درياچه هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ - ۱

 صيد ماهيان و پرندگان و ساير حيات وحش برداشت چوب

 تاالب استفاده از آب ني

 اشتغال در زمينه گردشگري گياهان داروئي

 ) نام با ذكر ( ساير موارد حمل و نقل

 آيا شما تاكنون در طرحهاي مربوط به  حفظ محيط زيست همكاري و مشاركت داشته ايد؟ - ۲

 خير بلي

 شناخت داشته ايد از چه طريقي بوده است؟ شادگان در صورتيكه قبالً از منطقه - ۳

 ساير موارد بازديد حضوري خويشاوندان روزنامه ها مجله و كتاب صدا و سيما

 .......... بازديد كرده ايد؟ تاالب شادگان تاكنون چند بار از - ۴

 در صورت بازديد، علت چه بوده است؟ - ۵

 تحقيق تفريح و تفرج

 ...) قايق سواري، ماهيگيري و ( ورزش نزديكي به محل سكونت

ساير موارد توصيه دوستان
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 چه بوده اند؟ تاالب شادگان از نظر شما جاذبه هاي مثبت - ۶

 ) با ذكر نام ( ساير موارد ارزش هاي زيست محيطي مناظر طبيعي

 .) مشخص نمائيد × اولويت خود را با ( به نظر شما كداميك از مزاياي زير بيشترين ارزش را دارد؟ - ۷

 كمترين = ۱۰ بيشترين = ۱

 مزايا موارد
 الويتها

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱

 تعادل آب و هواي منطقه ۲

 جلو گيري از فرسايش ساحل ۳

 كنترل كننده سيالب ۴

 منبع تامين آب ۵

 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶

 تاالب تفريح در حاشيه ۷

 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸

 افزايش درآمد حاصل از مسافر ۹

 ارزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ۱۰

 چه بوده اند؟ تاالب شادگان از نظر شما كمبودهاي - ۸

) با ذكر نام ( ساير موارد آلودگي كمبود امكانات گردشگري
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 براي نسل آينده ضروري است؟ تاالب شادگان به نظر شما آيا حفظ - ۹

 خير بلي

 شهرك صنعتي ايجاد كرد آيا شما موافق هستيد؟ تاالب شادگان اگر بتوان در - ۱۰

 خير بلي

 داشته باشند؟ تاالب شادگان به نظر شما آيا مردم مي توانند سهمي در حفاظت - ۱۱

 خير بلي

 اگر پاسخ مثبت است، آيا منابع مالي مردمي مي توانند در اين رابطه نقش داشته باشند؟ - ۱۲

 خير بلي

 : ستيد از خدمات منطقه شامل اگر مايل ه - ۱۳

 ) پرندگان آبزي و ماهيان ( زيستگاه حيات وحش §

 ) چشم اندازها و مناظر طبيعي ( تفرج و توريسم §

 بهبود شرايط آب و هوايي منطقه §

 استفاده كنيد، چقدر مايليد براي حفاظت آنها كمك مالي نمائيد؟

 خدمات مبلغي بيشتر از فوق از شما طلب نمود آيا حاظر به پرداخت آن اگر سازمان متولي براي استفاده از اين - ۱۴

 هستيد؟

خير بلي
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 : اگر جواب فوق بلي است، به سوال زير پاسخ دهيد - ۱۵

 خير بلي ميزان تمايل به پرداخت

 تومان بيشتر ۲۰۰۰

 تومان بيشتر ۴۰۰۰

 تومان بيشتر ۶۰۰۰

 تومان بيشتر ۸۰۰۰

 تومان بيشتر ۱۰۰۰۰

 تومان بيشتر ۱۲۰۰۰

 تومان ۱۵۰۰۰ بيش از

 تا چقدر حاضريد بيشتر بپردازيد؟

 اگر از شما خواسته شود كل مبلغ فوق را بين سه سرويس منطقه به شرح زير تقسيم نمائيد، به هر كدام چند - ۱۶

 ريال اختصاص مي دهيد؟

 زيستگاه حيات وحش

 ) پرندگان و ماهيان (
 ريال .............................

 ريال ............................. چشم اندازها و مناظر طبيعي

 ريال ............................. بهبود شرايط آب و هوايي منطقه

 هزينه هاي خود را كم كرده و به به نظر شما كداميك از سرويس هاي منطقه ارزش آن را دارد كه بخشي از - ۱۷

 منظور حفظ آن پرداخت نمائيد؟

 بهبود شرايط آب و هوايي منطقه              هرسه مورد مناظر طبيعي زيستگاه حيات وحش

ايجاد شود؟ تاالب شادگان فكر مي كنيد به منظور توسعه گردشگري بهتر است چه تجهيزات و امكاناتي در - ۱۸
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 تاالب مربوط به تعيين ارزش حفاظتي آب سواالت

 را مورد استفاده قرار مي دهيد؟ تاالب براي چه مصارفي آب - ۱

 بيشتر استفاده مي كنيد؟ تاالب در چه ماههايي از - ۲

 داشتن حق زندگي حيوانات وديگرموجودات زنده منطقه براي شما اهميت دارد؟ - ۳

 □ خير □ بلي

 كنيد؟ مي تاالب شما بوجود آيد، چه استفاده اي از براي تاالب اگر امكان استفا ده از - ۴

