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  ١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  پيشگفتار
در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، سازمان شيالت ايران در صدد است تا 
با انجام مطالعات منطقه اي توسعه شيالت در البرز شمالي برنامه ريزي آتي خود را بر پايه يافته هاي علمي با 

عظم انقالب) و براساس اصول توسعه پايدار مندرج در قانون تاكيد بر سند چشم انداز بيست ساله(ابالغي رهبر م
مهم در  دربرگيرنده سه استان مورد مطالعه برنامه چهارم (مصوب مجلس شوراي اسالمي) استوار نمايد. منطقه

ژيك نظير خاويار   ي و همچنين  صادرات محصوالت استراتدر زمينه صيادي و آبزي پرور زمينه توليد و اشتغال
كيلومتر از سواحل درياي  990كيلومترمربع است و 58678در سطح جهاني  به شمار مي آيد. گستره اين منطقه 

ي گردد. درصد از توليدات آبزي كشور دراين منطقه استحصال يا توليد م  27را در بر ميگيرد. حدود   مازندران
، توريستي و اين منطقه داشته و عليرغم ظرفيت هاي كشاورزي نقش مهمي در اقتصاد شيالت بنابراين زيربخش

وجهي هاي واقع در البرز شمالي وجود دارد، هنوز فعاليت هاي شيالتي نقش قابل ت صنعتي مناسبي كه در استان
هاي آن وتدوين  در رونق اقتصادي منطقه ايفا مي كند. به همين دليل بررسي مسائل صنعت شيالت و زيرسيستم

يا  ها ي بال  استفاده و براي سازمان شيالت كشور از يك سو منجربه شناسايي ظرفيت منطقه اي طرح توسعه
هاي بالقوه ونهايتاً بهره  ه، شناخت مشكالت وچالش هاي فراروي، درك مناسب از فرصتكمتر استفاده شد

  مندي از توان هاي محيطي منطقه درتوسعه فعاليت هاي شيالتي مي شود.
طرح مطالعات توسعه منطقه اي شيالت در البرز شمالي بر پايه يك سازمان كار گسترده متشكل از چهاربخش و 

منعقده بين سازمان شيالت ايران   3/4/1385/ش مورخ 15144گروه مطالعاتي و بر اساس قرارداد شماره چهارده 
/ش  مورخ 49260و مؤسسه تحقيقات شيالت ايران و در چارچوب شرح خدمات ابالغ شده طي نامه شماره 

وه بر بهره گيري از تهيه اجرا شده است. مؤسسه تحقيقات شيالت ايران براي انجام اين مهم عال 17/10/1385
اطالعات، منابع علمي، ظرفيت هاي فيزيكي و قابليت هاي نيروي انساني خويش از ظرفيت هاي ساير مؤسسات 

يكي از مجموعه گزارش هاي محيط  گزارش يررسي وضع موجود محيط زيستعلمي نيز استفاده نموده است. 
  ت ايران نهايي شده، اينك تقديم مي شود.طبيعي مطالعات است كه پس از انجام اصالحات مورد نظر شيال
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  چكيده
شناسي، خاك، دامنه ارتفاعي زياد و تنوع اقليم ايران از  به دليل موقعيت جغرافيايي خاص، سازندهاي متنوع زمين 

سرزمين گيالن نواحي ييالقي و  هدر پهن مناطق رويشي گوناگون و متنوع گياهي زيادي برخوردار است.
اند از: محور ماسوله و ييالقات آن،  كه معروفترين آنها عبارت اند ي بسيار زيبايي پديد آمدهمحورهاي جهانگرد

محور و ييالقات رحيم آباد گرماب دشت و كوجيد، محور و ييالقات اسالم به خلخال،  محور و ييالقات ديلمان،
ييالقي رستم آباد و  حاق (ع)، نواحيو ييالقات قلعه رودخان، نواحي ييالقي امامزاده ابراهيم و امامزاده اس محور

خاك حاصلخيز و اقتصاد كشاورزي  ك. اين منطقه دارايسالنسر، ييالقات دره اشكور و دره گوهررود و مارلي
  رونق است.  پر

و منطقه كوهستاني تشكيل  اي جلگه زمين زير كشت و محصوالت كشاورزي، به دو منطقه گيالن از نظر نوع
ها،  هاي سرسبز، كوه زندران زيستگاه هاي گوناگون و متنوعي وجود دارد. از جمله: جنگلاست. در استان ما  شده

هاي ساخته شده توسط  اي ساحلي و انواع اكوسيستم ها اراضي جلگه تپه ماهورها، مراتع، درختزارها، رودخانه
در ادامه رشته  اند. داده هاي مهم و با ارزشي از گياهان و جانوران را در خود جاي دست بشر وجود دارد كه گونه

هاي شمالي رشته  هاي دامنه سيماي رستني تيپ گياهي قابل توجه است. تغييرات ،هاي البرز در جنوب و خاور كوه
  . ها با مناطق جنوبي بسيار محسوس است كوه

اي طبيعي اعم ه آكنده از جاذبه استان گلستان يكي از مناطق ديدني و به ياد ماندني سرزمين پهناور ايران است كه
اين استان طبق شواهد موجود  .جذاب و ديدني است ها، سدها و روستاهاي ها، آبشارها، جنگل بها، تاال از پارك

اكوتوريستي برخوردار بوده و از اين لحاظ  هاي طبيعي، جنگلي و هاي توريستي در بخش از بيشترين جاذبه
شمار گردشگري به   هاي بي هاي متنوع و جاذبه قليمدليل وجود ا تواند قطب اكوتوريسم شمال باشد و به مي

  .معروف است گنجينه اكوتوريسم ايران
 گيرد. شرح خدمات (مطالعات زيست محيطي) را در بر مي» د«الزم به ذكر است، اين گزارش بند 
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  مقدمه
ت جاندار (گياه، جانور، جان (آب، خاك و هوا) و موجودا اي از منابع انرژي، مواد بي محيط زيست، مجموعه

انسان) است كه اين سه عامل پيوسته در ارتباط با يكديگر بوده و در جهت بقاي محيط زيست الزم و ملزوم 
بندي  يكديگرند. محيط زيست از ديدگاه كارشناسان حفظ محيط زيست، به دو نوع طبيعي و انساني طبقه

خالت انسان و در چگونگي تشكيل آن است. اصل اول در شود. فرق محيط زيست انساني با طبيعي در ميزان د مي
دهنده آن است. محيط زيست وقتي  حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست، برقراري تعادل بين عوامل تشكيل

دهنده آن از نظر كمي، كيفي و ارتباطي در شرايط مناسب قرار گرفته  در حال تعادل است كه عوامل تشكيل
هر يك از عوامل فوق بدون شك باعث تغيير در ساير عوامل شده كه نهايتاً موجب برهم  باشند. هرگونه تغيير در

گردد. آنچه كه موجبات عدم تعادل محيط زيست را فراهم آورده  خوردن تعادل و تغيير تناسب محيط زيست مي
دسته فيزيكي، نمايد به طور كلي در قالب تخريب يا آلودگي ظاهر شده است كه به سه  و يا آن را تهديد مي

هاي زيست محيطي، مصنوعي، انسان و  شوند. منشاء تخريب يا آلودگي شيميايي و بيولوژيكي تقسيم مي
العاده اي  باشد كه امروزه به عنوان معضالت زيست محيطي از روند فوق عملكردهاي وي در محيط زيست مي

  برخوردارند.
كه  1335شود؛ از سال  به آن چنين برداشت مي در بررسي تاريخي حفاظت از محيط زيست و مقررات مربوط

اداري به نام كانون شكار ايران شكل گرفت تا به امروز كه به عنوان سازمان حفاظت محيط زيست » اوليه«هسته 
دار حفاظت، بهبودي و بهسازي محيط زيست و عامل پيشگيري و مخالفت از هر نوع آلودگي و تخريب  طاليه

زيست به عنوان بستر حقيقي و   و وظايف سنگيني را به دنبال دارد. حفظ محيط زيست محيطي است، مسئوليت
هاي بعد،  ساز تعالي و حيات اجتماعي نسل موجود در نسل تاريخي همه موجودات زنده به ويژه مردم، زمينه

  طلبد. كاري دشوار و عزمي راسخ و ملي مي
دهنده آن بستگي دارد. حفاظت از محيط زيست  تشكيلپايداري و بالندگي هر سيستمي به بقاء و پايداري اجزاء 

كند. صنايع و اجزاي محيط زيست طي هزاران سال توسط انسان  به عنوان بستر توسعه، پايداري آن را تضمين مي
برداري و تغيير قرار گرفته است و از طرفي تغييرات آب و هوايي و ساير عوامل محيطي نيز  مورد بهره
ش تغيير كرده است. طبيعت و نظام خلقت براي رشد، بالندگي و حفاظت خود به تنوع ها را دستخو اكوسيستم

ها ذخيره ژني و  آورد و با اين عمل ضرب اطمينان براي بقاء را افزايش داده است؛ به طوري كه ميليون  روي
دهند و  ميهاي خشكي و دريايي كره زمين به حيات خود ادامه  هزاران گونه گياهي و جانوري در اكوسيستم

برداري از آنها پرداخته است. ميزان و نحوه استفاده انسان  انسان براي جواب گويي به نيازهاي متنوع خود به بهره
شود و  از مواهب طبيعي به جايي رسيده است كه بازخوردهاي منفي آن توسط فرد فرد ابناي بشر احساس مي

. امروزه آشتي با طبيعت و حفاظت از آن بهترين رويكرد توان به روند موجود به اين شكل ادامه داد ديگر نمي
  براي رفع معضالت زيست محيطي شناخته شده است.
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ها و مراتع از  ها؛ جنگل ها؛ تاآلب هاي مختلف حيات؛ درياها و رودخانه هاي خشكي و دريايي؛ گونه اكوسيستم
اي در ايجاد شرايط پايداري حيات  نهروند و هر يك به گو دهنده محيط زيست طبيعي به شمار مي عناصر تشكيل
شوند. كشور ايران از نظر تنوع در محيط زيست طبيعي از وضعيت خوبي برخوردار است. اشاره به  موثر واقع مي

هاي  هاي محيط زيست طبيعي در كشور، در ابعاد گوناگون و به ويژه در زمينه اين نكته ضروري است كه تهديد
ها در  طلبد كه در اين راستا افزايش آگاهي و درياها، اتخاذ تدابيري جدي را ميها، مراتع  تنوع زيستي، جنگل

خصوص كميت و كيفيت تهديدها، تقويت ظرفيت سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي برنامه تنوع 
ر هاي نادر گياهي و جانوري، توسعه مناطق حفاظت شده و كنترل دقيق و نظارت ب زيستي، استمرار شناسايي گونه

  رود. ها به شمار مي هاي در معرض خطر از جمله اولويت برداري از گونه بهره
متناسب با غناي تنوع گياهي، منابع ژنتيكي جانوري كه از لحاظ تأمين غذا و پناهگاه وابسته به منابع گياهي هستند 

اهيان و ساير آبزيان وحشي و اند، به نحوي كه تنوع زيادي در انواع پستانداران، پرندگان، م توسعه و تكامل يافته
  توان مشاهده كرد. اهلي در قلمرو سرزمين ايران مي

هاي پستاندار قاره اروپا  گونه است كه تقريباً معادل با كل گونه 160هاي پستانداران وحشي ايران  تعداد گونه
  كنند. ميگونه ماهي در اين سرزمين زندگي  270گونه پرنده و بيش از  500باشد. همچنين تعداد  مي

 20خانواده و  6راسته،  2اند و دوزيستان ايران شامل  گونه 197خانواده و  22راسته،  5خزندگان ايران شامل 
اند؛ علت اصلي در درجه اول،  هاي مختلف فون ايران در خطر نابودي اند. در حال حاضر بسياري از گونه گونه

  گذاري گزارش شده است. لهتبديل و تخريب محيط زيست و درجه دوم، شكار، نور و ت
هاي طبيعي كشور تحت سطوح مختلف حفاظتي توسط سازمان حفاظت  هاي نسبتاً دست نخورده محيط بخش

درصد از  5ميليون هكتار دارند و حدود  8گردند. اين مناطق كه جمعاً مساحتي بالغ بر  محيط زيست مديريت مي
هاي پارك ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه  به نام دهند، تحت چهار كالس حفاظتي خاك كشور را تشكيل مي

هايي نيز تحت مقررات شكار  شوند. عالوه بر اين مناطق، محيط حيات وحش و منطقه حفاظت شده، اداره مي
  ممنوع قرار گرفته است.

ه هاي مهم جهان به ويژ هاي عضو بر روي تاآلب المللي است كه براساس آن كشور كنوانسيون رامسر توافقي بين
 123كنند. تعداد  هاي پرندگان آبزي و كنار آبزي و نحوه حفاظت از آنها مطالعه، تحقيق و حمايت مي زيستگاه

ها به ميزان  مورد و مساحت كل اين تاآلب 045/1هاي ثبت شده  كشور عضو اين كنوانسيون هستند كه كل تاآلب
 هكتار است. 78500000



  ٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  ت محيط زيستمعرفي مناطق تحت مديريت سازمان حفاظ -1
  مناطق تحت مديريت استان گيالن -1-1
  پناهگاه حيات وحش -1-1-1
  پناهگاه حيات وحش اميركاليه-

در  1354پناهگاه حيات وحش اعالم شد و در سال  1354حفاظت شده و در سال  1349اين ناحيه در سال 
هكتار و  1084حت المللي نيز ثبت شد. اين منطقه با اقليم خيلي مرطوب معتدل با مسا هاي بين فهرست تاالب

گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 5/15متر از سطح درياهاي آزاد در استان گيالن با دماي  25ارتفاع 
باشد  متر مي 6و حداكثر  5/3متر است. اين منطقه داراي تاالبي دايمي با آب شيرين، عمق متوسط  ميلي 1160

  ).1385(درويش صفت، 
  م گياهي پناهگاه حيات وحش اميركاليههاي مه : گونه1-1جدول 

  نام علمي نام گونه رديف
 Ceratophylum demersum  علف شاخي  1

 Hydrocotyle ranunculoides  آب بشقاب  2

 Phargmites australis  ني  3

 .Thypa sp  لويي  4

 .Carex sp  جگن  5

 -  نيلوفر آبي  6

 .Trapa sp  سه كوله خيز  7

 Lemna trisolca  عدست ستاره اي  8

 Nelumbium caspicum  الله مردابي  9

 Nimphoises peltatum  گل مردابي  10

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

  
  هاي مهم جانوري پناهگاه حيات وحش اميركاليه : گونه2-1جدول 

 نام علمي  ونهنام گ  رديف
 Cyggus Cygnus  قوي فرياد كش  1

 Cyggus olor  قوي گنگ  2

 Cygnus columbianus  قوي كوچك  3

 Anser anser  غاز خاكستري  4

 Branta ruficollis  عروس غاز  5

 Anas platyrhynchos  كله سبز  6

 Anas crecca  خوتكا  7

 Aythtya teribna  اردك سرحنايي  8
 Aythya marila  اردك سرسياه  9



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٦
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Aythya fuligula  اردك سياه كاكل  10

 Bucephala clangula  اردك چشم طاليي  11

 Otis tetrax  زنگوله بال  12

 Pandion haliaetus  عقاب ماهي گير  13

 Haliaeetus albicilla  عقاب دريايي دم سفيد  14

 .Ardea sp  حواصيل  15

 .Podiceps sp  كشيم  16

 Hirundo rustica  پرستو  17

 Esox lucius Linnaeus  اردك ماهي  18

 .Parus sp  كپور  19

 Blicca Bjoerkna  سيم  20

 Rutilus frisoo kutum  ماهي سفيد  21

 Alburnus alburnus  كولي  22

 Rutilus rutilus caspicus  كلمه  23

 Tinca tinca  الي ماهي  24

 Aspius pspius taeniatus  ماش ماهي  25

 Sus scrofa  گراز  26

 Lutra lutra  شنگ  27

 Canis aureus  شغال  28

 Felis silvestris  گربه جنگلي  29

 Vulpes vulpis  روباه معمولي  31

 Lepus capensis  خرگوش  31

  )1380كاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و هم1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  
  پناهگاه حيات وحش لوندويل-

پناهگاه حيات وحش اعالم شده است. اين منطقه تاالب و  1354حفاظت شده و در سال  1352اين منطقه در سال 
متر  20هاي هيركاني در استان گيالن با ارتفاع متوسط  اليه غربي جنگل هكتار در منتهي 1074جنگلي با مساحت 

  ).1385هاي آزاد دارد (درويش صفت، تر از سطح دريا پايين
گراد داراي اقليم خيلي مرطوب معتدل  درجه سانتي 15متر و دماي ساليانه  ميلي 1100 لوندويل با متوسط بارندگي

  دهد. هاي مشجر تشكيل مي بندان و تاالب  باشد و يك سوم منطقه را بركه، آب مي
  



  ٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  لوندويل هاي اصلي گياهي پناهگاه حيات وحش : گونه3-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Alnus glutinosa  توسكا قشالقي  1

 Pterocarya fraxinifolia  لرگ  2

 Gleditshia persica  ليلكي  3

 Punica granatum  انار وحشي  4

 Mespilus germanica  ازگيل  5

 Phragmites australis  ني  6

 .Thupa sp  لويي  7

 Cynodon dactylon  مرغ  8

 Sambucaus nigra آقطي  9

 .Rubus sp  تمشك تالشي  10

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  هاي مهم جانوري پناهگاه حيات وحش لوندويل : گونه4-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  1

 Sus scrofa  گراز  2

 Hystrix indica  تشي  3

 Lutra lutra  شنگ  4

 Canis aureus  شغال  5

 .Martes sp  سمور آبي  6

 Meles meless  گوركن  7

 Phoca caspica  فك  8

 Cyggus olor  قوي كنگ  9

 Cyggus Cygnus  قوي فرياد كش  10

 Anas acuta  فيلوش  11

 Aythya fuligula  اردك سياه كاكل  12

 Bucephala clngula  اردك چشم طاليي  13

 Phalacrocorax pggmeus  باكالن كوچك  14

 Phalacrocorax carbo  باكالن بزرگ  15

 .Chevalier sp  آبچليك  16

 Numenius tenuirostris  گيالنشاه خالدار  17

 Oriolus oriolus  پري شاهرخ  18

 Grus grus  درنا  19

 Strix aluco  جغد  20



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٨
 

 