 □ تاالب استفاده ازآب □ شكارپرنده □ صيد ماهي

 .) مشخص نمائيد × را با اولويت خود ( به نظر شما كداميك از مزاياي زير بيشترين ارزش حفاظتي را دارد؟ - ۵

 كمترين = ۱۰ بيشترين = ۱

 مزايا موارد
 الويتها

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱

 تعادل آب و هواي منطقه ۲

 جلو گيري از فرسايش ساحل ۳

 كنترل كننده سيالب ۴

 منبع تامين آب ۵

 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶

 تاالب تفريح در حاشيه ۷

 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸

 افزايش درآمد حاصل از مسافر ۹

 ارزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ۱۰

هستيد؟ تاالب شادگان آيا ما يل به مشاركت در طرح هاي حفاظت از آب - ۶
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 چه تاالب شادگان حداكثرتمايل به پرداخت  شما براي ارزش حفاظتي آب مي نماييد تاالب بر اساس استفاده اي كه از - ۷

 ؟ است ميزان

 ) ريال ( مقدارحداكثر

 مبلغ را مشخص كنيد

 براي شما ارزش بيشتري دارد وباال ترين مبلغي كه تما يل به كمك مالي وحمايت تاالب شادگان كدام يك از موارد - ۸

 ؟ در حد توان خود داريد چقدر است

 ريال .............. كنترل كننده سيل - ۱

 ريال .............. جلو گيري از فرسا يش خاك - ۲

 ريال ............ تنظيم آب - ۳

 چه چيزها يي بوده است؟ تاالب شادگان مهم ترين عامل تخريب آب - ۹

 چه كساني بوده اند؟ تاالب شادگان مهم ترين عامل تخريب آب - ۱۰

 : خطرناك باشد؟ نام ببريد تاالب شادگان آيا كارخانه يا صنعتي را مي شناسيد كه براي سالمت آب - ۱۱

 مي دانيد؟ تاالب در صورت ايجاد صنعت، چه نوع صنعتي را مناسبتر جهت حفاظت منابع آب - ۱۲

 تاالب شادگان ر شما چه بوده اند ؟ به نظر شما براي حفا ظت آب ظ ازن تاالب شادگان كمبود هاي حفاظتي آ ب - ۱۳

 انجام داد؟ چه اقداماتي مي توان

 داشته باشند؟ تاالب شادگان آيا به عقيده شما،مردم مي توانند سهم مهمي در حفاظت منابع آب - ۱۴

 □ خير □ بلي

انجام داده است؟ تاالب شادگان سازمان حفاظت محيط زيست محلي چه اقداماتي را براي حفا ظت آب - ۱۵
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 . گردد اين قسمت توسط كارشناسان تكميل

 چه چيزها يي بوده است؟ تاالب شادگان مهم ترين عامل تخريب آب

 چه كساني بوده اند؟ تاالب شادگان مهم ترين عامل تخريب آب

 چه اقداماتي تاالب شادگان ازنطر شما چه بوده اند ؟ به نظر شما براي حفاظت تاالب شادگان كمبود هاي حفاظتي آب

 انجام داد؟ مي توان

انجام داده است؟ تاالب شادگان سازمان حفاظت محيط زيست محلي چه اقداماتي را براي حفا ظت آب
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 سواالت مربوط به روش هدانيك

 چقدر است؟ تاالب شادگان مدت اقامت شما در حاشيه - ۱

 � پنج تا ده  سال � يك تا چهارسال � كمتر از يك سال

 � بيش از بيست سال � ده تا بيست سال

 كدام گزينه به بهترين نحو متوسط هزينه ماهيانه خانواده شما را بيان مي دارد؟ - ۲

 ريال ۱.۰۰۰.۰۰۰ كمتر از

 ريال ۱.۸۰۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ بين

 زيال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ بين

 كيفيت محيط زيست مانند هواي پاك چقدر در انتخاب محل اقامت شما مورد توجه است؟ - ۳

 � خيلي كم � كم � متوسط � زياد � بسيار زياد

 چه اهميتي در افزايش لذت و جذابيت حاصل از كيفيت اقليم منطقه مورد نظر دارد؟ تاالب شادگان اقمت در كنار - ۴

 درصد )............... درصد ۱۰۰ تا ۰ از (

 مي گذرانيد؟ تاالب شادگان چند ساعت در هفته را جهت تفريح در حاشيه - ۵

 � ساعت ۱۲ - ۸ � ساعت ۸ - ۵ � ساعت ۵ - ۲ � ساعت ۲ كمتر از

 � ساعت ۱۲ بيش از

 خوش آب و هواست؟ خوزستان به نظر شما كدام منطقه در استان - ۶

 بد آب و هواست؟ خوزستان به نظر شما كدام منطقه در استان - ۷

 زندگي مي كنيد از نظر كيفيت هوا چگونه است؟ آن فكر مي كنيد منطقه اي كه در - ۸

� هواي آلوده � هواي تقريبا آلوده � هواي نسبتا پاك � هواي پاك
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 احساس شخصي شما از تاثيرات آلودگي هوا چيست؟ - ۹

 � كاهش ارزش دارايي مانند پايين آمدن قيمت خانه يا ملك در مناطق آلوده §

 � مشكالت تندرستي مانند مشكالت تنفسي، سوزش چشم §

 � غير قابل زندگي كردن نزديك لكه هاي صنعتي §

 � عمر در مناطق خيلي آلوده كاهش §

 � مرگ و مير ناشي از آلودگي §

 شما يا يكي از نزديكان شما به كدام يك از امراض زير مبتال هستيد - ۱۰

 � بيماريهاي قلبي و عروقي §

 � امراض تنفسي، افزايش سرفه، حساسيت، تنگي نفس و آسم §

 � كليه §

 � هيچكدام §

 چند درصد موارد پزشك متخصص علت را هواي آلوده محل اگر به يكي از بيماريهاي فوق مبتال شده ايد، در - ۱۱

 اقامت اعالم نموده است؟

 � % ۸۰ تا ۶۰ � % ۶۰ تا ۴۰ � % ۴۰ تا ۲۰ � % ۲۰ تا ۰

 � % ۱۰۰ تا ۸۰

 كدام مورد را بيشتر مي پسنديد؟ تاالب شادگان براي گذراندن اوقات فراغت و تفريح در - ۱۲

 � اندازها استفاده از مناظر و چشم � ماهيگيري � قايقراني

 � ساير موارد

 كدام يك از موارد زير ارزش بيشتري دارد؟ - ۱۳

 � تنظيم كننده دما و رطوبت � تنظيم كننده گازهاي آالينده

 � زيبايي منظر � متعادل كننده اقليم منطقه

 ريال ................. در جهت كنترل آلودگي هوا چقدر است؟ الب شادگان تا ميزان تمايل به پرداخت براي حفاظت از - ۱۴

 ريال ....... در جهت متعادل نمودن دما و رطوبت چقدر است؟ تاالب شادگان ميزان تمايل به پرداخت براي حفظ - ۱۵

ريال ............... به عنوان معتدل كننده اقليم منطقه چقدر مي باشد؟ تاالب شادگان تمايل براي حفظ - ۱۶
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 يال ر .................. به عنوان چشم اندازپاك چقدر مي باشد؟ تاالب شادگان تمايل به حفظ - ۱۷

 فرض كنيد كارخانه اي در نزديك محل اقامت شما احداث گردد و كيفيت هواي محل بدتر شود حاضريد چه - ۱۸

ريال ..................... غي دريافت نماييد تا با احداث آن موافقت كنيد؟ مبل
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 ) تعيين مالكيت خصوصي و اشتراكي ( سواالت مربوط به روش  هزينه فرصت از دست رفته

 در چه زمينه هايي است ؟ تاالب شادگان استفاده هاي شما از - ۱

 □ درياچه آب □ حمل و نقل □ شكارپرنده □ صيد ماهي

 □ ساير موارد □ گياهان دارويي □ اشتغال در زمينه گردشگري

 بيشتري دارد؟ براي شما اهميت تاالب شادگان كدام ارزش - ۲

 □ ) شكار پرنده وصيد ماهي و استفاده از گياهان ( ارزش مستقيم

 □ ) كنترل سيل و تنظيم آب ( ارزش غير مستقيم

 صدمه وارد مي كنند ؟ معموال شغل اين افراد چيست ؟ تاالب شادگان به نظر شما چه كساني به - ۳

 داشته باشند؟ تاالب شادگان سهمي در حفاظت به نظر شما آيا مردم مي توانند - ۴

 □ خير □ بلي

 مي باشيد؟ تاالب شادگان آيا شما به شخصه مايل به همكاري براي حفاظت از - ۵

 □ خير □ بلي

 به چه صورت مي باشد ؟ شادگان تاالب مالكيت بهره برداري - ۶

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دو لتي

 به چه صورت مي باشد ؟ تاالب شادگان وظيفه حفاظت از - ۷

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 بهتر مي باشد ؟ تاالب شادگان به نظر شما كدام مالكيت از نظر بهره برداري - ۸

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 بهتر مي باشد ؟ تاالب شادگان به نظر شما كدام مالكيت از نظر حفاظت - ۹

 □ خصوصي □ دولتي اشتراكي يا

 را حفظ كند آيا با مالكيت تاالب شادگان اگر مالكيت خصوصي بتواند ارزشهاي زيست محيطي و اقتصادي - ۱۰

 خصوصي موافقيد؟

 □ خير □ بلي

 ي در چه زمينه هايي مي باشد ؟ معموال بهره برداري دولت يا بخش خصوص - ۱۱

چه كار هاي مثبتي انجام داده است ؟ تاالب شادگان دولت براي حفاظت از - ۱۲
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 چه كارهاي مثبتي انجام داده است ؟ تاالب شادگان بخش خصوصي براي حفاظت از - ۱۳

 كند ؟ كدام بخش ميتواند سود بيشتري كسب تاالب شادگان به نظر شما در بهره برداري از - ۱۴

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 به نظر شما كدام مالكيت تخريب بيشتري ايجاد ميكند ؟ - ۱۵

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 به چه صورت باشد ؟ تاالب شادگان شما به شخصه دوست داريد كه مالكيت – ۱۶

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 توسط بخش تاالب شادگان در صورت موافق بودن با مالكيت خصوصي آيا حاضريد جهت حفاظت از منطقه - ۱۷