 نام علمي  نام گونه  يفرد
 .Ardea sp  حواصيل  21

 .Aquila sp  عقاب  22

 .Larus sp  كاكايي  23

 Acanthis cannabina  سهره  24

 .Parus sp  چرخ ريسك  25

 .Beteo sp  ساركپه  26

 .Sterna sp  پرستوي دريايي  27

 Mauremys caspica caspica  اي خزري پشت بركه الك  28

 Emys obicularis  وپايياي ار پشت بركه الك  29

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  
  پناهگاه حيات وحش سرخانكل-

. اين به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شد 1381المللي و در سال  به عنوان تاالب بين 1354اين منطقه در سال 
تر از سطح  متر پايين 25هكتار و با سطح  1214منطقه در استان گيالن و در جنوب شرقي تاالب انزلي با مساحت 

گراد و بارندگي  درجه سانتي 16درياي آزاد قرار دارد و با اقليم خيلي مرطوب معتدل داراي دماي متوسط ساليانه 
  ).1385 باشد (درويش صفت، متر مي ميلي 1600متوسط ساليانه 

  
  هاي مهم گياهي پناهگاه حيات وحش سرخانكل : گونه5-1جدول 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Pragmatism australis  ني  1
 Nelumbium capsicum  الله مردابي  2

 Eloigns angustigolia  سه كوله خيز  3

 Polygonal acicular  علف هفت بند  4
 Sagittarian trifoliate  تيركمان آبي  5
 Menthe aquatic  پونه آبي  6
 .Pota megaton sp  بارهنگ آبي  7

 .Azolla sp  جلبك آزوال  8

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
 



  ٩ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  هاي مهم جانوري پناهگاه حيات و حش سرخانكل : گونه6-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Phala crocorax carbo  باكالن بزرگ  1

 Haliaeetus albicilla  عقاب دريايي دم سفيد  2

 Cyggus olor  قوي گنگ  3

 Cyggus Cygnus  قوي فرياد كش  4

 Anser anser  غاز پاخاكستري  5

 Anser fabalis  غاز پازرد  6

 Anser erythropus  غاز پيشاني سفيد كوچك  7

 .Aythtya sp  اردك  8

 .Podiceps sp  كشيم  9

 .Ardea sp  حواصيل  10

 Fulica atra  چنگر  11

 Sander lucioperca  سوف  12

 Chalcaburnus chalcoides  شاه كولي  13

 Silurus glanis  اسبله  14

 Cyprinus carpio Linnaeus  كپور  15

 Esox lucius linnaeus  اردك ماهي  16

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384ايران (كيابي و همكاران، مأخذ: جغرافياي جانوري 
  پناهگاه حيات وحش سلكه-

پناهگاه  1354حفاظت شده و در سال  1349هكتار در استان گيالن قرار دارد. در سال  366اين منطقه با مساحت 
تر از سطح درياهاي آزاد است. اين منطقه با اقليم خيلي  متر پايين 25حيات وحش اعالم شده است. سطح تاالب 

متر است. اين  ميلي 1600گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 16مرطوب معتدل داراي متوسط ساليانه 
متر و به دليل رويش زياد گياهان آبزي داراي وضعيت مزوتروف است (درويش صفت،  2تاالب با عمق متوسط 

1385.(  
  

  هاي مهم گياهي پناهگاه حيات و حش سلكه : گونه7-1 جدول
 نام علمي  نام گونه  رديف

 .Thypa sp  لويي  1

 .Ranunculus sp  آالله  2

 Nymiphides inlinum  گل مردابي هندي  3

 .Trapa sp  سه كوله خيز  4

 Lemna trisolca  اي عدسك ستاره  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ١٠
 

 

  هاي مهم جانوري پناهگاه حيات وحش سلكه : گونه8-1جدول 
 نام علمي  نام گونه رديف

 Lutra lutra  شنك  1

 Anas platgrhunchos  اردك سرسبز  2

 Anas crecca  خوتكا  3

 Anasclypeata  نوك پهن  4

 Ardea cinerea  حواصيل  5

 Branta ruficollis  عروس غاز  6

 Anser erythropus  غاز پيشاني سفيد كوچك  7

 Cuggus cygnus  قوي فرياد كش  8

 Cunus columbianus  قوي كوچك  

 Cuggus olor  قوي گنگ  9

 Porphrio porphyrio  طاووسك  10

 .Phalacrocorax sp  باكالن  11

 Chlidonias hybrida  پرستوي دريايي گونه سفيد  12

 Vanellus vanellus  خروس كولي  13

 Esox lucius Linnaeus  اردك ماهي  14

 Blicva bjorkna  ماهي سيم  15

Cyprinus carpio linnaeus  ماهي كپور  16

 Sunder lucioperca  ماهي سوف  17

 Natrix natrix natrix  مار آبي  18

 Oligodon taeniolatus  لوس مار  19

 Mauremys caspica caspica  خزرياي  پشت بركه الك  20

 Emys obicularis  اي اروپايي پشت بركه الك  21

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  مناطق تحت حفاظت -2-1-1 
 منطقه حفاظت شده ليسار  

تحت حفاظت معرفي شد. اين منطقه  1348هكتار در استان گيالن و اردبيل از سال  31142اين منطقه با مساحت 
متر، دماي متوسط ساليانه  300تا  20هاي كوهستاني و مراتع ييالقي و دامنه ارتفاعي  اي، جنگل با سه بخش جلگه

اي تا خيلي  هاي مديترانه متر داراي اقليم ميلي 1100تا  600گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 16تا  3
هاي جانوري مانند مرال، شوكا،  هاي حفظ گونه باشد. اهميت منطقه در فراهم آوردن زمينه مرطوب معتدل مي

آالي خال قرمز و شرايط زيستي مناسب براي انواع پرندگان مهاجر و بومي آبزي و همچنين حفاظت  قرقاول، قزل
    ي از جلگه تا حد نهايي آن است.هاي با ارزش هيركان رخ كامل جنگل از نيم



  ١١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

متر در  2460اند. درياچه آب شيرين نئور در ارتفاع  گونه جانوري در منطقه شناسايي شده 90گونه گياهي و  70
ماه از سال سطح  6تا  5باشد و درحدود  متر مي 6و حداكثر  3غرب منطقه واقع شده است كه داراي عمق متوسط 

هي غالب درياچه بارهنگ آبي و گياهان حاشيه آن لوئي، مرغ، عدسك آبي و بندد گونه گيا درياچه يخ مي
 ).1385تيركمان آبي است (درويش صفت، 

  هاي گياهي مهم منطقه تحت حفاظت ليسار : گونه9-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Fagus orientalis  راش  1

 Carpinus betulus  ممرز  2

 Quercus castaneiflia  بلندمازو  3

 Alnus subcordata  توسكا  4

 Zelkova carpinifolia  آزاد  5

 Diospyrus lotus  خرمندي  6

 Buxus hyrvana  شمشاد  7

 Parrotia persica  انجيلي  8

 Acer cappadocicum  شيردار  9

 Acer velutinum  پلت  10

 .Astragarus sp  گون  11

 .Artemisia sp  درمنه  12

 Acanthofullum  چوبك  13

 .Acantholimon sp  كاله ميرحسن  14

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  هاي جانوري مهم منطقه تحت حفاظت ليسار : گونه10-1جدول 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Lynx lynx  سياه گوش  1

 Mustela nivalis  راسو  2

 Ursus arctos  خرس قهوه اي  3

 Capra aegargus  بز و پازن  4

 Lepus capensis  خرگوش  5

 Sus scrofa  گراز  6

 Talpa caeca  حفار مديترانه اي  7

 Anas platgrhynchos  اردك سرسبز  8

 Tetraogallus caspius  كبك دري  9

 Podiceps raficollis  كشيم كوچك  10

 .Alauda sp  چكاوك  11

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ١٢
 

 

 منطقه حفاظت شده سروالت و جواهردشت  
هاي گيالن و مازندران حفاظت شده اعالم شد.  هكتار واقع در استان 21254با مساحت  1378اين منطقه در سال 

  هاي فراوان است. متر از سطح دريا، كوهستاني با رودخانه 3550دامنه ارتفاعي صفر تا  اي با منطقه
گراد و بارندگي  درجه سانتي 14هاي مرطوب معتدل و خيلي مرطوب سرد با متوسط دماي  اين منطقه داراي اقليم

هاي هيركاني، از جلگه  گلتوان دامنه ارتفاعي كامل از جن هاي منطقه مي متر است. از ويژگي ميلي 1150ساليانه 
  ).1385تا مراتع ييالقي را نام برد (درويش صفت، 

  
  هاي گياهي مهم منطقه حفاظت شده سروالت و جواهردشت : گونه11-1جدول 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Carpinus betulus  ممرز  1

 Fagus orientalis  راش  2

 Zelkova carpinifolia  آزاد  3

 Parrotia persica  انجيلي  4

 Buxus hyrcana  شمشاد  5

 Acer cappadadicicum  شيردار  6

 Acer velutinum  پلت  7

 .Tilia sp  نمدار  8

 Ulmus glabra  ملج  9

 Gleditshia persica  ليلكي  10

 Corylus avellana  فندق  11

 Juglans ragia  گردو  12

 Quercus castaneifolia  بلند مازو  13

 .Rubus sp  تشمك  14

 Ilex aquifolium  خاس  15

 .Anchusa sp  گاوزبان  16

 .Heracleom sp  گلپر  17

 Oxytropis iracica  گون آساي ايران  18

 Sempervivum iranicum  هميشگي  19

 Corydalis hyrcana  بهارك خزري  20

  )1380شور(عوفي و همكاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي ك1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  



  ١٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  هاي جانوري مهم منطقه حفاظت شده سروالت و جواهردشت : گونه12-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Cervus elaphus  مرال  1

 Capreolus capreolus  شوكا  2

 Capra aegargus  بز و پازن  3

 Sus scrofa  گراز  4

 Canis aureus  شغال   5

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  6

 Felis silrestris  گربه جنگلي  7

 Lutra lutra  شنگ  8

 Ursus arcotos  اي خرس قهوه  9

 Panthera pardus  پلنگ  10

 Phasoanus colchicus  قرقاول  11

 Tetraogallus caspius  كبك دري  12

 Rutilus frisii kutum  ماهي سفيد  13

 Salmo trutta fario  آال خال قرمز قزل  14

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384خذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأ
  

 منطقه حفاظت شده سياه كشيم  
تحت حفاظت  1346باشد كه در سال  هكتار مي 5215اين منطقه در جنوب تاالب انزلي در استان داراي مساحت 

تر از سطح درياهاي  متر پايين 25المللي شناخته شد اين تاالب داراي سطح  ب بينبه عنوان تاال 1354و در سال 
  باشد. آزاد مي

باشد  متر مي ميلي 1600گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 15اقليم منطقه خيلي مرطوب معتدل با دماي 
ني پوشانده است؛ به دليل ورود رسوبات رودخانه در اين منطقه جريان دارد و سطح وسيعي از منطقه را گياه  6و 

  ).1385اي و رويش زياد گياهان آبزي، عمق تاالب كم شده است (درويش صفت،  رودخانه
  

  المللي سياه كشيم هاي اصلي گياهي تاالب بين : گونه13-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Thypa latifolia  گرز  1

 Acroptilon repens  تلخه واش  2

 Nelumbium capsicum  ردابيالله م  3

 .Ranunculus sp  آالله  4

 Sander lucioperca  سوف  5

 .Trapa sp  سه كوله خيز  6



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ١٤
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Lemna minor  عدسك آبي  7

 -  نيلوفر آبي  5

 Najas marina  تيزك  9

  )1380منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، )و مطالعات محيط زيست 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
 

  المللي سياه كشيم هاي مهم جانوري تاالب بين گونه 14-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Lutra lutra  شنگ  1

 Felis silvestris  گربه جنگلي  2

 Sus scrofa  گراز  3

 Dyryomys nitedula  سنجابك درختي  4

 Anser erythropus  غاز پيشاني سفيد  5

 Anser fabalis  غاز پازرد  6

 Cyggus olor  قوي گنگ  7

 Cyggus Cygnus  قوي فريادكش  5

 Authya fuligula  اردك سياه كاكل  9

 Bucephala clangula  اردك چشم طاليي  10

 Podiceps cristatus  كشيم بزرگ  11

 Phalacrocorax pygmeus  باكالن كوچك  12

 Botautus stellaris  بوتيمار  13

 Pandion haliaetus  عقاب ماهيگير  14

 Aquila clanga  عقاب تاالبي  15

 Circus aeruginosus  سنقر تاالبي  16

 Porphyrio porphyrio  طاووسك  17

 Natrix natrix natrix  مار آبي  18

 Oligodon taeniolatus  لوس مار  19

 Rana ribibunda ribibunda  قورباغه سبز مرداب  20

 Mauremys caspica  خزريالك پشت   21

 Sander lucioperca  ماهي سوف  22

 Capoeta capoeta gracolis  سياه كولي  23

 Blicca bjorkna  سيم  24

 Rutilus rutilus caspicus  كلمه  25

 Esox lucius linnaeus  اردك  26

  )1380ساحلي كشور(عوفي و همكاران،  )و مطالعات محيط زيست منطقه1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  



  ١٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 منطقه حفاظت شده كشت رودخان و سياه مزكي  
هكتار حفاظت شده اعالم شده است. اين منطقه در استان گيالن با  39514با مساحت  1378اين منطقه در سال 

متر در  ميلي 900 گراد و بارندگي متوسط ساليانه درجه سانتي 15متر و دماي ساليانه  2830تا  10دامنه ارتفاعي 
هاي مرطوب و خيلي مرطوب معتدل واقع شده است. از  ايي كوهستاني با رودهاي فراوان و اقليم منطقه
اي تا مواقع ييالقي را نام برد.  هاي كم نظير هيركاني، از جلگه توان نيمرخ كامل جنگل هاي منطقه مي ويژگي

 دراين منطقه اثر باستاني قلعه رودخان قرار دارد.

 
  هاي مهم درختي منطقه حفاظت شده كشت رودخان و سياه مزكي : گونه15-1دول ج

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Alnus subcordata  توسكا  1

 Alnus glutinosa  توسكا قشالقي  2

 Gleditshia persica  ليلكي  3

 Taxus baccata  سرخدار  4

 Juglans ragia  گردو  5

 Quercus castaneifolia  بلند مازو  6

 Fagus orientalis  راش  7

 Carpinus betulus  ممرز  8

 Acer velutinum  پلت  9

 Acer cappadocicum  شيردار  10

 Ulmus glabra  ملج  11

 Cerasus avium  گيالس وحشي  12

 Parrotia persica  انجيلي  13

 Diospyrus lotus  خرمندي  14

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  هاي مهم جانوري منطقه حفاظت شده كشت رودخان و سياه مزكي : گونه16-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Cervus elaphus  مرال  1

 Capreolus capreolus  شوكا  2

 Panthera pardus  پلنگ  3

 Ursus arctos  خرس قهوه اي  4

 Sus scrofa  گراز  5

 Canis aureus  شغال  6

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  7

 Felis solvestris  گربه جنگلي  8



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ١٦
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Lynx lynx  سياه گوش  9

 Hystrix indica  تشي  10

 Phasianus colchicus  قرقاول  11

 Scolopax rustiola  ابيا  12

 Pseudocy clophis persocus  ماركوتوله پارسي  13

 Vopera albicornuta  افعي زنجاني  14

 Coluber ravergieri ravergieri  مارپلنگي  15

 Meles meles  گوركن  16

  .)1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

 ود رودبارمنطقه حفاظت شده سياه ر  
، منطقه حفاظت شده معرفي شده است. اين منطقه داراي اقليم 1378هكتار در سال  28289اين منطقه با مساحت 

 800گراد و  درجه سانتي 14متر از سطح دريا، متوسط دماي  2220تا  220مرطوب معتدل با دامنه ارتفاعي 
هاي فراوان در استان گيالن واقع شده است كه از  ايي كوهستاني با رودخانه متر بارندگي ساليانه، منطقه ميلي

  ).1385هاي با ارزش هيركاني پوشيده شده است (درويش صفت،  جنگل
  

  هاي درختي مهم منطقه حفاظت شده سياه رود رودبار : گونه17-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Fagus orientalis  راش  1

 Zelkova carpinifolia  آزاد  2

 Gleditshia persica  ليلكي  3

 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4

 Carpinus betulus  ممرز  5

 Parrotia persica  انجيلي  6

 Alnus subcordata  توسكاي ييالقي  7

 Alnus glutinosa  توسكاي قشالقي  8

 Acer velutinum  پلت  9

 Acer cappadadicicum  شيردار  10

 .Tilia sp  نمدار  11

 Taxus baccata  سرخدار  12

 Cerasus avium  گيالس وحشي  13

 .Crataegus sp  زالزالك  14

 Cupressus sempervirense  دربين  15



  ١٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Punica granatum  انار وحشي  16

 Juglans ragia  گردو  17

 .Crataegus sp  وليك  18

Rosa.sp  نسترن  19

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384ي و همكاران، مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كياب
  

  هاي جانوري مهم منطقه حفاظت شده سياه رودبار : گونه18-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Cervus elaphus  مرال  1