 ) ميزان وروديه را با توجه به جدول زير مشخص نماييد ( خصوصي  وروديه بپردازيد؟

 مبلغ وروديه به ريال

 تمايل به پرداخت شما

 جهت ( اگر مالكيت خصوصي بتواند امكانات و تسهيالت استفاده تفريحي ، صيادي ، شكار و برداشت گياهان را - ۱۸

 فراهم كند چقدر براي استفاده از آنها حاضريد كه پرداخت كنيد؟ ) بهره برداري

 ......................................... مجوز تفريحي - الف

 .............................................. مجوز شكار - ب

 ............................... مجوز صيد و ماهيگيري - ج

................................... مجوز برداشت گياهان - د
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 : اين قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد

 به چه صورت مي باشد ؟ تاالب شادگان مالكيت بهره برداري -

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دو لتي

 به چه صورت مي باشد ؟ تاالب شادگان وظيفه حفاظت از -

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 معموال بهره برداري دولت يا بخش خصوصي در چه زمينه هايي مي باشد ؟ -

 چه كار هاي مثبتي انجام داده است ؟ تاالب شادگان دولت براي حفاظت از -

 چه كارهاي مثبتي انجام داده است ؟ تاالب شادگان بخش خصوصي براي حفاظت از -

 كدام بخش ميتواند سود بيشتري كسب كند ؟ تاالب شادگان ه برداري از به نظر شما در بهر -

□ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي
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 سواالت مربوط به تعيين ارزش پولي منابع بوم شناختي

 هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ تاالب شادگان در صورتيكه ساكن اطراف - ۱

 □ استفاده از آب درياچه □ حمل و نقل □ گياهان دارويي □ برداشت چوب

 □ استفاده در زمينه گردشگري □ صيد ماهيان و پرندگان و ديگر حيات وحش

 : ساير موارد با ذكر نام

 هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ تاالب شادگان در صورتيكه ساكن اطراف درياچه - ۲

 □ پيك نيك □ ماهيگيري □ قايقراني □ شنا

 □ خير □ آيا از چوب درختان استفاده مي كنيد؟  بلي - ۳

 در صورت مثبت بودن جواب آيا به عنوان سوخت براي خودتان استفاده مي كنيد يا براي فروش؟ - ۴

 د؟ قيمت هر كيلو از اين چوب ها چقدر مي باشد؟ بيشتر استفاده  شما از چوب چه نوع درختي مي باش - ۵

 □ خير □ آيا تا بحال از ميوه هاي جنگل استفاده كرده ايد؟ بلي - ۶

 اگر جواب شما بلي است از چه ميوه هايي و از هر كدام  چند كيلو استفاده مي كنيد؟ - ۷

 □ خير □ آيا تا بحال از ماهيان منطقه استفاده كرده ايد؟ بلي - ۸

 اگر جواب شما بلي است چقدر ماهي و از چه نوع براي خودتان استفاده كرده ايد؟ - ۹

 چقدر از آنها را براي فروش گذاشته ايد؟ - ۱۰

 اگر قرار باشد ماهي مصرفي خودتان را از بازار تهيه نمائيد، مبلغ پرداختي به ازاي هر كيلو چقدرمي باشد؟ - ۱۱

 □ خير □ رويي منطقه استفاده كرده ايد؟ بلي آيا تا بحال از گياهان دا - ۱۲

 در صورت مثبت بودن چه مقدار براي خودتان استفاده كرده ايد؟ - ۱۳

چه مقدار از آنها را براي فروش گذاشته ايد؟ - ۱۴
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٢٤٠ 

 گياهان دارويي غالب منطقه چيست؟ قيمت هر كيلوي هر نوع آن در بازار چقدر است؟ - ۱۵

 □ خير □ آيا تا بحال از آب منطقه استفاده خاصي كرده ايد؟ بلي - ۱۶

 اگر جواب شما بلي است چقدر از آن را براي خودتان مصرف كرده ايد؟ - ۱۷

 چه مقدار از آن را به فروش رسانده ايد؟ - ۱۸

 □ خير □ آيا از علوفه منطقه استفاده كرده ايد؟  بلي - ۱۹

 جواب شما بلي است، چقدر از آن را براي دامهاي خودتان استفاده مي كنيد و چقدر از آن را مي فروشيد؟ اگر - ۲۰

قيمت هر كيلو علوفه در بازار چقدر است؟ - ۲۱
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 الت مربوط به ارزشگذاري اقتصادي شكار پرندگان وجانوران وحشي ا سو

 □ خير □ آيا ازتاالب فقط براي شكاراستفاده مي كنيد؟       بلي - ۱

 : علت شكار پرندگان وجانوران وحشي رادراين منطقه بيان كنيد - ۲

 □ فقط براي تفريح □ نبود گردشگاههاي ديگربراي شكار

 □ بدليل منفعت اقتصادي

 ش شكاربرزندگي شما موثر است؟ آيا افزاي - ۳

 □ خيلي زياد □ زياد □ متوسط □ كم □ خيلي كم

 آيا شكاربرميزان فعاليت شغلي شمااثرگذاراست؟ - ۴

 □ خيلي زياد □ زياد □ متوسط □ كم □ خيلي كم

 لطفا شغل خود را مشخص فرماييد؟ - ۵

 درصورتيكه شغل آزاد داريد چه تعداد ازمشتريهاي شما محلي هستند؟ - ۶

 نفرمشتري،چه تعداد محلي هستند؟ ۱۰ بطورمتوسط به ازاي هر - ۷

 ميزان عالقه مندي شما به شكارپرندگان وجانوران وحشي چقدر است؟ - ۸

 ) د بدهي ۱۰ تا ۱ اگرامكان دارد به ميزان عالقه نمره (

 فكرمي كنيد كدام روزهابراي شكاربه اين منطقه مي رويد؟ - ۹

 چه فصلي رابراي شكارانتخاب مي كنيد؟ - ۱۰

 چند ساعت براي شكاربايد درآن منطقه بمانيد؟ - ۱۱

 فكرمي كنيد چند باربراي شكاربه منطقه مي رويد؟ - ۱۲

 تعدادهمراهان احتمالي شما براي رفتن به شكارچگونه است؟ - ۱۳

 باچه كساني به شكارمي رويد؟ اصوال - ۱۴

 □ با دوستان □ با خانواده □ به تنهايي

 فكرمي كنيد براي شكاردراين منطقه چقدربايد هزينه كنيد؟ - ۱۵

) هزينه اعم ازرفتن به منطقه،خوراك،اقامت وخود شكار (
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 آيا هزينه شكاردراين منطقه بيشترازسايرمناطق است؟ - ۱۶

 □ خير □ بلي

 ) لطفا نام ماشين ذكرشود ( ترجيح مي دهيد نحوه رفت وبرگشت شما به چه صورت باشد؟ - ۱۷

 □ وسيله نقليه عمومي □ وسيله شخصي

 سوخت مصرفي ماشين شما براي اين سفرچقدراست؟ - ۱۸

 به نظرشماكداميك ازمزاياي زيربيشترين ارزش را دارد؟ - ۱۹

 زيستگاه حيات وحش وپرندگان §

 منابع تامين آب حيات وحش وپرندگان §

 مكان گذر پرندگان وحيات وحش §

 تنوع زيستي §

 مساله اقتصادي شكار §

 : به ترتيب اولويت

۱ - 

۲ - 

۳ - 

۴ - 

۵ - 

 به نظرشما آيا مردم مي توانند سهم مهمي درحفاظت پرندگان وجانوران وحشي داشته باشند؟ - ۲۰

 □ ير خ □ بلي

 به نظر شما آيا حفاظت ازپرندگان وجانوران وحشي براي نسل آينده ضروري است؟ - ۲۱

 □ خير □ بلي

 اگرتمايل به شكار داريد چقدرتمايل داريد به شما پرداخت شود تا ازاين كارصرف نظركنيد؟ - ۲۲

 ريال ...........................

 گونه پرندگان مهاجركدامند؟ - ۲۳

به نظرشما اين پرندگان بيشترازكدام مناطق مهاجرت مي كنند؟ - ۲۴
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 : به سواالت زيرپاسخ دهيد - ۲۵

 كدام گونه ويا جانوران وحشي راشكار مي كنيد؟

 ارزش تصوري آن چقدر است؟ §

 اگر دربازار فروخته شود چه قيمتي دارد؟ §

 عداد شكارمجاز راذكركنيد؟ اگرشكارآنها مجاز است،ت §

 اگرشكارآنها مجاز نيست،تعدادشكارغيرمجازرا ذكركنيد؟ §

 درصورت صادرات نام،گونه راذكركنيد؟ §

 به نظرشما امكانات موجود براي شكاردراين منطقه كافي است؟ - ۲۶

 □ خير □ بلي

 نبال خواهد داشت؟ به نظرشما اخذ ورودي ازگردشگران چه تاثيري براي استفاده عموم بد - ۲۷

 ميزان تقاضا ومراجعه كنندگان راكاهش مي دهد §

 ميزان تقاضا ومراجعه كنندگان را افزايش مي دهد §

 تاثيرچنداني رابراي پارك ايجاد نمي كند §

 درصورت بهبود وضعيت پارك ميزان استفاده كنندگان را افزايش مي دهد §

 مبلغي كه تمايل داريد پرداخت نماييد چقدر است؟ اگر براي اين منطقه وروديه تعيين شود حداكثر - ۲۸

 آيا تمايل داريد مجددا از اين منطقه استفاده كنيد؟ - ۲۹

 □ خير □ بلي

به نظرشما اشكال وايرادات مهم دربخش شكار چيست؟ - ۳۰
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 آب درياچه ) M۳ ( پرسشنامه مربوط به تعيين ارزش متر مكعب

 و در اصل پايدار ماندن شغلتان از مبالغي از درآمد خود صرفه نظر تاالب شادگان آيا حاضريد براي تامين منابع آب - ۱

 � خير � نماييد؟                                         بله

 مالي هستيد؟ چه مبلغي حاضر به كمك ۱ در صورت مثبت بودن جواب سوال - ۲

 مبلغ مورد نظر به ريال

 مبالغي به شكلهاي تاالب شادگان بريد حاضريد براي حفظ آب مي تاالب شادگان اي كه از با توجه به نوع استفاده - ۳