 Capreolus capreolus  شوكا  2

 Panthera pardus  پلنگ  3

 Ursus arcotos  اي خرس قهوه  4

 Sus scrofa  گراز  5

 Canis aureus  شغال   6

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  7

 Hystrix indica  تشي  8

 Felis silrestris  گربه جنگلي  9

 Athens noctua  جغد كوچك  10

 Mustela nivalis  راسو  11

 Scolopax rusticola  ابيا  12

 Alectoris chukar  كبك  13

 .Dendrocopos sp  داركوب  14

 Aquila chrysaetos  عقاب طاليي  15

 Coluber najadum najadum  قمچه مار  16

 Vipera albicornuta  افعي زنجاني  17

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  آثار طبيعي ملي-3-1-1
  ي ملي سرو هرزويلاثر طبيع -

به عنوان اثر طبيعي ملي معرفي شد. اين سرو داراي قطر يقه و ارتفاعي  1366سرو كهن سال هرزويل در سال 
متري  600شود. اين درخت در ارتفاع  سال برآورد مي 2000متر است. سن اين درخت بيش از  25و  3/4برابر با 

ر منجيل در استان گيالن قرار دارد. اين منطقه با اقليم نيمه از سطح دريا در دامنه كوهي در روستاي هرزويل شه



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ١٨
 

 

متر است  ميلي 300گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 18خشك معتدل داراي دماي متوسط ساليانه 
  ).1385(درويش صفت، 

  
  سوسن سفيد -

بار استان گيالن است كه با رويشگاه منحصر به فرد گياه سوسن سفيد در ناحيه داماش از توابع شهرستان رود
به عنوان اثر طبيعي ملي شناخته شد. اين اثر ذخيره گاه ژنتيكي گياه كمياب  1355مترمربع در سال  6000مساحت 

متر و  2000تا  1750سوسن سفيد يا سوسن چلچراغ است. اين منطقه با اقليم نيمه مرطوب معتدل با دامنه ارتفاعي 
  )1385ميلي متر مي باشد (درويش صفت،  450ارندگي متوسط ساليانه درجه سانتي گراد و ب 10دماي 

  
 : گياهان مهم منطقه طبيعي ملي سوسن سفيد19-1جدول 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Sambucus nigra  آقطي  1

 .Urtica sp  گزنه  2
 Viola odorata  بنفشه معطر  3

 Full fern  سرخس  4

 .Taraxacum sp  گل قاصد  5

 .Trifolium sp  يشبدر وحش  6

 Crataegus microphilla  سرخ وليك  7

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  پارك ملي -4-1-1
  پارك ملي بوجاق -

دليل اهميت زيستگاهي آن براي پرندگان اين منطقه در استان گيالن و مصب رودخانه سفيدرود قرار دارد. به 
هكتار به عنوان پارك ملي تعيين شد. البته بخشي از اين منطقه به  3267با مساحتي برابر با  1381آبزي در سال 

المللي كيان شهر شناخته شده بود. گسترده پارك تحت  به عنوان تاالب بين 1354هكتار در سال  500وسعت 
دريايي به آب شيرين و تاالب شور -كند. بوجاق، تاالب ساحلي رياي خزر تغيير ميهاي سطح آب د تأثير نوسان

  اي پوشيده شده از گيالن مرتع و كنار آبزي است. به همراه اراضي جلگه
 16تر از سطح درياي آزاد است. اين پارك با دما و بارندگي متوسط ساليانه  متر پايين 26ارتفاع متوسط منطقه 

گذاري  متر از اقليم خيلي مرطوب معتدل برخوردار است. بوجاق، محل زمستان ميلي 1200 گراد و درجه سانتي
  ).1385باشد (درويش صفت،  آوري پرندگان بومي آبزي مي پرندگان مهاجر آبزي و جوجه

  



  ١٩ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  تاالبي پارك ملي بوجاق هاي گياهي موجود در بخش تاالبي و غير : گونه20-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Phragmites australis  ني  1

 .Thpa sp  لويي  2

 Sparganium erectum  اسپرغان  3

 Lemna minor  عدسك آبي  4

   نيلوفر آبي  5

 Pdygonum aviculare  علف هفت بند  6

 Cyperus alternifolius  نخل مرداب  7

 .Azolla sp  آزوال  8

 .Urtica sp  گزنه  9

 .Ranunculus sp  آالله  10

 .Rubus sp  تمشك  11

 Sambucus nigra  آقصي  12

 .Iris sp  زنبق  13

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
 هاي مهم جانوري پارك ملي بوجاق : گونه21-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 .Phoenicopterus sp  فالمينگو  1

 .Stema sp  پرستوي دريايي  2

 Branta ruficollis  عروس غاز  3

 Pelecanus sp  پليكان  4

 Anas crecca  خوتكا  5

 .Ardea sp  حواصيل  6

 Ayhyafenina  ادرك سرحنايي  7

 .Numenius sp  گيالنشاه  8

 Cyggus olor  قوي گنگ  9

 Tadorna ferruginea  آنقوت  10

 Circus aeruginisus  سنقر تاالبي  11

 Grus grus  درنا  12

 Falco pelegrinoides  شاهين  13

 Falco tinnunculus  دليجه  14

 .Myltis sp  خفاش  15

 Glis glis  اشگول  16

 Apodemus sylvaticus  موش كشتزار  17



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٢٠
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Meles meles  رودك  18

 Lutra lutna   شنگ  19

 Canis aureus  شغال  20

 Natrix natrix natrix  ار آبيم  21

 Coluber gugularis   مارآتشي  22

 Miuremys caspica  اي الكپشت بركه  23
caspica 

 Testudo graeca  الكپشت خزري مهميزدار  24

 Rutilus frisii kutum  ماهي سفيد  25

 Acipenser stellatus  اوزون برون  26

 Alburnus alburnus  كولي  27

 Cyprinus carpio linnaeus  كپور  28

 Esox lucius linnaeus  اردك ماهي  29

 Blicca bjoerkna  سيم  30

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  پناهگاه حيات وحش -5-1-1

  پناهگاه حيات وحش خوش ييالق -
به عنوان منطقه  1346هاي سمنان و گلستان قرار دارد. در سال  هكتار در استان 150057مساحت  اين منطقه زيبا با

متر، دماي  2882تا  1097به پناهگاه حيات وحش تبديل شد. دامنه ارتفاعي  1354حفاظت شده اعالم و در سال 
هاي خشك  را داراي اقليممتر، منطقه  ميلي 600تا  200گراد و بارندگي متوسط  درجه سانتي 18تا  8متوسط 

  ).1385بياباني گرم تا نيمه مرطوب معتدل كرده است (درويش صفت، 
  

  هاي گياهي موجود در پناهگاه حيات وحش خوش ييالق : گونه22-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Carpinus betulus  ممرز  1
 Fagus orientalis  راش  2
 .Fraxinus sp  زبان گنجشك  3

 -  ارغوان  4
.Tilia sp  نمدار  5

 .Tamarix sp  گز  6

 Acanthofyllum  چوبك  7

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
 



  ٢١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 هاي مهم جانوري پارك ملي بوجاق : گونه23-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Cervus elaphus  مرال  1
 Capreolus capreolus  شوكا  2
Lynx lynx  سياه گوش  3

 Ovis orientalis  قوچ و ميش  4

 Capra aegargus  كل و بز  5
 Ursus arcotos  اي خرس قهوه  6
 Canis lupus  گرگ  7

  )1380في و همكاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عو1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  
  مناطق تحت مديريت استان گلستان-2-1
  مناطق حفاظت شده-1-2-1
  نما منطقه حفاظت شده جهان -

حفاظت شده اعالم شدهاست. اين منطقه كوهستاني با دامنه  1352هكتار در سال  30645اين منطقه با مساحت 
  دهد. آن را تشكيل ميمتر است كه رودخانه چهارباغ مرز جنوبي  3100تا  600ارتفاعي 

گراد  درجه سانتي 9متر و دماي متوسط ساليانه  ميلي 550اين منطقه داراي اقليم نيمه مرطوب معتدل با بارندگي 
اي از  هاي شاداب سرخدار و دست نخورده راش بخش عمده هاي هيركاني اين منطقه با توده باشد. جنگل مي

  )1385صفت، دهند (درويش  پوشش گياهي منطقه را تشكيل مي
  

  هاي مهم گياهي منطقه حفاظت شده جهان نما : گونه24-1جدول 
 نام علمي  نام گونه  رديف

 Carpinus betulus  ممرز  1

 Carpinus schuschaensis  كچف  2

 Quecus macrantera  اوري  3

 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4

 .Celtis australis sp  داغداغان  5

 .Tilia sp  نمدار  6

 Sorbus torminalis  بارانك  7

 Ulmus minor  اوجا  8

 Zelkora carpinifolia  آزاد  9

 Juniperus excalsa  ارس  10

 .Astragalus sp  گون  11

 Onobrychis  اسپرس  12



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٢٢
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
 Artemisia auchei  درمنه كوهي  13

 Acanthofullum  چوبك  14

 .Acantholimon sp  كاله ميرحسن  15

 Festuca ovina  علف بره  16

 .Medicago sp  يونجه  17

 .Taraxacum sp  گل قاصد  18

 .Borago sp  گل گاوزبان  19

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
 

  حفاظت شده جهان نماهاي مهم جانوري منطقه  : گونه25-1جدول 
 نام علمي  نام گونه رديف

 Cervus elaphus  مرال  1

 Capreolus capreolus  شوكا  2

 Lunx lynx  سياه گوش  3

 Panrhera pardus  پلنگ  4

 Ursus arctos  اي خرس قهوه  5

 Canis lupus  گرگ  6

 Ovis orientalis arkali  قوچ و ميش  7

 Capra aegargus  بز وپازن  8

 Sus scrofa  گراز  9

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  10

 Canis aureus  شغال  11

 Dryomys nitedula  سنجابك درختي  12

 Muomimus personatus  سنجابك دم موشي  13

 Mustela nivalis  راسو  14

 Meles meles  رودك  15

 Tetraogallus caspius  كبك دري  16

 Aquila chrysaetos  عقاب طاليي  17

 Gupaetus barbatus  اهم  18

 Cinclus cinclus  زيرآبروك  19

 Falco tinnunculus  دليجه  20

 Phasoanus colchicus  قرقاول  21

 Agkictrodom intetmedius  افعي قفقازي  22
caucasocus 



  ٢٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 نام علمي  نام گونه رديف
 Macrovipera lebetina  گرزه مار  23

obtusa 

 Naja oxiana  كفچه مار  24

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأخذ: 
  

  منطقه حفاظت شده لوه -
تحت عنوان حفاظت شده اعالم  1378هكتار در استان گلستان واقع شده كه در سال  3589اين منطقه با مساحت 

گلي، به صورت نوار باريك شمالي جنوبي واقع در جنوب غربي پارك گرديده است. اين منطقه كوهستاني جن
رسد. اين منطقه به دليل  ملي گلستان قرار دارد. رطوبت مناسبي از درياي خزر به وسيله بادهاي غربي به منطقه مي

يمه متري، اقليم ن ميلي 600گراد و بارندگي  درجه سانتي 15متر، متوسط دماي  1850تا  460دامنه ارتفاعي 
هاي با  اليه شرقي جنگل هاي درختي غالب بلند مازو، در منتهي مرطوب معتدل دارد. اين منطقه با دارا بودن گونه

اي، پلنگ، گربه وحشي،  هاي جانوري مهم شوكا، مرال، گراز، خرس قهوه كاني واقع شده است. گونه ارزش هير
در منطقه وجود دارند. آبشار بسيار زيباي لوه،  گرگ، روباه معمولي، رودك، قرقاول و انواع پرندگان شكاري

هاي  ساز فعاليت هاي دسترسي مناسب و هم جواري با پارك ملي گلستان، زمينه هاي با ارزش هيركاني، راه جنگل
  ).1385باشد (درويش صفت،  پژوهشي و گردشگري در منطقه مي

  
  هاي مهم گياهي منطقه حفاظت شده منطقه لوه : گونه26-1جدول 

م علمينا  رديف نام گونه 

Zelkova carpinifolia 1 آزاد  
Carpinus betulus 2 ممرز 

Diospyrus lotus 3 خرمندي 

Acer velutinun 4 پلت 

Acer cappadocicun 5 شيردار 

Parrotia  persica 6 انجيلي 

Fraxinus sp. 7 زبان گنجشك 

Tilia sp. 8 نمدار 

Pterocarya fraxinifolia 9 لرگ 

Acer monspessulanum 10 كيكم 

Ulmus minor 11 اوجا 

Ulmus glabra 12 ملج 

Alnus subcordata 13 توسكاي ييالقي 

Pyrus sp. 14 گالبي وحشي 

Prunus sp. 15 آلوچه 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٢٤
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
Mespilus germanica 16 ازگيل 

Crataegus sp. 17 وليك 

Berberis vulgaris 18 زرشك 

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  هاي مهم جانوري منطقه لوه : گونه27-1جدول 
  رديف نام گونه نام علمي

Capreolus capreolus 1  شوكا 

Cervus elaphus 2 مدال  
Sus scrofa 3 گراز 

Ursus arctos 4 اي خرس قهوه 

Panthera pardus 5  پلنگ 

Felis cathus 6 گربه وحشي 

Canis lapus 7  گرگ 

Vulpes vulpes 8 روباه معمولي 

Hystrix indica 9 تشي 

Meles meles 10 رودك 

Phasianus colchicus 11 قرقاول 

  )1380زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران،  )و مطالعات محيط1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  منطقه حفاظت شده زاو  -
حفاظت شده اعالم شد. اين منطقه جنگلي كوهستاني است كه در استان گلستان قرار  1380اين منطقه در سال 

ن كيلومتر از يكديگر در شمال غربي و غرب پارك ملي گلستا 6دارد. زاو داراي دو بخش است كه با فاصله 
متر قرار دارد. اين منطقه  1380تا  240هكتار است. زاو در دامنه ارتفاعي  14323قرار دارد. مساحت اين مجموعه 

باشد. زاو  متر مي ميلي 500گراد و بارندگي ساليانه  درجه سانتي 16داراي اقليم نيمه مرطوب معتدل با متوسط دما 
  ).1385ركاني قرار دارد (درويش صفت، هاي سرسبز و كم نظير هي اليه شرقي جنگل در منتهي

  
  هاي جنگلي منطقه حفاظت شده زاو : توده28-1جدول 

 رديف نام فارسي نام علمي

Quercus castaneifolia 1 بلند مازو 

Carpinus betulus 2  ممرز 

Diospyrus iotus 3 خرمندي 

Tilia sp. 4 نمدار 

Parratia persica 5 انجيلي 



  ٢٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

علمي نام  نام گونه  رديف  
Acer velu tinum 6 پلت 

Acer cappadocicum 7 شيردار 

Pterocarya fraxinifolia 8 لرگ 

Ulmus glabra 9  ملج 

Sorbus torminalis 10 بارانك 

Alnus subcordata 11 توسكا ييالقي 

Zelkova carpinifolia 12 آزاد 

Cerasus avium 13 گيالس وحشي 

Populus caspica 14 سفيد پلت 

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
 هاي اصلي جانوري منطقه : گونه29-1جدول 

  رديف نام فارسي نام علمي
Cervus elaphus 1 مرال 

Carpreolus caprelous 2 شوكا  
Panthera pardus 3 پلنگ 

Martes martes 4 سمور جنگلي 

Ursus arctos 5 اي خرس قهوه 

Valpes valpes 6 روباه معمولي 

Canis lupus 7 گرگ  
Felis silvestris 8 گربه جنگلي 

Hystrix indica 9 تشي 

Accipiter nisus 10 قرقي 

Aquila pomarina 11 عقاب جنگلي 

Phasianus colchicus 12 قرقاول 

Strix aluco 13 غد جنگليج 

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  پارك ملي-2-2-1
  پارك ملي گلستان -

به عنوان نخستين پارك ملي ايران تعيين و در سال  1346تحت حفاظت بوده، در سال  1336اين منطقه كه از سال 
هاي  هكتار در استان 2/874انتخاب شد. اين پارك با مساحتي برابر با  "گاه زيست كره ذخيره"نيز به عنوان  1355

اي است كوهستاني با  هاي خزري قرار دارد. منطقه اليه شرقي جنگل گلستان، خراسان شمالي و سمنان و در منتهي
  متر از سطح دريا.  2411تا  450دامنه ارتفاعي 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٢٦
 

 

نمايد. بارندگي متوسط ساليانه در شرق و غرب  درسو، پارك را به دو نيمه شمالي و جنوبي تقسيم ميرودخانه ما
گراد متغير است.  درجه سانتي 5/17و  5/11متر است. دماي متوسط ساليانه نيز بين  ميلي 700و 150منطقه به ترتيب 

زيستي بسيار بااليي برخوردار است؛ به هاي نيمه مرطوب تا مرطوب معتدل و تنوع  پارك ملي گلستان از اقليم
اندازهاي زيبا، منابع  اند. تنوع زيستي بسيار زياد، چشم گونه گياهي در آن شناسايي شده 1400طوري كه بيش از 
هاي آموزشي، پژوهشي وگردشگري در پارك  هاي دسترسي مناسب، موجب توسعه فعاليت آب فراوان و راه

 ).1385شده است (درويش صفت، 

 
  هاي اصلي گياهي پارك ملي گلستان : گونه30-1ول جد

  رديف  نام فارسي نام علمي
Quercus castaneifolia 1  بلندمازو  
Carpinus betulus 2  ممرز 

Acer velutinum 3  پلت 

Zelkova carpinifolia 4  آزاد 

Parrotia persica 5  انجيلي 

Tilia sp. 6  نمدار  
Alnus subcordata 7  توسكا  
Pterocarya fraxinifolia 8  لرگ  
Acer monspessulanum 9  كيكم  
Berberis vulgaris 10  زرشك 

Juniperus excelsa 11  ارس 

Juniperus communis 12  پيرو 

Quercus macrantera 13  اوري 

Crocus sp. 14  زعفران 

Crocus almehensis 15  زعفران آلمه 

Sternbergia fischeriana 16  تانجام زرين گلس 

Artemisia aucheri 17  درمنه كوهي 

Salsola sp. 18  علف شور  
Acantholimon sp. 19  كاله مير حسن  
Orchis sp. 20  اركيده 