 � خير � مختلف مثل ماليات، نقدي و غيره، كمك نماييد؟                       بله

 چه مبلغي در هر سال حاضر به كمك هستيد؟ ۳ در صورت مثبت بودن جواب سوال - ۴

 مبلغ مورد نظر به ريال

 اختصاص دهد؟ تاالب شادگان آيا به نظر  شما دولت بايد مبلغي را براي حفظ آب - ۵

� خير � بله
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 در صورت مثبت بودن جواب فوق چه مبلغي را بايد دولت براي اين امر اختصاص دهد؟ - ۶

 مبلغ مورد نظر به ريال

 براي شما و منطقه شما داراست و از نظر شما از چه درجه تاالب شادگان از نظر شما چه نوع فوائد طبيعي اين - ۷

 اهميتي برخوردار است؟

 درجه اهميت فايده از نظر شما نوع فايده

 ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ كشاورزي

 شرب

قايق سواري

 شنا

 كنترل سيل

 ساير موارد

 دهيد؟ به هر دليلي خشك گردد چه منافعي را از دست مي تاالب اگر زماني آب - ۸

 مبلغ معادل منافع از دست رفته به ريال منافعي كه احتمال دارد از دست بدهيد

 ماهي گيري

 علوفه براي دامها

 مواد اوليه براي صنايع دستي

ساير موارد
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٢٤٦ 

 چه نوع همكاري و به چه نحوي حاضريد به عمل آوريد؟ تاالب شادگان براي حفظ منافع خود از آب - ۹

 نوع همكاري
 نحوه همكاري

 آموزشي غير نقدي ) پرداخت پول ( نقدي

به تنهايي

 ) NGO ( گروهي

با سازمانهاي دولت
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 سواالت مربوط به تعيين ارزش اقتصادي زمينهاي روستايي زير كشت

 چند كيلومتر است؟ تاالب شادگان شما تا مين كشاورزي فاصله ز - ۱

 براي آبياري  زمينهاي كشاورزي خود استفاده مي كنيد؟ تاالب آيا از آب - ۲

 چه نقشي در ميزان توليد محصوالت كشاورزي شما دارد؟ شادگان تاالب - ۳

 محصوالت كشاورزي عمده اي كه در اين مناطق توليد مي شود چيست؟ - ۴

 آيا توليدات محصوالت كشاورزي در اين مناطق جوابگوي نيازهاي مردم منطقه مي باشد؟ - ۵

 . نظر خود را در مورد تبديل زمين هاي روستايي زير كشت به مناطق مسكوني بيان كنيد - ۶

 □ مخالف □ موافق

 اگر زمينهاي روستايي زير كشت به مراكز صنعتي تبديل شود چه برخوردي مي كنيد؟ - ۷

 □ مخالف □ موافق

 آيا قيمت محصوالت كشاورزي در بازار آزاد مناسب است؟ - ۸

 كمبود محصوالت كشاورزي مورد نياز مردم منطقه كدامها هستند؟ - ۹

 به نظر شما زمين هاي زير كشت بخوبي بهره برداري مي شوند يا خير؟ - ۱۰

 آيا شغل و درآمد شما ارتباطي با توليد محصوالت كشاورزي دارد؟ - ۱۱

 □ خير □ بله

 هستيد؟ ) اعم از كشاورزي يا مرتع ( آيا شما صاحب زميني - ۱۲

 □ خير □ بله

 اگرشما صا حب زمين كشاورزي هستيد عمدتا چه محصوالتي توليد مي كنيد؟ - ۱۳

 ساالنه توليدات عمده كشاورزي شما چقدر است ؟ - ۱۴

 قيمت فروش هر كيلو از محصوالت شما در سال قبل چقدر بوده است ؟ - ۱۵

 خود را بفروشيد؟ آيا حاضر هستيد زمين - ۱۶

 حاضريد زمين خود را با چه مبلغي بفروشيد ؟ - ۱۷

از شغل و درآمد خود رضايت داريد؟ - ۱۸
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٢٤٨ 

 . اين قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد

 محصوالت كشاورزي عمده اي كه در اين مناطق توليد مي شود چيست؟

 آيا توليدات محصوالت كشاورزي در اين مناطق جوابگوي نيازهاي مردم منطقه مي باشد؟

 . نظر خود را در مورد تبديل زمين هاي روستايي زير كشت به مناطق مسكوني بيان كنيد

 □ مخالف □ موافق

 مراكز صنعتي تبديل شود چه برخوردي مي كنيد؟ اگر زمينهاي روستايي زير كشت به

□ مخالف □ موافق
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 سواالت مربوط به تعيين ارزش گياهان طبي و داروئي

 داروئي دركدام قسمتها ارزش بيشتري دارند؟ - از نظر شما گياهان طبي - ۱

 ) با ذكر نام ( ساير موارد محيطي ارزشهاي زيست مناظر طبيعي

 شناخت داشته ايد از چه طريقي بوده است؟ در صورتيكه از گياهان تاالب شادگان - ۲

 ساير موارد بازديد خويشاوندان روزنامه ها مجله و كتاب صدا و سيما

 است نام آن را با ذكر خواص درماني در صورتيكه جواب شما مثبت ( آيا نمونه گياهان داروئي منطقه را مي شناسيد؟ - ۳