Iris sp. 21  زنبق 

Tulipa sp. 22  الله 

  )1380كاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و هم1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  



  ٢٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 هاي مهم جانوري پارك ملي گلستان : گونه31-1جدول 
  رديف  نام فارسي نام علمي

Cervus elaphus 1 مرال 

Capreolus capreolus 2  شوكا 

Gazella subgutturosa 3 آهو 

Ovis orientalis arkali 4 قوچ وميش اوريال 

Capra aegargus 5 بز و پازن 

Ursus arctos 6 اي هخرس قهو 

Panthera pardus 7 پلنگ 

Felis silvestris 8 گربه جنگلي 

Felis manul 9 گربه پاالس 

Felis cathus 10 گربه دشتي 

Martes martes 11 سمور جنگلي 

Martes fohna 12 سمور سنكي 

Sus scrofa 13 گراز 

Canis lupus 14 گرك 

Lepus capensis 15 خرگوش 

Hystrix indica 16 تشي 

Erinaceus curopaaeus 17 خارپشت اروپايي 

Merops apiaster 18 زنبور خوار 

Sitta  sp. 19 كمر كلي 

Accipiter nisus 20 قرقي 

Phasianus colchicus 21 قرقاول 

Aquila chrysaetos 22 عقاب طاليي 

Gypaetus barbatos 23 هما 

Falco pelegrinoides 24 شاهين 

Falco  peregrinus 25 بحري 

Falca cherrug 26 باالبان 

Ammoperdix griseogularis 27 تيهو 

Emberiza sp. 28 زرده پر 

Buteo sp 29 سار گپه 

Mauremys caspica 30 پشت خزري الك 

TEstudo horsfieldii 31 پشت افغاني الك 

 32 افعي -

Naja oxiana 33 كفچه مار 

Spalerosophis diadema 34 تريمار ش 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٢٨
 

 

 نام علمي  نام گونه  رديف
Echis carinatus sochureki 35 مار جعفري 

Capoeta capoeta gracilis 36 ماهي سياه 

Vimba vimba persa 37 ماهي كولي 

Oncorhynchos mykiss 38 آالي رنگين كمان قزل 

  )1380ت منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، )و مطالعات محيط زيس1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  
  مناطق تحت مديريت استان مازندران-3-1
  پناهگاه حيات وحش-1-3-1
  پناهگاه حيات وحش ميانكاله -

هاي مهم و با ارزش پرندگان مهاجر  اليه جنوب شرقي درياي خزر قرار گرفته و از زيستگاه اين پناهگاه در منتهي
متر  25تا  15آيد. اراضي اين پناهگاه بين  ارزشمند بومي نظير قرقاول به حساب ميآبزي و تعدادي از پرندگان 

  اند. درجه طول شرقي قرار گرفته 54دقيقه عرض شمالي و  57درجه و  36ارتفاع دارند و در 
باشد. سيماي منطقه از  هكتار مي 68800اين منطقه بازمانده تيپ اراضي مشجر ساحلي خزر است كه مساحت آن 

هاي شور و قليايي و اراضي پست و گود افتاده متفاوت  زارهاي ساحلي، كفه هاي باتالقي، شن هاي باز تا كفه آب
هاي شني، اراضي  هاي تاالبي، باير، جنگلي، ماندابي، مرتعي، تپه است. در اين پناهگاه اراضي متعددي نظير زمين
  گيرد. زراعي و اراضي گل و الي باتالقي را دربر مي

هاي گياهي و جانوري خاص شده است. با توجه به اهميت  گير باعث حضور انواع گونه وع چشماين تن
برنامه انسان و  8به عنوان پروژه شماره  1977انكارناپذير خليج گرگان و شبه جزيره ميانكاله اين منطقه در سال 

به  1354يج گرگان در سال سازمان ملل به ثبت رسيد. ميانكاله و خل (MAB=Man And Biosphere)كره مسكون 
عنوان يكي از بهترين مناطق تاالبي ايران و جهان در كنوانسيون رامسر معرفي و مورد تأييد واقع شد. عالوه بر 

گانه بيوسفري ايران محسوب شد. الزم به ذكر است خليج گرگان به  جزء ذخاير نه  1356اين، ناحيه فوق در سال 
لي ايران و يك مبنع آبي منحصر به فرد در ليست يونسكو نيز وارد شده است. المل تاالب بين 18عنوان يكي از 

هايي از خليج گرگان و شبه جزيره ميانكاله را شامل شده است. در اين  پناهگاه حيات وحش ميانكاله بخش
 1058و هاي شني  هكتار تپه 1664، (Tamarix sp)هكتار جنگل گز  1186هكتار جنگل انار،  4256پناهگاه بيش از 

  ).1385(درويش صفت،  هكتار زمين زراعتي وجود دارد
  



  ٢٩ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  پناهگاه حيات وحش ميانكاله: ليست گياهان 32-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

Rubus sp  تمشك  1

 .Carex sp  جگن  2
 Parrotin persica  انار وحشي  3

 Mespilus germanica  ازگيل  4
 .Crataegus sp  وليك  5
 Polygonum aviculare  دعلف هفت بن  6

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
  حيات وحش ميانكاله پناهگاه : جانوران33-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Canic lupus  گرگ  1

 Canic aureus  شغال  2
 Sus scrofa  گراز  3
 Lepus capensis  خرگوش  4

 Phoca caspica  فك  5
 Ardeola ralloides  حواصيل زرد  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  پناهگاه حيات وحش دشت ناز -
كيلومتري شمال شرقي ساري واقع است. تمامي اين منطقه  29 هكتار وسعت دارد و در 55اين پناهگاه 

گيرد. ارتفاع آن از سطح  اي خزري را دربر مي هاي جلگه حصاركشي شده و منطقه محصور و كوچكي از جنگل
دقيقه طول شرقي  5درجه و  53دقيقه عرض شمالي و  48درجه و  36متر و موقعيت جغرافيايي آن  3دريا حداكثر 

  است.
شهرت يافته است.  (Dama mesapotamica)ه حيات وحش دشت ناز به علت داشتن گونه نادر گوزن زرد پناهگا

رغم تصور انقراض كامل گوزن زرد تعدادي از اين جانور  ميالدي)، علي 1955سال قبل ( 44پس از حدود 
اهگاه دشت ناز منتقل ها به پن گيري اين حيوان شد. اين گوزن شمسي اقدام به زنده 1342مشاهده شد، در سال 

ها، تعدادي از آنها به پناهگاه سمسكنده و تعدادي نيز به  پس از افزايش جمعيت گوزن 1356شدند. در سال 
هاي بعد نيز ادامه يافت و در حال حاضر منطقه  جزيره اشك در درياچه اروميه منتقل شد. روند انتقال در سال

  ).1385(درويش صفت،  ها مي باشد داراي تعدادي از اين گوزن حفاظت شده ارژن و پريشان در استان فارس نيز
وضعيت زيستگاهي اين پناهگاه كه در آغاز به علت تنوع گياهي، پوشش پناهگاهي كافي در مقابل بادهاي 
ساحلي، تغييرات اقليمي و منابع آب كافي مطلوب بوده است، امروزه از كيفيت مناسبي برخوردار نيست. افزايش 



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٣٠
 

 

ها نسبت به ظرفيت زيستگاه موجب تغييرات نامطلوبي در پوشش كف جنگل و  از حد گوزن جمعيت بيش
هاي ديگر شده است. اين مسئله توليد ساالنه گياهي را در منطقه كاهش داده و از تنوع و پراكندگي  اشكوب

  ند.كن راس گوزن در اين پناهگاه زندگي مي 80هاي مرغوب كاسته است. در حال حاضر بيش از  گونه
  

  پناهگاه حيات وحش دشت ناز: گياهان 34-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

Quercus castanifolia  بلند مازو  1

 Parrotia persic  انجيلي  2
Zelkova carpinifolia  آزاد  3

 .Crataegus sp  وليك  4
 Rubus sp  تمشك  5
 .Coenus sp  آلوچه  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384و همكاران، مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي 
  

  كنار پناهگاه حيات وحش فريدون -
دقيقه طول  32درجه و  52دقيقه عرض شمالي و  40درجه و  36هكتار وسعت دارد و در  90اين پناهگاه حدود 

لي خزر شهر واقع شده است. ارتفاع منطقه كنار و ضلع جنوبي شهرك ساح شرقي در ضلع جنوب شرقي فريدون
بندي است كه به صورت  تر است، از نظر موقعيت طبيعي آب  متر از سطح دريا مرتفع 25تا  23از سطح دريا بين 

هاي گياهي مانند ني، لويي، جگن،  گيرد و در آن گونه دامگاه پرندگان، مورد استفاده اهالي محل قرار مي
شود. اطراف اين دامگاه توسط درختان توسكا و اراضي  نواع گياهان آبزي يافت مينيلوفرآبي و بسياري از ا
  ).1385(درويش صفت،  زراعي احاطه شده است

ها هزار  شود و همه ساله ميزبان ده اين پناهگاه مأمن بسيار با ارزشي براي انواع پرندگان مهاجر آبزي محسوب مي
لك، فيلوش، قو و ... در اين منطقه مشاهده شده است. از ميان  لك ، چنگر، از انواع آنهاست. انواع غاز، اردك

است كه در فصل زمستان در اين مكان  (Grus leucogranus)پرندگان اين پناهگاه مهمترين پرنده درناي سيبري 
راض ايي حمايت شده است نسل درناهاي سيبري رو به انق شود. اين پرنده از انواع بسيار نادر و گونه مشاهده مي

-12كند و جمعيتي در حدود  كيلومتر مهاجرت مي 5000). هر سال توندراهاي سيبري 1369است (بهروزي راد،
آيند. پس از اقامت موقت در  كنار مي قطعه مشاهده شده است) به منطقه فريدون 11تعداد  1377قطعه (در سال  9

زر، مناطق شرقي كم ارتفاع جنوب درياي مسير مهاجرت (دلتاي رودخانه ولگا) از طريق سواحل غربي درياي خ
اند. اين پرندگان ارزشمند كه با آغاز فصل سرما در  كنار را براي اقامت زمستانه انتخاب كرده خزر در فريدون
كنار مورد  شوند تا اواسط اسفند ماه در اين مكان اقامت دارند و به همين علت منطقه فريدون منطقه مشاهده مي

المللي است. در حال حاضر حفاظت زمستانه اين دامگاه و درناهاي موجود در  ح ملي و بينتوجه فراواني در سط



  ٣١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

برداري خود از فوج  گيرد. اين شكارچيان جهت تداوم بهره آن به طور عمده توسط شكارچيان بومي صورت مي
تغيير اساسي در  اند كه توجه خاص مسئولين و عدم عظيم پرندگان، مقررات خاصي را در اين دامگاه وضع نموده

  تواند وضعيت كنوني را بهبود بخشد. نحوه معيشت آنان مي
  

  كنار : گياهان پناهگاه حيات وحش فريدون35-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Carpinus betulus  ممرز  1
 Busus hyrcana  شمشاد  2
 Parrotia persica  انجيلي  3
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4
 Pterocarya fraxinifolia  لرگ  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  پناهگاه حيات وحش سمسكنده -

رد. متر از سطح دريا ارتفاع دا 164تا  40كيلومتري شمال شرقي ساري قرار گرفته و بين  5اين پناهگاه در 
 36هكتار از آن حصار كشي شده است. از نظر موقعيت جغرافيايي در  350هكتار است كه  937مساحت آن 

اي  هاي جلگه دقيقه طول شرقي واقع شده و تنها بازمانده جنگل 7درجه و  53دقيقه عرض شمالي و  33درجه و 
  ).1385(درويش صفت،  در اطراف شهر ساري است.

  اه حيات وحش سمسكنده: گياهان پناهگ36-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Carpinus betulus  ممرز  1
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  2
 Parrotia persica  انجيلي  3
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4
 .Rubus sp  تمشك  5

  )1380طقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، )و مطالعات محيط زيست من1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران پناهگاه حيات وحش سمسكنده37-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي رديف

 Sus scrofa  گراز  1
 Canic lupus  گرگ  2
 Canic aureus  شغال  3
 Phasianus colchicus  قرقاول  4
 Capreolus capreolus  شوكا  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384بي و همكاران، مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيا
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  پناهگاه حيات وحش دودانگه -
اين پناهگاه در منطقه دودانگه واقع شده و دسترسي به آن از طريق جاده جنوبي ساري، پس از عبور از پهنه كال، 

  شود. ل و پركوه ميسر ميهوالر، تاكام، سد شهيد رجايي (سليمان تنگه)، افراچا
دقيقه طول شرقي قرار دارد و  30درجه و  53درجه عرض شمالي و  36پناهگاه حيات وحش دودانگه در 

اي است  متر و منطقه 2357گيرد. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا  هكتار را دربر مي 16450مساحتي حدود 
  ).1385(درويش صفت، ياهي تشكيل شده است كوهستاني كه از دو بخش جنگلي و مرتعي با جوامع مختلف گ

  
  : گياهان پناهگاه حيات وحش دودانگه38-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Acer velutinum  پلت  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران پناهگاه حيات وحش دودانگه39-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2
 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Phasianus colchicus  قرقاول  5
 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  مناطق حفاظت شده -2-3-1
  رودخانه حفاظت شده چالوس -

هاي مهمي نظير شاخه كجور، برار كالردشت و شاخه  رودخانه با طول تقريبي يكصد كيلومتر داراي شاخه اين
 4كندوان بوده كه از ارتفاعات شمالي، شمال شرقي و غربي سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و در كيلومتر 

تا  400النه آن متغير و بين ريزد. حجم جريان سا چالوس در حد فاصل روستاي مجيد آباد به درياي خزر مي
  ميليون متر مكعب در نوسان است. 82/652



  ٣٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  رودخانه حفاظت شده سردآبرود -
هاي يخچالي تخت سليمان و در جهت شمال غربي و شرقي ارتفاعات علم كوه، تخت  اين رودخانه از دامنه

از عبور از مسير سليمان و همچنين ارتفاعات ساه كمال، حصار چال و خرم دشت سرچشمه گرفته و پس 
متري شهر چالوس در محل سرد آبرود به درياي  500سنگالخي، از جنگلي پرفراز و نشيب گذشته و در فاصله 

ميليون مترمكعب در نوسان  51/358تا  37/99كيلومتر و حجم جريان ساالنه آن  75ريزد. طول رودخانه  خزر مي
  توان نام برد. ز و ماهي آزاد را ميآالي خال قرم است. از ماهيان عمده اين رودخانه قزل

  
  درياچه ولشت (جنوب غربي چالوس) -

ها در  سار زالل و گواراي كوچك و بزرگ است. تعداد اين چشمه استان مازندران همچنين داراي صدها چشمه
و  دهنه شناسايي شده است كه مسلماً با تخريب 170و در چالوس و نوشهر بيش از  180رامسر و تنكابن بيش از 

ها دنبال كرد. همچنين برخي آبشارهاي  هم خوردن تعادل طبيعي منطقه رد آنها را در آينده بايد در كتاب بر
  توان به صورت زير دانست: معروف مازندران را نيز مي

باشد. طيف  آبشار الويج؛ آبشار هريجان؛ سواسره؛ شاهاندشت الريجان؛ زيار (آب شيخ علي خان) و لوه مي
بوم اين منطقه است كه طبيعتاً فضاي زيستي آن متأثر از   هاي زيست خود يكي از مهمترين ارزش اقليمي منطقه

اين ويژگي شكل گرفته است كه از آن جمله طيف متنوع و گسترده پوشش گياهي، نوع كشت، نقش محوري 
  هاي گردشگري و غيره كه در كل كشور بي نظير است. كشاورزي در اقتصاد، جاذبه

هاي مختلف را داده و مشكالت  وري كشت ها كه امكان بهره برفي به همراه رژيم باراني رودخانه-يرژيم يخچال
آبي را فراهم مي  هاي سردآبي و گرم نمايد. همچنين امكان زيست انواع ماهي آبياري فصل تابستان را برطرف مي

  سازد.
ب آن چه در زمان عمليات اجرائي راه و هاي توريستي بوده و احتمال تخري اندازهاي متنوع يكي از جاذبه چشم

  باشد. هاي توسعه راه به شكل جدي مطرح مي چه در برنامه
  

  منطقه حفاظت شده البرز مركزي -
هكتار در شرق شهرستان چالوس قرار دارد. دامنه ارتفاعي  229107منطقه حفاظت شده البرز مركزي با مساحت 

باشد  متر مي ميلي 1100تا  350گراد و  درجه سانتي 17تا  8ه متر، دما و بارندگي متوسط ساالن 4300تا  10
 ).1385(درويش صفت،
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  : گياهان منطقه حفاظت شده البرز مركزي40-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Carpinus oreintalis  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 .Cichorum sp  كاسني  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران منطقه حفاظت شده البرز مركزي41-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2
 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Capra aegagrus  كل و بز  5
 Vulpes vulpes  روباه معمولي  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  منطقه حفاظت شده چهار باغ -
هكتار در جنوب غربي منطقه حفاظت شده كالمند قرار دارد.  19482منطقه حفاظت شده چهار باغ با مساحت 

 باشد متر مي ميلي 650گراد و  درجه سانتي 8متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  3460تا  770دامنه ارتفاعي 
  ).1385(درويش صفت، 

  
  ان منطقه حفاظت شده چهار باغ: گياه42-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Carpinus betulus  ممرز  1
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  2
 Parrotia persica  انجيلي  3

 Acer velutinum  پلت  4
.Rubus sp  تمشك  5

 .Rununculus sp  آالله  6

  )1380مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران،  )و1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  



  ٣٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  : جانوران منطقه حفاظت شده چهار باغ43-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2
 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Capra aegagrus  كل و بز  5
 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  منطقه حفاظت شده واز -
 3220تا  800هكتار در جنوب شهرستان نور قرار دارد. دامنه ارتفاعي  9646منطقه حفاظت شده واز با مساحت 

  ).1385(درويش صفت،  باشد متر مي ميلي 800گراد و  درجه سانتي 10ما و بارندگي متوسط ساالنه متر، د
 

 : گياهان منطقه حفاظت شده واز44-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Fagus orientalis  راش  1
 Quercus macrantera  اوري  2
 Carpinus oreintalis  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Carpinus oreintalis  لور  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران منطقه حفاظت شده واز45-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
Cervus elaphus  مرال  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Alectoris chukar  كبك  5
 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
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  فاظت شده هرازمنطقه ح -
تا  500هكتار در جنوب شهرستان آمل قرار دارد. دامنه ارتفاعي  15481منطقه حفاظت شده هراز با مساحت 

  ).1385(درويش صفت،  باشد متر مي ميلي 600گراد و  درجه سانتي 10متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  3520
 

  : گياهان منطقه حفاظت شده هراز46-1جدول 
 نام علمي  ارسينام ف رديف

 Fagus orientalis  راش  1
 Quercus macrantera  اوري  2
 Carpinus oreintalis  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Carpinus oreintalis  لور  6

  )1380زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران،  )و مطالعات محيط1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  : جانوران منطقه حفاظت شده هراز47-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Capreolus capreolus  شوكا  1
Cervus elaphus  مرال  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
Capra aegagrus  كل و بز  5

 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه -

تا  240هكتار در شهرستان شيرگاه قرار دارد. دامنه ارتفاعي  3639منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه با مساحت 
  ).1385(درويش صفت،  باشد متر مي ميلي 730گراد و  درجه سانتي 14و بارندگي متوسط ساالنه متر، دما  1060

 
  : گياهان منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه48-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Acer velutinum  پلت  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 



  ٣٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  حيات وحش منطقه فهرست: 49-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2
 Panthera pardus  پلنگ  3
Ursus arctos  اي خرس قهوه  4

Vulpes vulpes  روباه معمولي  5

 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  ده خيبوس و انجيل سيمنطقه حفاظت ش -
هكتار در شمال شرق منطقه حفاظت شده آبشار  3471منطقه حفاظت شده خيبوس و انجيل سي با مساحت 

 800گراد و  درجه سانتي 16متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  940تا  250شيرگاه قرار دارد. دامنه ارتفاعي 
  ).1385(درويش صفت، باشد  متر مي ميلي

  
  شده خيبوس و انجيل سي حفاظت منطقهياهان : گ50-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Acer velutinum  پلت  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384ن (كيابي و همكاران، مأخذ: جغرافياي جانوري ايرا
  

  : جانوران منطقه حفاظت شده خيبوس و انجيل سي51-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
Ursus arctos  اي خرس قهوه  4

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  5
 Sus scrofa  گراز  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
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  منطقه حفاظت شده شش رودبار -
حفاظت شده آبشار شيرگاه قرار دارد.  هكتار در جنوب منطقه 7922منطقه حفاظت شده شش رودبار با مساحت 

 باشد متر مي ميلي 650گراد و  درجه سانتي 12متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  2820تا  740دامنه ارتفاعي 
  ).1385(درويش صفت، 

  
  حفاظت شده شش رودبار منطقه: گياهان 52-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  5
 Quercus macrantera  اوري  6
 Carpinus oreintalis  لور  7

 )1380في و همكاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عو1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

 
  : گياهان منطقه حفاظت شده شش رودبار53-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Martes foina  سمور سنگي  5
 Capra aegagrus  كل و بز  6
  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384ياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأخذ: جغراف

  منطقه حفاظت شده اساس -
هكتار در جنوب غرب شهرستان كياسر قرار دارد. دامنه ارتفاعي  2297منطقه حفاظت شده اساس با مساحت 

(درويش صفت،  باشد متر مي ميلي 650گراد و  درجه سانتي 14ه متر، دما و بارندگي متوسط ساالن 1650تا  540
1385(  

  



  ٣٩ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  : گياهان منطقه حفاظت شده اساس54-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Fagus orientalis  راش  1
 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 Zelkova carpinifolia  آزاد  5

 Busus hyrcana  شمشاد  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران منطقه حفاظت شده اساس55-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
 Cervus elaphus  مرال  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  4
 Vulpes vulpes  روباه معمولي  5
 Sus scrofa  گراز  6

 Alectoris chukar  كبك  7
  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

  
  ه هزار جريبمنطقه حفاظت شد -

هكتار در جنوب شرق شهرستان بهشهر قرار دارد. دامنه  6195منطقه حفاظت شده هزار جريب با مساحت 
(درويش  باشد متر مي ميلي 660گراد و  درجه سانتي 14متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  3140تا  1700ارتفاعي 
  ).1385صفت، 

  
  ريب: گياهان منطقه حفاظت شده هزار ج56-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  1

 Fagus orientalis  راش  2
 Carpinus betulus  ممرز  3
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4
 Quercus macrantera  اوري  5
 Carpinus oreintalis  لور  6

  )1380لعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، )و مطا1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
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  : جانوران منطقه حفاظت شده هزار جريب57-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Panthera pardus  پلنگ  1

 Ursus arctos  اي خرس قهوه  2
Alectoris chukar  كبك  3

 Martes marts  سمور جنگلي  4
 Sus scrofa  گراز  5

 Falco tinnunculus  دليجه  6
  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

  
  منطقه حفاظت شده بلس كوه  -

متر، دما و بارندگي  3070تا  380باشد.دامنه ارتفاعي  هكتار مي 11211منطقه حفاظت شده بلس كوه با مساحت 
  ).1385(درويش صفت، باشد  متر مي ميلي 600گراد و  درجه سانتي 12سط ساالنه متو
 

  : گياهان منطقه حفاظت شده بلس كوه58-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  1

Fagus orientalis  راش  2

Carpinus betulus  ممرز  3

 Acer velutinum  پلت  4
 Quercus macrantera  اوري  5
 Carpinus oreintalis  لور  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : گياهان منطقه حفاظت شده بلس كوه59-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

Capra aegagrus  كل و بز  1

Panthera pardus  پلنگ  2

 Ursus arctos  اي خرس قهوه  3
 Capreolus capreolus  شوكا  4
 Cervus elaphus  مرال  5
 Vulpes vulpes  روباه معمولي  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  



  ٤١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  منطقه حفاظت شده بوال -
تحت حفاظت قرار گرفت. دامنه  1378هكتار در استان مازندران و سمنان، از سال  3907اين منطقه با مساحت 

متر منطقه را داراي  ميلي 600گراد و  درجه سانتي 14متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  2780تا  1900ارتفاعي 
اي كوهستاني با دو  و پرور قرار دارد. منطقه اقليم نيمه مرطوب معتدل كرده است. بوال در غرب مناطق دودانگه

هايي از  هاي خزري واقع شده است و بخش هاي تند، كه در حد بااليي جنگل دامنه كلي شمالي و جنوبي و شيب
 ).1385(درويش صفت، دهد  آن را نيز مراتع ييالقي تشكيل مي

  
  : گياهان منطقه حفاظت شده بوال60-1جدول 

ينام علم  نام فارسي  رديف  
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  1

 Fagus orientalis  راش  2
 Carpinus betulus  ممرز  3
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4
 Quercus macrantera  اوري  5
 Carpinus oreintalis  لور  6

  )1380كشور(عوفي و همكاران،  )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران منطقه حفاظت شده بوال61-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capra aegagrus  كل و بز  1
 Panthera pardus  پلنگ  2
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  3
 Capreolus capreolus  شوكا  4
Cervus elaphus  مرال  5

Vulpes vulpes  روباه معمولي  6

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384ذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأخ
  
  ملي-آثار طبيعي-3-3-1
  داران اثر طبيعي ملي خشكه -

يكي از مناطق چهارگانه و تحت مديريت در حوضه استان مازندران، اكوسيستم ارزشمند و منحصر به فرد 
آباد  ن است كه به دليل اهميت آن به عنوان اثر طبيعي ملي اعالم شده است. اين منطقه در غرب عباسدارا خشكه

هكتار واقع است. از نظر موقعيت جغرافيايي در  227تنكابن و قبل از شروع محدوده نشتارود در زميني به مساحت 
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متر از  7رفته و ارتفاع آن بين صفر تا دقيقه طول شرقي قرار گ 4درجه و  51دقيقه عرض شمالي و  44درجه و  36
  ).1385(درويش صفت،  سطح دريا متغير است

  داران : گياهان منطقه خشكه62-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

Busus hyrcana  شمشاد  1

 Acer velutinum  پلت  2

 .Carpinus sp  توسكا قشالقي  3
 Parrotia persica  انجيلي  4
 .Rubus sp  تمشك  5

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384خذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأ

 
  داران : جانوران منطقه خشكه63-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Sus scrofa  گراز  1
 Canic lupus  گرگ  2
 Canic aureus  شغال  3
 Phasianus colchicus  قرقاول  4
 Vulpes vulpes  روباه معمولي  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  كوه اثر طبيعي ملي علم -
تا  3950 هكتار در جنوب شهرستان چالوس قرار دارد. دامنه ارتفاعي 4077كوه با مساحت  اثر طبيعي ملي علم

  ).1385(درويش صفت،  باشد متر مي ميلي 800گراد و  درجه سانتي -4متر، دما و بارندگي متوسط ساالنه  4850
  

  كوه : گياهان منطقه علم64-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 .Acantholimon sp  كاله ميرحسن  1

Acanthofyllum  چوبك  2

.Astragalus sp  گون  3

 )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384جانوري ايران (كيابي و همكاران، مأخذ: جغرافياي 

 



  ٤٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

 كوه : جانوران منطقه علم65-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Alectoris chukar  كبك  1
 Panthera pardus  پلنگ  2
 Ursus arctos  اي خرس قهوه  3
 Capra aegagrus  كل و بز  4
 Vulpes vulpes  روباه معمولي  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  اثر طبيعي ملي قله دماوند -

داراي ارتفاع هكتار در جنوب محدوده مطالعاتي قرار دارد. اين قله  2950اثر طبيعي ملي قله دماوند با مساحت 
  ).1385(درويش صفت،  گردد ترين نقطه ايران محسوب مي متر از سطح دريا، مرتفع 5671

  
  : گياهان منطقه قله دماوند66-1جدول 

 نام علمي  نام فارسي  رديف
 Achillea aucheri  بومادران دماوندي  1

 Senecio vulcanicus  پير گياه دماوندي  2
 Onobrychis cornuta  اسپرس كوهي  3
.Astragalus sp  گون  4

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  پارك ملي-4-3-1
  پارك ملي الر -

به  1361به عنوان پارك ملي تحت حفاظت بوده، در سال  1355هكتار از سال  27788پارك ملي الر با مساحت 
  به پارك ملي تبديل شده است. 1380منطقه حفاظت شده تبديل گشته و مجدداً در سال 

هاي كوهستاني است و در دامنه غربي قله دماوند در استان مازندران و  پارك ملي الر نمونه شاخص زيستگاه
 760گراد و  درجه سانتي 5/6متر، دما و بارندگي متوسط ساليانه  4200تا  2500تهران قرار دارد. دامنه ارتفاعي 

  ).1385(درويش صفت،  اند متر، منطقه داراي اقليم مرطوب سرد نموده ميلي
هاي گون، آالله، زنبق وحشي، زبان طال، كاسني و ... است.  اي منطقه بيشتر از گونه پوشش گياهي در بخش دامنه

ري شناسائي شده است كه شامل: كل گونه جانو 159باشد. در پارك ملي الر  تنها گونه درختي پارك، ارس مي
آالي خال  اي، گرگ، خرگوش، كركس، عقاب طالئي، قزل گوش، خرس قهوه و بز، قوچ و ميش، پلنگ، سياه

  باشد.  قرمز و ... مي
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  : گياهان پارك ملي الر67-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 .Asteragalus sp  گون  1

 .Rununculus sp  آالله  2
 Ligolaria persica  زبان طال  3
 Iris keredgensis  زنبق وحشي  4

.Cichorum sp  كاسني  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  : جانوران پارك ملي الر68-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capra aegagrus  كل و بز  1

 Ovis orientalis  قوچ و ميش  2

 Panthera pardus  پلنگ  3
Ursus arctos  اي خرس قهوه  4

 Lepus capensis  خرگوش  5
 Aquila chrysaetes  عقاب طالئي  6
 Neophron percnopterus  كركس  7

  )1380لي كشور(عوفي و همكاران، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساح1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

  پارك ملي پايبند -
هاي  توان به وجود جنگل هاي مهم اين پارك ملي مي هكتار از ويژگي 26597پارك ملي پايبند با مساحت 

متر، دما و بارندگي  3100تا  1200هاي با ارزش شوكا و مرال اشاره نمود. دامنه ارتفاعي بين  هيركاني و گونه
(درويش صفت،  باشد متر و داراي اقليم نيمه مرطوب معتدل مي ميلي 650گراد و  درجه سانتي 9متوسط ساليانه 

1385.( 

 پارك ملي پايبند گياهان: 69-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي رديف

 Fagus orientalis  راش  1

 Carpinus betulus  ممرز  2
 Alnus subcordata  توسكا ييالقي  3
 Quercus castaneifolia  بلند مازو  4
 Acer velutinum  پلت  5

 .Rubus sp  تمشك  6
 Stachys lavandolifolia  چاي كوهي  7

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 



  ٤٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  : جانوران پارك ملي پايبند70-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Capreolus capreolus  شوكا  1
Cervus elaphus  مرال  2

 Vulpes vulpes  روباه معمولي  3
 Martes marts  سمور جنگلي  4
Alectoris chukar  كبك  5

 Panthera pardus  پلنگ  6
  )1380ان، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكار1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

  پارك ملي كياسر -
 2800تا  780هكتار در جنوب شهرستان كياسر قرار دارد. دامنه ارتفاعي آن  7312پارك ملي كياسر با مساحت 
توان توسكا،  هاي اصلي گياهي مي متر است. از گونه ميلي 50گراد و  درجه سانتي 12متر، دما و بارندگي به ترتيب 
هاي مهم جانوري منطقه شامل: راسو، سمور سنگي، روباه،  الله و ... را نام برد. گونه بلند مازو، انجيلي، نعناعيان،

  ).1385(درويش صفت، باشند  كركس، هدهد، لوس مار، سارگپه جنگلي و ... مي
 

 : گياهان پارك ملي كياسر71-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Alnus subcordata  توسكا  1

 Quercus castaneifolia  بلند مازو  2
 Parrotia persica  انجيلي  3
 Mentha piperita  نعناعيان  4
 .Tulipa sp  الله  5

  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
  

 : جانوران پارك ملي كياسر72-1جدول 
 نام علمي  نام فارسي  رديف

 Mustela nivalis  راسو  1

 Martes foina  سمور سنگي  2

Vulpes vulpes  روباه  3

 Neophron percnopterus  كركس  4
Upupa epops  هدهد  5

 Oligodon taeniolatus  لوس مار  6
  )1380ن، )و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكارا1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 
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  هاي حساس از ديدگاه شيالتي ها و زيستگاه معرفي اكوسيستم -2
  مناطق حساس شيالتي استان گيالن -1-2
  رودخانه لمير -1-1-2 

متري (كوه قاچاغه) و با رودخانه مركب  2750كيلومتر از ارتفاع  103حوضه آبريز اين رودخانه به وسعت حدود 
كيلومتر تا مصب كه هر يك از شاخه به دو شاخه ديگر  15دود از دو شاخه كه شاخه اصلي آن به فاصله ح

اي است دائمي و داراي رژيم برفي و باراني كه دو دوره پر آب در پائيز (مهر وآبان) و  گردند. رودخانه تقسيم مي
هاي  كيلومتر يا طولي با همين اندازه دارد. براساس سنجش آمار دبي در طول سال 5بهار و دلتائي به عرض 

) و كمترين دبي ميانگين 59- 60در سال ( m³/sec 45/4) بيشترين ميانگين دبي ساليانه با ميزان 1374-1345(
كيلومتري ساحل  15بندرانزلي در فاصله -برآورد شده است. در فاصله بين آستارا m³/sec 81/0ساليانه به ميزان 

تر با دو پايه مياني برروي اين رودخانه واقع م 7متر و عرض حدود  50دريا (مصب رودخانه) پل بتوني با دهانه 
متر واقع شده كه يك قسمت از اين ديواره در اثر  1شده و در قسمت زيرين پل ديوار بتوني به بلندي حدود 

جريان تند آب اين رودخانه به حالت نيمه واژگون درآمده و مانع از مهاجرت ماهيان به قسمت علياي رودخانه 
ها از نظر مهندسي سازه، نقش مهمي در تقويت و حفاظت  سازي و ديوارسازي زير پل كف  گردد. با توجه به مي
نمايد. متاسفانه احداث آنها از نظر شيالتي و اكولوژي مورد توجه قرار نگرفته است و ماهيان از  ها ايفا مي پل

جرت ماهيان استخواني به مانند. اين رودخانه از نظر تكثير ومها ريزي باز مي هاي طبيعي تخم رسيدن به محل
هايي است كه مركز  ) و از آن دسته از رودخانه 1981خصوص ماهي سفيد و كلمه حائز اهميت بوده (كارانچف،

اكنون نيز واحد تكثير و پرورش آبزيان صيد مولدين ماهي سفيد را در  هاي گذشته و هم تحقيقات در طول سال
  دهند. ميمحدوده يك كيلومتري مصب اين رودخانه انجام 

هاي نفتي در قسمت عليا داراي بستري با  هاي شهري و صنعتي و آالينده اين رودخانه به جهت عدم ورود پساب
  هاي درشت و ريز از كيفيت آبي مناسب برخوردار است. سنگ

آگاهانه با برداشت  هاي خصوصي و دولتي نا در حال حاضر به دليل عدم وجود قوانين اجرائي صحيح بخش
كيلومتري دهانه خسارات زيادي به بستر اين رودخانه وارد شده و  1شن و ماسه در محدوده فاصله  رويه بي

رودخانه از حالت طبيعي خارج شده و به حالت يك گودال آبي درآمده است. اين عوامل همراه با برداشت آب 
  .گردد براي هر مصرف زراعي در اين رودخانه از عوامل مخرب اين رودخانه محسوب مي

  
  رودخانه پلرود -2-1-2

هاي فرعي اين رودخانه عبارتند  ريزد. شاخه اين رودخانه از ارتفاعات اشكور سرچشمه گرفته و به درياي خزر مي
  آباد.  هاي پرشو و سموش در اطراف رحيم گلرود در ارتفاعات ديلملن و اشكورات و شاخه-از: چاكرود



  ٤٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

طقه ماهي سيم ادامه دارد و پس از آن به دريا متصل اين رودخانه از منطقه چشمه كرنال شروع شده و تا من
و ميزان  mm 1188، متوسط بارندگي= m³/se 65/14 ،Max  =210 ،min=3/65شود. متوسط دبي=  مي

  باشد. گرم در ليتر مي 3/16تا  05/0زدائي= رسوب
 3اين رودخانه متر است. در  150متر و حداكثر در نزديكي كالچاي  15حداقل عرض رودخانه در گرمابدشت 

هاي: تهران تكنيك، سيرود و لوله گاز مشغول فعاليتند. از ديگر نكات  كارگاه بزرگ برداشت شن و ماسه به نام
هاي مختلف آشاميدن، استفاده از آب جهت  قابل توضيح در اين رودخانه استفاده همه جانبه مردم از آن در زمينه

  .هاي خانگي است مزارع و باغات، رهاسازي پساب
  
  تاالب امير كاليه الهيجان-3-1-2

هكتار و با  1230اين تاالب در ناحيه شمال شرق استان گيالن و در شمال شهر الهيجان و با مساحتي حدود 
دقيقه شمالي بين شهرهاي الهيجان، لنگرود و  17درجه و  37دقيقه شرقي و  12درجه  50مختصات جغرافيائي 

  كيلومتر از آنها و در كنار درياي خزر قرار دارد. 24و  19و  36 بندر كياشهر و با فواصلي به ترتيب
 750كيلومتر و كمترين عرض آن  8/1ترين بخش آن  كيلومتر و عريض  5حداكثر طول آن از شمال به جنوب 

  باشد. متر مي 1/3متر و حداكثر عمق  8/1متر است. ميانگين عمق تاالب 
زيست  تحت مديريت سازمان حفاظت محيط 1349يات وحش از سال تاالب امير كاليه كه با عنوان پناهگاه ح

ها، موجودات كفزي، خزندگان،  ها، زئوپالنكتون هاي گياهي، فيتوپالنكتون قرار دارد، از لحاظ تنوع گونه
  پرندگان، دوزيستان، پستانداران و باالخص ماهيان داراي ارزش اكولوژيك و زيستي باالئي است.