 .) اش بنويسيد

 □ خير □ بلي

 . داروئي استفاده كرده ايد نام آنها را ذكر كنيد - اگر از گياهان طبي - ۴

 ش تهيه كرده ايد؟ فرو آيا اين گياهان را براي - ۵

 ماه چقدر است؟ ۱ ميزان درآمد حاصل از فروش هر نوع از اين گياهان در مدت - ۶

 گياهان را از عطاري محل تهيه كرده ايد به چه نام معروف بوده اند؟ اگر اين - ۷

قيمت پرداختي شما به ازاي هر كيلواز هر نوع آنها چقدر بوده است؟ - ۸
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٢٥٠ 

 سواالت مربوط به تعيين ارزش اقتصادي صيد ماهي

 □ قالب □ تور : از چه ابزاري براي صيد ماهي استفاده مي كنيد - ۱

 : معموال گروه ماهي گيري شما چند نفر مي باشد - ۲

 □ بيشتر از سه نفر □ سه نفر □ دونفر □ يك نفر

 ) است؟ معموالً اين مقدار چند كيلو :( در هر عمليات ماهي گيري چه تعداد ماهي مي گيريد - ۳

 □ بيشتر از چهار □ چهار عدد □ سه عدد □ دو عدد □ يك عدد

 : عمليات ماهي گيري به طور ميانگين چند ساعت طول مي كشد - ۴

 □ بيشتر از چهار ساعت □ چهار ساعت □ سه ساعت □ دو ساعت □ يك ساعت

 □ غير موتوري □ موتوري : از چه نوعي قايق ماهيگيري استفاده مي كنيد - ۵

 چه ماه هايي از سال فصل ماهي گيري مي باشد؟ - ۶

 □ روز □ شب : زمان مناسب براي ماهيگيري چه وقت از شبانه روز است - ۷

 اگر روز يا شب را انتخاب كرديد چه ساعتي مناسبتر است؟ - ۸

 ده مي شود؟ ا كنيد چند ليتر بنزين در طول عمليات استف اگر از قايق موتوري استفاده مي . ۹

 آيا بنزين موتورهاي قايق خود را به صورت ازاد يا سهميه تهيه مي نماييد ؟ - ۱۰

 متوسط هزينه اي كه براي سوخت مي پردازيد چقدر است؟ - ۱۱

 □ فروش در بازار □ مصرف در منزل : هدف شما از صيد ماهي چيست . - ۱۲

 بيشتر چه ماهي هايي را صيد مي كنيد؟ - ۱۳

است؟ قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار به ازاي هر كيلو چقدر - ۱۴
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۲۵۱ 

 منابع و ماخذ

 صاد دانان، ترجمه سياوش دهقانيان و ت ، اقتصاد محيط زيست براي اق ۱۳۸۱ آسافو ـ آجايي جان ، ـ ۱

 ذكريا فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

 اقتصادي اكوسيستم جنگلهاي شمال ايران با تأكيد بر ، تعيين ارزش كل ۱۳۸۴ ـ امير نژاد، حميد، ۲

 ارزشگذاري زيست محيطي ـ اكولوژيكي و ارزشهاي حفاظتي ، رساله دكتري اقتصاد كشاورزي ـ

 دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس

 ، نگاهي اجمالي به خليج فارس از ديدگاه آلودگي، وزارت جهاد ۱۳۷۸ اسماعيل ساري ، عباس، - ۳

 ي تهران سازندگ

 تاالبها و نقش كنوانسيون رامسر در حفاظت از آنها، فصلنامه ، ارزش ۱۳۷۷ بهروزي راد، بهروز، - ۴

 محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست

 ،ارزشگذاري اقتصادي ـ تفرجگاهي پارك جنگلي طالقاني، پايان نامه ۱۳۸۵ ـ پيشكاري، كتايون، ۵

 ايش اقتصاد محيط زيست كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست،گر

 شهرداري تهران بر ۲۲ ، ارزشگذاري اقتصادي درياچه مصنوعي منطقه ۱۳۸۳ ديانت نژاد، مهسا، - ۶

 اساس روش كالوسون، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست

 ، اكوسيستم تاالب بين المللي شادگان، نقش مهر ۱۳۸۴ زاد مهر ، معصومه ، - ۷

 و ) T.C.M ( ، تعيين ارزش تفرجگاهي تاالب انزلي به روش هزينه سفر ۱۳۸۴ شهابي،سميه، ـ سعودي ۸

 برآورد ظرفيت برد توريسم آن،پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست، گرايش اقتصاد

محيط زيست
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 ،ارزشگذاري اقتصادي تفرجي تاالب امير كاليه، پايان نامه ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ ـ شادمان الهيجي، فروغ، ۹

 رشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي كا

 ، ارزشگذاري ترسيب كربن در جنگلها و مراتع كشور، پايان نامه ۱۳۸۴ ـ شاه كرمي، آرميتا، ۱۰

 محيط زيست، گرايش اقتصاد محيط زيست كارشناسي ارشد مديريت

 در اقتصاد سنجي، پژوهشكده Eviews زهرا،كاربرد ـ شمس اهللا،حسن خونساري ـ ـ شيرين بخش ۱۱