ورداري از آب شيرين به همراه ساير خصوصيات فيزيكي و شيميائي آب و جانوران و اين تاالب به جهت برخ
ترين ماهيان  گياهان موجود، زيستگاه مناسبي را براي ماهيان آب شيرين فراهم آورده است به طوري كه شاخص 

يم استخواني آب شيرين حوضه درياي خزر از جمله اردك ماهي، سوف حاجي طرخان، الي ماهي، كلمه، س
  ).1385 كنند (قانع، هاي متمادي است كه زيست مي پرك و غيره در اين تاالب سال

  
  رودخانه حويق -4-1-2

هاي كوه حصار بالغي، ارتفاع  اين رودخانه در حوضه آبريز تالش از دو شاخه اصلي تشكيل شده كه از دامنه
بريز آن بيشتر پوشيده از جنگل، گيرد. حوضه آ كيلومتري جنوب شرقي اردبيل سرچشمه مي 35متر در  2904

باشد، آب آن دائمي  هاي مهر و فروردين مي برفي است و داراي دوره پرآبي در ماه-رژيم آبي رودخانه، باراني
ميليون متر مكعب در  5/72ساله به طور متوسط  20است. همچنين آبدهي متوسط ساليانه آن در يك دوره 

  گيري شده است. روستاي حويق اندازه
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 m³/se) بيشترين ميانگين دبي ساليانه با ميزان 1346-74هاي ( ساس آمار دبي سنجي در اين منطقه در طول سالبرا
) برآورد شده و توزيع فصلي آبدهي اين 1349-50در سال ( m³/se 99/0و كمترين ميانگين دبي ساليانه  96/3

 و در فصل تابستان 1/21و در فصل بهار  6/19، در فصل زمستان 40رودخانه با درصد جريان آب در فصل پائيز 

m³/se 3/19 .تعيين شده است  
- متر بوده و در مسير جاده آستارا 30كيلومتر و پهناي آن حدود  25بستر رودخانه سنگالخي و طول آن 

ود پايه) وج 4پايه مياني ( جمعاً  2متر با دو پايه كناري و  7متر و عرض  50پل بتوني با دهانه حدود -انزلي بندر
  دارد.

هاي شاخص مهاجرت ماهيان استخواني به خصوص ماهي سفيد در فصل بهار  اين رودخانه يكي از رودخانه
برداري صيد ماهي سفيد از رودخانه حويق  ) به منظور بهره1340-41هاي ( باشد. به طوري كه در طول سال مي

هاي تكثير مصنوعي  از آن جزء رودخانهشد و پس  ريال از شيالت اجاره مي 5500000نصرت آباد ميزان - مرندان
  ماهي سفيد قرار گرفته است.

گردد، با برداشت آب  هاي خانگي، صنعتي و نفتي وارد نمي گونه آالينده با توجه به اينكه در اين رودخانه هيچ
ته هاي قبل بسيار كاهش ياف براي مزارع و برداشت شن و ماسه، مهاجرت ماهيان در اين رودخانه نسبت به سال

  است.
  رودخانه سفيدرود -5-1-2

هزار  24گيرد. حوضه آبريز آن حدود  هاي چهل چشمه كردستان و آذربايجان سرچشمه مي سفيدرود از كوه
  كيلومتر است. 770كيلومتر مربع و كل درازاي آن از سرچشمه حدود 

خانه با حجم آب مناسب قبل از احداث سد مخزني سفيدرود و سدهاي انحرافي تاريك و سنگر در مسير اين رود
  و بهترين مسير براي مهاجرت ماهيان خاوياري در قسمت جنوبي درياي خزر بود.

هاي مربوط به تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري به منظور بهسازي و حفظ ذخاير  به بعد كه فعاليت 1306از سال 
شد و جهت انجام اين كار از مولديني  در ايران آغاز شد. كليه عمليات لقاح مصنوعي در داخل رودخانه انجام مي

دهنده شرايط  كه براي توليد مثل طبيعي به رودخانه مهاجرت كرده بودند استفاده گرديد و اين امر نشان
هيدرولوژيك مناسب رودخانه سفيدرود براي مهاجرت مولدين بود؛ اما دگرگوني ناشي از احداث سدهاي 

ز تغييرات ناگهاني در اكوسيستم اين رودخانه گرديد و بدين مخزني و انحرافي در اين رودخانه موجب برو
ترتيب استعداد طبيعي آن جهت جلب ماهيان مولد خاوياري به درون رودخانه براي توليدمثل طبيعي شديداً 

شمسي) در حدود  1306ميالدي (ارديبهشت  1927كاهش يافت. براساس مدارك موجود در روز اول ماه مه 
عدد ماهي خاوياري نر و ماده صيد گرديدند  200حدود  1994اري نر و ماده و در سال عدد ماهي خاوي 2000

  ).1384(رامين ،



  ٤٩ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

اين آمار صيد خود مبين روند دگرگوني و نامناسب شدن شرايط هيدرولوژيك سفيدرود بر اكولوژي ماهيان 
  باشد. ميهاي مخزني و انحرافي براي جلب مولدين ماهيان خاوري  خاوياري بعد از احداث سد

  
  تاالب انزلي -6-1-2

حوضه آبريز تاالب از غرب به حوضه رودخانه شفارود و از شرق به حوضه رودخانه آبريز سفيدرود و از جنوب 
كيلومتر  3740شود و سطح حوضه آن برابر  اوزن مجزا مي و جنوب غربي توسط ارتفاعات البرز از حوضه قزل

ها  رودخانه بزرگ و تعدادي زهكش 11هاي آبياري كه توسط  اد آبها و ماز مربع است. آب حاصل از بارندگي
گردد و بارهاي آلودگي زيادي را وارد  ميليون مترمكعب است، وارد تاالب مي 05/1267كه حدوداً معادل 

  گردد. كند كه برحسب بارهاي وارده تاالب دچار تغييرات اكولوژيك مي تاالب مي
تن فسفر است كه از طريق كانال اصلي،  378تن ازت،  4898به تاالب  رودخانه وارده 11بار مواد مغذي از 

ماند و باعث رشد بيش از حد  % آن در تاالب باقي مي38شود و فقط  خروجي تاالب وارد درياي خزر مي
گردد، همين مواد غذائي سبب رشد گياهان  ها و موجودات كفزي در بستر تاالب مي ها و فيتوپالنكتون ماكروفيت

گردد و در فصل تابستان نيز باعث  هاي جنوبي و شرقي تاالب مي ش مقدار اكسيژن مخصوصاً در حوضهو كاه
% جمعيت در بخش 48شود. عالوه بر اين در حوضه تاالب بيش از  مرگ و مير تعداد زيادي از ماهيان مي

هاي كشاورزي،  ينده% جمعيت نيز به كار صنعت مشغول هستند كه با ورود آال 5/10كشاورزي اشتغال دارند و 
  گذارد. شهري و صنعتي بر چرخه اكولوژيكي آن تأثير زيادي مي

ريزي ماهيان به  تاالب انزلي يك تاالب فعال و متصل به درياي خزر است كه عالوه بر صيد و صيادي، محل تخم
تن متغير  5700تا  3100بين  1940تا  1932هاي  ويژه ماهيان مهاجر است. براساس آمار شيالت صيد ماهي از سال

  % صيد شمال كشور بوده است.70بوده است كه 
ريزي وارد سيستم  مهمترين ماهيان مهاجر نظير ماهي سفيد، سوف، سيم بوده كه در فصل پاييز يا بهار براي تخم

بوده است  Astacas leptodactylusشوند. همچنين اين تاالب خاستگاه خرچنگ (ميگوي آب شيرين)  تاالب مي
  هاي قبل مقدار زيادي از آنها صيد و صادر شده است. طي سال كه در

تغييرات زيادي داشته است و گستره آبي آن به طور چشمگيري كاهش  1929-89هاي  تاالب انزلي در طي سال
هاي شيرين شده و از طرف  ور و شناور آب يافته است و اين تغييرات سبب از بين رفتن تعدادي از گياهان غوطه

و كفزياني مثل كرم نرئيس و باالنوس و  Alosaمهرگان دريائي و ماهيان نظير كفال و  ادي از بيديگر تعد
  ).1378اند (عباسي،  گاماروس در آن مشاهده شده

المللي انزلي خاستگاه و جايگاه موقت پرندگان مهاجر است كه ساالنه هزاران قطعه جهت  عالوه بر اين تاالب بين
وحش آن از نظر  مايند. اين تاالب عالوه بر اهميت شيالتي و حيات  ان مهاجرت ميگذراني به اين مك زمستان

  اي در استان دارد. توريسم و گردشگري نيز جايگاه ويژه
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  تاالب بوجاق بندر كياشهر -7-1-2
 3000دريايي بوجاق قرار دارد. مساحت كل اين پارك ملي به بيش از -تاالب بوجاق در پارك ملي خشكي

كيلومتري شمال غربي  6دهد. اين تاالب در  هكتار آن را تاالب بوجاق تشكيل مي 80سد كه بالغ بر ر هكتار مي
كيلومتري شمال شرقي زيباكنار در جنوب درياي خزر، غرب رودخانه سفيدرود، شرق رودخانه  5كياشهر و 

متر است  1ب بيش از آباد قرار دارد و متوسط عمق تاال اشمك و شمال اراضي و كانال آبرساني روستاي علي
  ).1385(درويش صفت، 

اين تاالب به جهت وجود انواع گياهان آبزي از مهمترين مناطق زيست موقت پرندگان مهاجر در استان گيالن 
هاي صورت  باشد و به جهت همجواري با درياي خزر و شرايط زيست مناسب با توجه به گزارشات و بررسي مي

ناپذيري را به  تواند صدمات جبران باشد كه عدم توجه به اين تاالب مي يان ميهاي ماه گرفته مأمن انواع گونه
  ريزي ماهيان وارد آورد. بخشي از شيالت به عنوان جايگاه زيست و تخم

 
  مناطق حساس شيالتي استان گلستان  -2-2
  تاالب گميشان -1-2-2

گه تركمن صحرا، تاالبي با ترين قسمت از ساحل شرقي درياي خزر و در حاشيه غربي جل در امتداد جنوبي
هاي بوم شناختي بسيار ارزشمند جاي گرفته است. اين تاالب به لحاظ قرار داشتن قسمت عمده آن در  ويژگي
ثانيه  9دقيقه و  9درجه و  37اين تاالب كه در موقعيت جغرافيايي به اين نام موسوم شده است.  "گميشان"بخش 

 54دقيقه و  58درجه و  53ثانيه تا  34دقيقه و  54درجه و  53شمالي و  ثانيه عرض 20دقيقه و  21درجه و  37تا 
ترين بخش ساحل شرقي درياي خزر و در حاشيه غربي جلگه  در امتداد جنوبي ،ثانيه طول شرقي واقع شده است

از اي باريكي كه در امتداد خط ساحلي تشكيل شده از سمت غرب  تركمن صحرا قرار دارد و به واسطه نوار ماسه
اي ساحلي، نسبت به سطح آب، ارتفاع كمي دارد و حتي در چندين نقطه  اين رشته ماسهدريا جدا شده است. 

گسسته شده و اين دو محيط آبي را تا حدودي با يكديگر مرتبط كرده است. با در نظر گرفتن اينكه رودخانه 
شود. بدين ترتيب وضعيت  اي خزر تأمين ميريزد؛ در نتيجه تقريباً تمام آب آن از دري پرآبي به اين تاالب نمي

  ).1385تاالب گميشان، وابستگي زيادي به نوسانات سطح آب درياي خزر دارد (درويش صفت، 
در ايران و  هكتار 16700 بر بالغاي  گسترههزار هكتار است كه از اين ميزان  20وسعت تاالب گميشان حدود 

هاي ارائه شده از سوي كنوانسيون  بندي تاالب . مطابق طبقهبقيه در سواحل كشور تركمنستان واقع شده است
توان كوالب ساحلي با آب دائمي لب شور قلمداد كرد. ضلع جنوبي اين تاالب به  رامسر اين تاالب را مي

. تاالب گميشان باشد ميتحوالت زيست محيطي اين رودخانه  متأثر از شود و رود محدود مي رودخانه گرگان
ريزي، سپري نمودن دوران نوزادي و  ن مهاجر در پائيز و زمستان و مكاني بسيار با ارزش براي تخمپناهگاه پرندگا

هاي  گذراني چندين گونه مهم از ماهيان درياي خزر است. از سوي ديگر از آنجا كه مناطق و زمين  زمستان
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هي و شكار مجاز پرندگان به مجاور تاالب فاقد ارزش كشاورزي هستند، اهالي ساكن در حاشيه تاالب با صيد ما
گونه دوزيست،  2گونه ماهي،  15وابستگي غذايي و معيشتي دارند. تاالب گميشان زيستگاه  ،اين تاالب يسالمت

گونه پرنده آبچر و كنارآبچر در اين تاالب شناسايي و  57گونه پستاندار است و تاكنون  16گونه خزنده و  24
را در خود جاي  آبزي و كنار آبزي گياهان گونه از 31ب گميشان نيز هاي تاال سرشماري شده است. رويشگاه

توان به دو گروه عمده تفكيك كرد، گروه نخست گياهاني  گياهان شناسايي شده در اين تاالب را مي داده است.
 هاي هم رويند و گروه دوم گياهاني كه تحت تأثير رطوبت حاصل از اين تاالب در زمين كه در داخل تاالب مي
  شوند. جوار با آن يافت مي

  
  هاي آبزي درشت رستني - 

كنند و اندازه آنها در حدي است كه با چشم غير  هاي آبي زندگي و رشد مي تمام انواع گياهاني كه در رويشگاه
گونه از اين گياهان  17شوند. در اين تاالب تاكنون  هاي آبزي ناميده مي شوند، درشت رستني مسلح ديده مي

  ده است.شناسايي ش
  
  اي  هاي حاشيه پوشش گياهي زمين -

ترين  باشند. فراوان تيره مختلف مي 4گونه از  14رويند، شامل  اي تاالب گميشان مي گياهاني كه در اراضي حاشيه
شود، عبارت از گياهي يك  هاي داراي خاك به نسبت اشباع، واقع در جوار تاالب ديده مي اي كه در زمين گونه

گونه  Chenopodiaceae ،4گونه متعلق به خانواده  7گونه،  14است. از اين  Salicornia europeaمي ساله با نام عل
  باشد. مي Frankeniaceaeگونه از خانواده  1و  Tamaricaceaeگونه متعلق به خانواده  Gramineae ،2متعلق به خانواده 

  ها ها و زئوپالنكتون فيتوپالنكتون -
ها  شاخه از فيتوپالنكتون 4جنس متعلق به  22هاي صورت گرفته، جمعاً تعداد  ررسيدر تاالب گميشان در طي ب

گروه  15باشند كه در  شاخه مي 5هاي شناسايي شده در اين تاالب متعلق به  شناسايي شده است. زئوپالنكتون
  اند. بندي شده سيستماتيك تقسيم

  زي مهرگان كف بي -
داران مشاهده شده است. از اين  ه ريشه پايان و از اين رده راسته روزنهدر تاالب گميشان، از شاخه آغازيان، رد

  راسته دو تيره روتالييده و لفيدييده در تاالب شناسايي گرديده است.
  ماهيان -

ريزي، به صورت فصلي به اين تاالب  هاي متعددي از ماهيان استخواني درياي خزر، عمدتاً به منظور تخم گونه
است. در  "كلمه"ترين نوع ماهي در اين تاالب كه از نظر اقتصادي ارزش بسزايي دارد،  اوانكنند. فر مهاجرت مي
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گونه  2خانواده در اين تاالب شناسايي شده است، كه از اين ماهيان،  9گونه ماهي متعلق به  15مجموع تعداد 
  كفال سالينس و ماهي سه خاره غيربومي و بقيه بومي هستند.

  
  دوزيستان -

اي تاالب گميشان كه از  در بخشي از اراضي حاشيه Bufonidaeده، يك گونه به نام وزغ سبز از تيره از اين ر
  شود. تري برخوردار هستند، مشاهده مي پوشش گياهي انبوه

  
  خزندگان -

گونه  2گونه،  20كنند. از اين  گونه زيست مي 20جوار آن جمعاً  در تاالب گميشان و به ويژه اراضي هم
موجود است و  Lacertidaeو  Agamidae  ،Gekkonoidaeگونه سوسمار از تيره  Emydidae  ،5ز تيره پشت ا الك
  باشد. مي Typhlopidae  ،Boidae  ،Columbridae ،Elapidaeهاي  گونه مار متعلق به خانواده 13بقيه 

  
  پرندگان -

در  "منطقه مهم براي پرندگان"يك  با توجه به اهميت ويژه پرندگان در تاالب گميشان، اين تاالب به عنوان
گونه مختلف از پرندگان آبزي و كنار آبزي در تاالب  90المللي شناسايي شده است. به طور كلي  مقياس بين

  مشاهده شده است. 1372-1382هاي  گميشان در طي سال
  ):1383باشند (بهروزي راد ، هاي ذيل مي پرندگان مذكور متعلق به خانواده

Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Anatidae, Recurvirostridae, 
Charadriidae, Scolopacidae, Phalaropodidae, Laridae, Hirundinidae, Accipitiridae, Falconidae, Alcedinidae, 
Burhinidae, Rallidae, Sturnidae. 

  پستانداران -
گونه پستاندار وحشي  26شود، فك خزر است. در مجموع  تانداري كه درداخل تاالب گميشان ديده ميتنها پس

 Erinaceidae  ،2گونه خارپشت از خانواده 2درتاالب گميشان و اطراف آن شناسايي شده است، كه از اين تعداد 
، Muridaeگونه از خانواده  Vespertilionidae ،8گونه خفاش از خانواده  Soricidae ،4خوار از خانواده  گونه حشره

، Leporidae، يك گونه خرگوش از خانواده Hystricidae، يك گونه از خانواده Dipodidaeيك گونه از خانواده 
و يك  Phocidae، يك گونه فك از خانواده Felidaeو دو گونه گربه از خانواده  Canidaeسه گونه از خانواده 

  باشد. مي Suidaeگونه از خانواده 
  
  رودخانه گرگانرود -2-2-2

هاي مهم حوضه آبريز درياي خزر منطقه  رودخانه حيات وحش سمسكنده پناهگاهگياهان اين رودخانه از 
هاي خراسان  اليه غربي كوه رود از منتهي هاي سر منشأ گرگان گرگان و دشت و مازندران است. رودخانه
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شود، تا اين محل  يچ و خم و كوهستاني وارد منطقه كالله ميگيرد و پس از عبور از مسيرهاي پرپ سرچشمه مي
شود. در نهايت از صحراي تركمن و شمال گرگان  عمق بستر آن زياد است و سپس از ميزان آن كاسته مي

  شود.  گذرد و دو شاخه شده و وارد خليج گرگان مي مي
 11پيوندد (در  دهكده صوفيان به هم ميهاي قرناوه و مارس پس از آنكه در شمال  هاي اوليه آن به نام شاخه

شود و  دهد. گرگان رود سپس در جهت غرب جاري مي كيلومتري شمال كالله) رودخانه گرگان را تشكيل مي
هاي مهم خود را كه همگي آنان از  گذرد. شاخه در مسيري پرپيچ و خم از شهرهاي كالله و گنبد كاووس مي

نمايد. در مسير بين روستاي صوفيان تا  گيرند، دريافت مي شمالي آن منشأ ميهاي  ارتفاعات البرز شرقي و از دامنه
سو يا كال علي بردا؛ رودخانه تركلو و نليوان  ها عبارتند از: مادرسويا دوغ؛ قره شهر گنبد كاووس اين شاخه

زرين گل؛ آباد؛ راميان؛  هاي ديگري مانند: تيل چاي). گرگان رود پس از عبور از گنبد كاووس شاخه (چلي
شود. پس از مشروب نمودن صفحات شمالي  قلعه مي نمايد و وارد آق آباد و امامزاده را دريافت مي رودبار محمد

  گردد. دشت گرگان در غرب خواجه نفس وارد درياي خزر مي
باشد.  كيلومتر مربع مي 12600كيلومتر بوده و وسعت حوضه آبريز آن بالغ بر  350طول اين رودخانه حدود 

باشد. به طوري كه  هاي قائم و قابل فرسايش مي ودخانه در بخش عمده بستر خود داراي بستري عميق با ديوارهر
رسد. در بخش انتهايي از عمق آن كاسته  هاي اطراف مي متري زمين 30در حوالي سد وشمگير عمق بستر آن تا 

متر است.  15كالله به طور متوسط  رسد. عرض رودخانه تا شرق متر مي 10قلعه به  شود و در حوالي آق مي
ها بدون آب  هاي گرم و خشكسالي رود در سراسر مسير خود داراي آب دائم و تنها در سال رودخانه گرگان

باشد. شرايط جوي منطقه، ارتفاعات  ماه از سال داراي آب مي 10است، در هر حال اين رودخانه در حداقل 
  ر دارند.حوضه و جنس خاك آن در جريان آب آن تأثي

هاي ساحلي بوجود آمده است كه اغلب زير  در كنار رودخانه تراس هايي در اثر تغيير مسير و ريزش ديواره
رود. شاخه اصلي آن از دشت نسبتاً همواري  ها از بين مي كشت رفته ولي در مواقع طغيان محصوالت اين تراس

شود. آبدهي ساليانه رودخانه  تر مي هاي مسير وسيع گذرد و دره آن هر ساله در اثر ريزش كناره با شيب ماليم مي
گيري شده است و متوسط  ميليون مترمكعب اندازه 8/447ساله  10آباد و در يك دوره  به طور متوسط در بصير

گيري شده است. آب رودخانه در  مترمكعب در ثانيه اندازه 308مترمكعب و حداكثر  5/8اي آن  آبدهي لحظه
هاي سنگي و شني صاف و زالل است. هر اندازه كه به مصب آن نزديك  علت عبور از زمينمناطق كوهستاني به 

يابد و  هاي سست، مواد جامد و معلق آن افزايش مي هاي رسي و عبور از زمين شويم به علت جريان در دشت مي
پر بركت گرگان و شود. رودخانه گرگان رود در منطقه حاصلخيز و  آلود و تيره رنگ مي آب رودخانه كامًال گل

العاده حائز اهميت  هاي كشاورزي است، لذا از نظر آبياري فوق هاي فعاليت دشت قرار دارد كه يكي از قطب
هاي اضافي و سيالبي در فصول  برداري بهينه از آب اين رودخانه و ذخيره آب است. به همين منظور براي بهره
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كيلومتري  20شمسي، سدي به نام وشمگير در  1349 بارندگي و همچنين افزايش بازدهي كشاورزي، در سال
  غرب گنبدكاووس و در محلي به نام سنگرسوار بر روي آن احداث گرديده است. 

اي نامتقارن و عموماً از جنوب  هاي اصلي و فرعي زيادي است كه به طور شبكه رودخانه گرگان داراي شاخه
رودخانه  60گردند، كه تعداد آنها در حدود  ارد آن ميهاي شمالي ارتفاعات البرز شرقي و حوضه و از دامنه

  باشد. انشعابات متعدد رودخانه گرگان عبارتند از: مي
آباد، رودخانه دوغ (مادرسو)، رودخانه  تپه)، رودخانه تيل رودخانه آجي، رودخانه امامزاده، رودخانه تركلو (قلي

سو (اوغان)،  گل، رودخانه قرناوه، رودخانه قره زرينآباد، رودخانه  قاچ)، رودخانه رودبار محمد راميان (قره
) برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي اين رودخانه را نشان 1-2سو). جدول ( رودخانه مارس و رودخانه نليوان (قره

  دهد. مي
  

  گيري شده در آب رودخانه گرگانرود : پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه1-2جدول 
 واحد 1380 سال 1379سال  پارامتر

 * PH(  7/6-8/9 7/24-9/4اسيديته (

 E.C(  935-15300/0 289-31450/.0 Ms/cmهدايت الكتريكي(

 T.SS(  190/0-16725/0 2/6-37970/0 Mg/litمواد معدني در آب(

 D.O(  1/5-10/5 0-6/9 Mg/litاكسيژن محلول(

هاي  اكسژن مورد نياز واكنش
 B.O.D5(  0-5/6 0/2-11/4 Mg/litبيوشيميايي(

 C.O.D(  21/4-384/0 0-15548/0 Mg/litاكسيژن مورد نياز شيميايي(

  1378جاماب، -ماخذ: طرح جامع آب كشور، حوضه آبريز گرگان و رشت
  
  سو رودخانه قره -3-2-2

سو  باشد. قره هاي مستقل حوضه آبريز درياي خزر مي اين رودخانه در شهرستان گرگان جريان دارد و از رودخانه
گيرد. به علت وضعيت خاص زمين حوضه  هاي البرز واقع در جنوب گرگان سرچشمه مي ه آب از كوهيا سيا

كشد و  گيرند، به طرف خود مي هاي شمالي البرز سرچشمه مي هاي كوچك كه از دامنه رودخانه آبريز، آب تمام
ارد خليج گرگان يابد و و سپس در مسير غربي و در دشت گرگان و به موازات رودخانه گرگان جريان مي

 3650هاي كوه  گردد. شاخه اصلي رودخانه از دامنه ها به رودخانه گرگان مي شود و مانع از رسيدن اين آب مي
گيرد. اين شاخه كه به نام گرمابدشت  كيلومتري جنوب شرقي گرگان سرچشمه مي 35متري يزدكي واقع در 

هاي دشت،  گردد. پس از تالقي بازه آب رگان ميشود و وارد دشت گ شود، در جهت شمال جاري مي ناميده مي
گيرد. از روستاي صحنه باال، اسالم تپه، گمشيلي،  سو را به خود مي دهد و نام قره يكباره به غرب تغيير مسير مي
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هاي چهل و چهار آب، تول چشمه و شصت كال را دريافت  گذرد، شاخه آباد مي تپه، محله باال، زابلي و نياز قره
  شود. سو وارد خليج گرگان مي در روستاي قرهكند و  مي

تا  15كيلومتر مربع است. پهناي رودخانه  1500كيلومتر و وسعت حوضه آبريز آن  80طول اين رودخانه حدود  
متر متغير است. بستر رودخانه در بعضي مناطق گسترش يافته و به صورت بركه و  5تا  4متر و عمق بستر آن از  30

باشد و  مي سو پوشيده از جنگل آيد. تمام قسمت كوهستاني حوضه آبريز قره ي نارود در مييا به اصطالح محل
  حدود نصف حوضه آبريز آن در مناطق كوهستاني قرار گرفته است.

هاي اين رودخانه قبل از ورود به بستر اصلي رودخانه مورد استفاده كشاورزي قرار  قسمت اعظم آب شاخه
كيلومتري جنوب  18دهد و در  فلي و پايان خود تشكيل يك دلتاي باتالقي را ميگيرد. رودخانه در بخش س مي

اي دائمي به حساب آورد.  توان در جمع رودخانه سو را مي شود. قره مصب رودخانه گرگان وارد خليج گرگان مي
ه است. ميليون مترمكعب بود 6/53ساله و در محل سياه آب  20آبدهي متوسط ساليانه رودخانه در يك دوره 

) برخي پارامترهاي 2-2گيري شده است. جدول ( مترمكعب در ثانيه اندازه 7/34سو  اي قره حداكثر آبدهي لحظه
  دهد. فيزيكوشيميايي اين رودخانه را نشان مي

  
  سو گيري شده در آب رودخانه قره : پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه2-2جدول 

 واحد 1380سال  1379سال   پارامتر

 ----- PH(  8.0 – 8.59 7.4-8.34سيديته (ا

 E.C(  629.0 – 842.0 200-1003.0 Ms/cmهدايت الكتريكي(

 T.SS(  - 9.0-22231.0 Mg/litمواد معدني در آب(

 D.O(  7.1 – 11.3 0-5.6 Mg/litاكسيژن محلول(

 B.O.D5(  0-4.5 0-4.2 Mg/litشيميايي( هاي بيو اكسيژن مورد نياز واكنش

 C.O.D(  4.0 – 81.0 0-247.0 Mg/litد نياز شيميايي(اكسيژن مور
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رود)، رودخانه شصت  سو عبارتند از: رودخانه تول چشمه، رودخانه چهل و چهار(خاصه هاي رودخانه قره شاخه
  كال (كفشگيري)، رودخانه كردكوي و رودخانه گرمابدشت.

  
  مناطق حساس شيالتي استان مازندران -3-2
  رودخانه چالوس -1-3-2

رودخانه نسبتاً پر آبي است كه حوضه آن كامالً كوهستاني و سرچشمه آن ارتفاعات چهار هزار متري واقع در 
كا و هاي عمده رودخانه عبارتند از: كندوان، الي باشد. سرشاخه البرز مركزي بوده كه معروفترين آنها، كندوان مي

متري مشرف بر دره نور و نيز قلعه  3500دست ارتفاعات مذكور. شاخه هر يك از ارتفاعات  انگوران در پايين
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ريزد. اين شاخه به دليل كم شيب بودن حوضه و خشكي نسبي  گيرد و به رودخانه اصلي مي دهالر سرچشمه مي
دست اين تالقي  رومتري پل ذغال در پايينباشد. ايستگاه هيد هاي رودخانه مي تر از ديگر سرشاخه آن، كم آب

هاي پاييزه  گردد كه تحت تأثير بارندگي جنگلي مي-قرار داشته و رودخانه پس از آن وارد يك منطقه كوهستاني
باشد. نظر به وسعت كم دشت در دلتاي رودخانه، مصرف آب آن بسيار كم  هايي مي منطقه، داراي سيآلب

  باشد. مي
باشند كه  ، چشمه رودك، ماشلك و خيررود، چهار رودخانه در شرق نوشهر ميهاي كوركورسر رودخانه

متر و  2600كيلومتري شرق آن است. گسترش حوضه آبريز آنها تا ارتفاع  6كوركورسر در نوشهر و خيررود در 
دشت، گردند. آب خيررود در ورود به  هاي پاييز پر آب مي از اين جهت دوره پرآبي آنها كوتاه و در بارندگي

  ).1371گردد (روشن طبري ، آبياري اراضي خيررود را باعث مي
هاي كوچكي وجود دارند كه آب  كيلومتري مشرق آن، آبراهه 30در فاصله بين خيررود و رودخانه كجور در 

كند. به دليل كوچكي حوضه آبريز و وجود تشكيالت آهكي،  مناطق كم ارتفاع جنگلي را به دريا تخليه مي
  آبراهه بسيار كم بوده و اهميت چنداني از نظر تأمين آب ندارند.آبدهي اين 

  
  رودخانه كجور (توسكاتك) -2-3-2

متر در ناحيه كجور مازندران  3500تا  3000اي است با حوضه آبريز نسبتاً بزرگ از تعدادي قله به ارتفاع  رودخانه
وجود وسعت زياد حوضه به علت شيب  از جمله ريوار، اسپه كوهك، سيوسنگ و الش سره سرچشمه گرفته و با

ها و كم باران بودن حوضه آبريز و به دليل مصرف آب در منطقه كوهستاني، در ورود به دشت،  كم سرشاخه
باشد. مصب رودخانه  هاي ناشي از بارندگي در منطقه جنگلي قابل توجه مي آب آن بسيار كم بوده ولي سيآلب
  .باشد در ناحيه توسكاتك يا وازيوار مي

باشند كه  رود مي الدين كال، كل رود و كنس رودسه رود كوچك بين كجور و گلند هاي صالح رودخانه
  باشد. هاي پاييزه مي رود داراي آب دايم كم و سيآلب بزرگترين آنها كنس

  
  گلندرود -3-3-2

ي و مرتع در مشخصات اين رودخانه كم و بيش مانند رودخانه كجور بوده با اين تفاوت كه وسعت مناطق جنگل
باشد. رودخانه مركب از دو شاخه به  هاي آن نيز شديدتر از كجور مي رود بيشتر بوده و از اين جهت سيالب گلند

ها داراي آب دايم كمي  رسند. اين سرشاخه متري بهم مي 700اسامي گلندرود و ميان رودبار است كه در ارتفاع 
  باشد. د جريان آب ميبوده؛ ولي رودخانه اصلي در نزديك مصب گاهي فاق

هاي بين گلندرود و رودخانه هراز، هفت رودخانه كوچك كم آب دايمي وجود دارد، كه سرچشمه  رودخانه
ها  رسند. اين رودخانه متري مي 2000متر و سرچشمه تعدادي ديگر تنها تا ارتفاع  3500بعضي از آنها تا ارتفاعات 
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رود، وازرود، نافالرود،  ه آب شيرين)، حاجي ماهرود، الويجاز غرب به شرق عبارتند از: ناتل رود (رودخان
  آنگتارود و باالخره آلش رود.