 ر اقتصادي امو

 ، برآورد خسارتهاي ناشي از آلودگي هوا، پايان نامه دكتري اقتصاد ۱۳۸۶ صادقي، سيد كمال، ـ ۱۲

دانشگاه اصفهان

 ، مقايسه ارزشگذاري اقتصادي پارك جنگلي سراوان و پارك شهر رشت ۱۳۸۳ عابدين زاده، نيلوفر، - ۱۳

و ارائه راهكارهاي مديريتي

 ي محيط زيست  ، دانشگاه آزاد اسالمي ، مهندس ۱۳۷۱ عباس پور ، مجيد، - ۱۴

 ، پايان ، ارزشگذاري اقتصادي پارك چيتگر بر اساس روش كالوسون ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ـ فضلي، مينا، ۱۵

 نامه كارشناسي ارشد علوم محيط زيست

 ، ارزشگذاري اقتصادي پارك جنگلي سي سنگان و ارائه سيستم بهينه ۱۳۷۸ ـ كاويان پور،كاميار ۱۶

 كارشناسي ارشد مديريت،پايان نامه

 ، مباني اقتصاد محيط زيست،چاپ نشر بازرگاني ۱۳۸۲ ـ كريم زادگان، حسن، ۱۷

 ، ارزشگذاري خسارات وارده ناشي از مواد نفتي بر محيط زيست ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ ورگيز، شاروسين، ـ گ ۱۸

پايان نامه كارشناسي ارشد تاالب شادگان،
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 ـ تفرجگاهي پارك جنگلي عون بن ،ارزشگذاري اقتصادي ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۵ ـ لطيفي اسكويي، نگين، ۱۹

علي تبريز، پايان نامه كارشناسي ارشد

 ، تاالبها ، ارزش و اهميت آنها براي انسان، مجله محيط شناسي شماره ۱۳۶۴ خراساني، نعمت اله ، - ۲۰

 ، مركز هماهنگي مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران ۱۳

 پايان نامه پاركهاي پرديسان و لويزان، ، ارزشگذاري اقتصادي ۱۳۸۴ محمد، ـ مجابي، سيد ۲۱

كارشناسي ارشد

 ، طبقه بندي ارزش تاالبها، سازمان حفاظت محيط زيست ۱۳۷۷ مجنونيان ، هنريك، - ۲۲

 ، سالنامه آماري استان فارس ۱۳۸۴ و ۱۳۸۱ ـ مركز آمار ايران، ۲۳

 ، سالنامه آماري استان خوزستان ۱۳۸۴ ـ مركز آمار ايران، ۲۴

 ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۴ اداره جهاد كشاورزي استان خوزستان، - ۲۵

 ۱۳۷۶،۱۳۷۸ ، ۱۳۸۴ اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان، - ۲۶

 ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۴ استان خوزستان، و برق اداره آب - ۲۷

 ۱۳۸۵ اداره كل هواشناسي استان خوزستان ، - ۲۸

 ، آمار دامداري هاي حوزه رودخانه جراحي ۱۳۷۲ وزارت جهاد كشاورزي ، - ۲۹
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Abstract: 

The Shadegan Wetland is  located at the Southwest of Khouzestan Province. Due to its 

special vegetation coverage and overall conditions, the Shadegan Wetland is one of the 

most  important marshlands  for  numerous  migratory  birds  in  terms  of  temporary  stay 

and  reproduction.  Moreover,  it  is  an  ideal  niche  for  breeding  various  fish  species, 

especially  the  endemic  species  within  the  southwestern  basin  of  Iran,  In  order  to 

estimate the economic value of the region, the Direct and Indirect Use Values as well as 

the protective, cultural heritage and  inherent values are taken  into account. The Direct 

Use Value  is derived  from  the  hunting cost,  therapeutic  value of  herbal  plants, Value 

market of the hunted species, the commercial value of the catch, the willingness to pay 

for  the  admission  fee  and  the  hunting  permit,  the  commercial  value  of  vegetation 

harvest and  the  recreational and market value of  fish catch. The estimated Direct Use 

Value  is  approximately  195  Billion  Rials.  The  criteria  for  the  Indirect  Use  Value 

comprise of erosion prevention,  flood control, water regulation,  the willingness to pay 

for  enhancement  of  regional  climate,  moderation  of  temperature  and  humidity, 

preservation  of  regional  landscape,  the  positive  impact  of  the  lake  on  farming  and 

drinking  water,  the  value  of  preventing  social  and  environmental  degradation,  the 

economic  loss  of  lake’s  dry  up  and  disappearance  on  fisheries,  recreational  activities 

and  harvesting  fodder  for  animal  husbandry,  the  social  costs  of  air  pollution  at  the 

periphery of the lake. The Indirect Use Value was estimated up to 5 Billion Rials. The 

cultural, heritage and inherent values as well as the interest  in hunting, the willingness 

to pay for the wildlife reserves, the importance of air pollution control, preservation of 

landscapes  and  the  value  of  governmental  protection  are  estimated  about  48  Billion 

Rials. The total economic value of the region is approximated as 5.825 Billion Rials. 

Key  Words:  The  Valuation  of  Environmental  Economics,  Wetland,  Shadegan,  Cost, 

Recreation
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