رسد به طوري كه در خروج از دشت  ها در ورود به دشت به مصرف آبياري مزارع و باغات مي آب اين رودخانه
از فاضالب دو يا چند  گردد كه آب آنها بسيار كم و مخلوطي و ورود به دريا تعداد آبراهه بيشتري مشاهده مي

  باشد. رودخانه مي
  
  رودخانه هراز -4-3-2

باشد. رودخانه در  ترين رودخانه پس از سفيدرود در منطقه شمال مي ترين رودخانه در حوضه و نيز پرآب  پرآب
چاي تشكيل  شود كه خود سه سرشاخه كوچك به اسامي الر، سفيدآب و دلي سرچشمه به نام الر ناميده مي

كه از جبهه غربي و جنوبي قله دماوند سرچشمه گرفته و در پايين دست تالقي سه شاخه سد الر روي آن شود  مي
  احداث شده است.

پيوندد، رودخانه نور، سرشاخه  هاي كوچك ديگري كه در پايين دست سد الر به رودخانه اصلي مي غير از شاخه
كيلومتري مصب هراز به  60متر را در  4000 اصلي ديگري است كه آب دره طوالني نور و اطالعات در حدود

كيلومتري دريا شروع شده و آب رودخانه از اين نقطه در  30كند. دلتاي هراز محلي به نام كاري در  آن تخليه مي
رسد.  باشد، مي زار مي انهار آبياري طرفين رودخانه جريان يافته و به مصرف آبياري مزارع كه عمدتاً برنج

ريزد ولي فاضالب اراضي آبياري در  از عبور از شهر آمل، در شهرك سرخرود به دريا ميرودخانه اصلي پس 
ريزد، به  هاي متعددي به دريا مي كنار در شرق در آبراهه كيلومتر از محمودآباد در غرب تا فريدون 20طول 

عرض جنوبي  هاي كوچك ديگري كه از ارتفاعات جنگلي كم شبكه انهار آبياري شرق دلتاي هراز، رودخانه
رود،  هاي غرب بابل رود) اضافه شده و باالخره با شبكه انهار آبياري و زهكش گيرند (از جمله گرم سرچشمه مي

  ).1371باشد (روشن طبري،  هاي بهار مي آبي در طول ماه رژيم رودخانه هراز برفي و منظم و داراي دوره پر
  
  رودخانه بابل-5-3-2

متر  3700آن در جنوب شهر بابل قرار داشته، گرچه حداكثر ارتفاع حوضه به  اي است كه حوضه آبريز رودخانه
متر و از اين  1000تر بوده، متوسط ارتفاع حوضه حدود  رسد ولي گسترش حوضه بيشتر در ارتفاعات پايين مي

نه برفي بوده و گرچه داراي يك دوره پر آبي در بهار در رودخا-جهت رژيم رودخانه به عكس هراز، باراني
باشد (به علت مصرف آب، اين دوره پر آبي در ايستگاه واقع در شهر بابل  اصلي قبل از ورود به دشت نيز مي

باشد. بابل رود داراي  هاي پاييزه مي اي از آبدهي ساالنه آن مربوط به بارندگي شود) ولي بخش عمده مشاهده نمي
باشد. مصب رودخانه اصلي در بابلسر ولي  مي يك شاخه اصلي و دو شاخه فرعي به اسامي كالرود و سجادرود
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هاي بين رودخانه اصلي تا  بخشي از آب رودخانه اصلي و دو سرشاخه اخير پس از آبياري مزارع، در آبراهه
  ).1376ريزند (رامين،  كنار به دريا مي فريدون

  
  رودخانه تاالر -6-3-2

عي به اسامي دشت سفيد، چرال (شش رودبار)، هاي فر اين رودخانه از يك شاخه اصلي به نام تاالر و شاخه
گير (سه شاخه  كسليان، رتجون و برنجستانك تشكيل شده و از آن جهت كه حوضه آبريز آن شامل مناطق برف 

باراني است، به طوري كه در -باشد رژيم آن برفي گير (دو شاخه اخير و بخشي از شاخه كسليان) مي اول) و باران 
داراي پر آبي بهاره، ولي در وسط دشت در ايستگاه كياكال، حجم عمده جريان ساالنه  ورود به دشت، رودخانه

هاي حاصل از بارندگي است. تقريباً كليه آب رودخانه در فصل زراعي به مصرف رسيده و  ناشي از سيالب
  اشد.ب ها مي رودخانه در مصب شامل فاضالب آبياري و آب سطحي دشت در واقع بارندگي و باالخره سيالب

  
  سياهرود -7-3-2

شهر سرچشمه گرفته و تنها در مواقع  رودخانه كوچكي است كه از ارتفاعات جنگلي جنوب و شرق قائم
  رسد. بارندگي آب آن به دشت مي

  
  رودخانه تجن -8-3-2

كند. رودخانه در سرچشمه مركب از دو شاخه به اسامي  رودخانه نسبتاً بزرگي است كه از شهر ساري عبور مي
متر در نواحي شمال  3200تا   2500هايي به ارتفاع  باشد كه از قله دانگه (رودخانه سفيد) و چهاردانگه ميدو

باراني -باشد. رژيم رودخانه برفي سمنان تا دامغان سرچشمه گرفته و انشعابات ديگر آن الجم دره و زارم رود مي
باشد  آباد مي صب رودخانه در آبادي فرحرسد. م متري به مصرف آبياري مي 1000و آب آن حتي از ارتفاع 

  .)1382(روشن طبري، 
  
  هاي دارابكال و اسرم آبراهه-9-3-2

متر بوده، آب  600باشند كه گسترش حوضه آبريز آنها تا ارتفاعات  هاي كوچك بين تجن و نكارود مي رودخانه
ها داراي  ولي تنها پس از بارندگيها جريان دارد؛  ها و دبي پايه اندكي در آن آنها ناشي از بارندگي و چشمه

ها و  دار، ابتداي دشت تنگ و عميق و در وسط به بركه جريان قابل توجه هستند. بستر آنها در اراضي شيب
  شوند. ها منتهي مي بندان آب
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  نكارود -10-3-2
متر  4000ا حدود متر ت 1000رودخانه نسبتاً طوالني است كه دره آن در امتداد رشته البرز و ارتفاع قلل آن از 

باران و جريان آب رودخانه   باشد. حوضه رودخانه در باالدست كم كوه در سرچشمه رودخانه) متفاوت مي (شاه
هاي ناشي از  سارهاست؛ ولي قسمت وسط حوضه جنگلي بوده و داراي سيالب ناشي از ذوب برف و چشمه

يابد كه آب آن از ابتداي اين بخش مصرف  ميكيلومتر در دشت جريان  30بارندگي است. رودخانه نكا در طول 
  زراعي دارد.

  
  هاي خليج گرگان ها و آبراهه رودخانه -11-3-2

كيلومتر بين نكارود و  70در حوضه آبريز خليج گرگان (خليج حسينقلي) كه به صورت نواري به طول حدود 
متر را  1700ارتفاعات جنگلي تا  باشد، تعدادي آبراهه و رودخانه كوچك وجود دارد كه آب سو گسترده مي قره

نمايد. اين آبراهه از غرب و شرق عبارتند از: الك، تراشان، رستم كال، گلوگاه، گز، باغو و  آوري مي جمع
  ها در مواقع غير سيالبي به مصرف رسيده و در دشت تنها زه آبي در آنها جريان دارد. كاريكنده. آب اين آبراهه

  
  جوامع جانوري و گياهي-3
  مقدمه-1-3

متر باالتر از سطح درياست در  1200ايران سرزمين تضادها است. ارتفاع بخش بزرگي از خاك كشور، بيش از 
متر ارتفاع  5478تر است. قله دماوند  متر از سطح درياي آزاد پايين 26هاي درياي خزر حدود  حالي كه كرانه

اند، بلندتر  ، واقع در عالم اوراسيا، قرار گرفتههاي هندوكش هايي كه در غرب سلسله كوه دارد و از تمام كوه
  است. 

اختالفات اقليمي نيز در اين سرزمين فاحش است. اختالف ميانگين دماي هوا در يك زمان مشخص در دو منطقه 
هاي سبز و شاداب جنوب غربي درياي خزر ميزان بارندگي بيش از  مختلف ايران قابل توجه است. در جنگل

  هاي شني دشت لوت ممكن است چند سال پياپي اصالً باران نبارد.  ست، در حالي كه در تپهمتر ا ميلي 2300
آورد؛ به نحوي كه جنگل  هاي گوناگوني را به وجود مي چنين تنوع فراوان جغرافيايي و اقليمي، بالطبع اكوسيستم

ران در حدي است كه هم سياه انبوه راش در شمال كشور تباين بارزي با درختان حرا در جنوب دارد و تنوع جانو
  توان يافت. خروس قفقازي، شهدخور، هم ماهي آزاد، كروكوديل، شوكا و خرس سياه را در آن ميان مي
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  هاي جانوري گروه-2-3
  خزندگان-1-2-3
  ها پشت الك -

ي در آفريقاي شمالي و آسيا  Emysهاي زميني ايران به سه خانواده و چهار جنس تعلق دارند. جنس پشت الك
اي  اند. الك پشت بركه هاي اين جنس از پفهرستوسن اروپا به دست آمده جنوب شرقي پراكنده است. فسيل

)Emys orbiculirisشود. اين گونه دامنه انتشار  اي است كه در ايران در سواحل خزر ديده مي اي مديترانه ) گونه
قاي شمالي از مراكش تا تونس كشيده شده وسيعي داشته و تا اروپاي مركزي گسترش دارد. در فون ساحلي آفري

) سوئد، دانمارك، هلند و انگلستان به دست Post- glacielهاي اين گونه از رسوبات پسايخچالي ( است. فسيل
شود. اين جنس در اروپا و آسياي  از آفريقاي شمالي تا اروپا و آسيا شناخته مي Mauremysآمده است. جنس 

) در شمال M. caspica caspicaهاي خزري ( پشت شود. الك از پليوسن شناخته مي ترشياري و در آفريقاي شمالي
در اين حوضه  R.auphraticusالنهرين انتشار دارد. گونه  درحوضه بين Rafetusو غرب ايران انتشار دارد. جنس 

ين گونه داراي شود. اين گونه تنها نماينده جنس و خانواده خود در جنوب غربي آسيا است. ا آندميك تصور مي
  مانده دوره پلو ويال يا رطوبتي است.  توان گفت باقي  اي است و به همين دليل مي انتشار پيوسته

از جنوب اسپانيا تا شمال  T.g.graecaاي دارد. زيرگونه  ) انتشار مديترانهTestudo graecaپشت مهميزدار ( الك
ه سمت شرق انتشار داشته و در تمام شمال غربي و غرب ايران از بالكان ب T.g.iberiaآفريقا انتشار دارد. زيرگونه 

پر  T. bermanariگسترش دارد. گسستگي انتشار اين گونه را در جنوب اروپا گونه ديگري از وابستگان آن يعني 
  كند. مي

 .Tشود. گونه  كه فالت دروني ايران را اشغال كرده است، زيرگونه جداگانه محسوب مي T.zarudnyزيرگونه 

horsfiedi  كه از خويشاوندانT. graeca است منطقه وسيعي از آسياي جنوب غربي را بين دامنه انتشارgraeca  T.  و
خانواده و چهار گونه  3جنس و  4زي به  پشت خشكي گونه الك 5دره سند اشغال كرده است. در ايران 

  جنس و دو خانواده وجود دارد. 4پشت دريايي متعلق به  الك
دهد. پراكنش آن  آسيايي محيط علفزار و جويبارهاي واقع در تپه ماهور و كوهسان را ترجيح ميپشت  الك

اي مايل به  اي تيره تا قهوه هاي مازندران، خراسان، سمنان، سيستان و بلوچستان است. رنگ آن قهوه شامل استان
  پشت آسيايي از گياهان (برگ، ميوه و گل) است.  خاكستري است. تغذيه الك

  به شرح زير مي باشد. Testudinesبندي راسته  سيمتق
   Testudinesزيرراسته 

  )Pleurodira )Side necked Turtleگروه   
  )Astro- American) Chelidaeخانواده     
    Pelomedusidae (Afro- American)خانواده     
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  )Pgnosed softshell Turtleنام انگليسي  Carettochelyidae (خانواده    
  )Turtle Seaنام انگليسي Cheloniidae (خانواده     
  ) Turtle Snapping(نام انگليسي  Chelydridae خانواده    
  ) Turtle Leatherback(نام انگليسي  Dermochelidaeخانواده     
  )Turtle Pondنام انگليسي (  Emydidaeخانواده    

   TurtleAmerican mud & (Musk(نام انگليسي   Kinosternidaeخانواده    
  )Turtle Mexican musk(نام انگليسي Staurotypidae خانواده     
 )Turtle Big headedنام انگليسي ( Platysternidae خانواده    

  )1379(ميردار و بلوچ، 
M. caspica caspica :تركيه، اي خزر) از شمال غربي عربستان، عراق، بحرين، شرق،  پشت بركه اين گونه (الك

  شود. تركيه مركزي، شرق ماوراء قفقاز (قفقاز) تا تفليس و شمال و غرب ايران شناخته مي
  

  Emysجنس 
E. orbicuharisاي اروپايي) در اروپا، شمال غربي آفريقا (مراكش تا تونس) آسياي  پشت بركه : اين گونه (الك

  شود. جنوب غربي، ايران (سواحل خزر) شناخته مي
  
  ها شتپ حفاظت الك -

هاي گياهان و  تا حد زيادي تجارت فرآورده (CITES)هاي در خطر انقراض  هاي كنوانسيون تجارت گونه فعاليت
شود.  هاي در خطر انقراض را شامل مي فهرست ساييتس گونه Iجانوران وحشي را محدود كرده است. ضميمه 

ء آن مشروط به كنترل و ساماندهي تجارت گيرد كه بقا هايي را در برمي فهرست اين كنوانسيون گونه IIضميمه 
هايي است كه هر يك در يك يا چند كشور  فهرست ساييتس شامل گونه IIIآنها در سطح جهاني است و ضميمه 

شود كه تجارت جهاني آنها محدود شود. ساييتس با همكاري  در خطر تهديد قرار دارند و درخواست مي
و برنامه محيط زيست  (IUCN)ي همراه با اتحاديه جهاني حفاظت اندركار حفاظت در سطح محل هاي دست گروه

هاي در خطر تهديد و ممنوعيت تجارت  و ديگر كارگزاران حفاظت در شناسايي گونه (UNEP)سازمان ملل 
ها و ساير خزندگان و فون و فلور ايفاء  پشت العاده در بقاء حيات وحش و از جمله الك جهاني نقشي فوق

ساييتس قرار دارند. فهرست كتاب سرخ  Iهاي دريايي در عربستان در فهرست ضميمه  پشت ككنند. تمام ال مي
ها،  تاكسون از الكپشت 83طبقه ثبت كرده است.  7آي. يو. سي.ان تمام فون و فلور در خطر انقراض را در 

 ,IUCN)اند ت شدهها در فهرست خزندگان دوزيستان كتاب سرخ آي. يو. سي. ان ثب ها و رينوسفالين كروكديلين

تاكسون  12گونه تاكسون كمياب  10پذير  گونه آسيب 12گونه در خطر انقراض  12. در اين فهرست  (1982
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نامشخص (در خطر انقراض يا تهديد قرار دارند اما براي تعيين و تعلق آنها به يكي از طبقات در خطر تهديد 
عات كافي براي قرار دادن آنها در يكي از طبقات تاكسون نامعلوم (اطال 11اطالعات كافي در دسترس نيست) 

گونه در اين كتاب در طبقه در خطر  5پشتان دريايي  گونه الك 7اند. از  گانه فوق وجود ندارد) ثبت شده چهار
  اند . انقراض فهرست شده

م گياهان و رود. اين موضوع در مورد تما پشتان به شمار مي تخريب زيستگاه عامل اصلي تهديدكننده بقاء الك
  كند.  جانوران جهان نيز صدق مي

ها امروزه با دو مشكل متفاوت در عرصه خشكي و دريا مواجه شده است. در مورد همه  پشت حفاظت الك
پشت هاي  توان گفت تخريب زيستگاه عامل عمده و مشكل اصلي است. اما الك ها مي پشت هاي الك گونه

ها در بسياري از  رويه آن د ديگري نيز روبرو هستند و امروزه صيد بيدريايي عالوه بر تخريب زيستگاه با تهدي
  مناطق دنيا به ويژه به خاطر گوشت و تخم آنها به تهديد جدي براي بقاء آنها تبديل شده است. 

گيري،  هاي آنها و از جمله مناطق جفت هاي زميني و دريايي مشروط به حفاظت زيستگاه پشت بقاء الك
هاي شيرين در سطح جهان در خطر  هاي زميني و آب طق تغذيه آنها است. بسياري از گونهگذاري و منا تخم

ها در خطر تهديد براي بقاء خود نياز به مراقبت و اقدامات حفاظتي بيشتري  انقراض قرار گرفته اند. اين گونه
  ت و حراست شديد دارند. پشتان نيز سخت نياز به مراقب هاي آنها خود الك دارند. عالوه بر حفاظت از زيستگاه

گذاري و از سوي ديگر در  پشتان دريايي در دو جبهه، در خطر تهديد قرار دارند؛ از يكسو در سواحل تخم الك
گذاري به علت توسعه امكانات تفرج در سواحل تروپيكال در تمام جهان در خطر  مناطق تغذيه، مناطق تخم

اي اين  مثل و تغذيه گيري، توليد ايي نيز امروزه مناطق جفتتهديد جدي قرار دارند. آلودگي محيط زيست دري
  ها در سطح غير قابل قبولي در معرض تهديد قرار داده است.  گونه

هاي سلفون شناور در درياها و  هاي پالستيكي و ورقه يكي از تهديدهاي بسيار جدي ديگر، حجم عظيم پوشال
ها مواد زائد در دريا  كانتينرها هستند. پراكنش اين نوع آلودگيبسياري ديگر از مواد غيرقابل تجزيه پالستيكي و 

ها به دليل اينكه فاصله زماني  هاي جهاني محدود شود. تعيين نتايج آني حفاظت الكپشت بايد از طريق همكاري
منظم  گيرد و ضمناً رشد آنها تا رسيدن به بلوغ به طور هاي زيادي را دربر مي بين تخم گذاري تا زمان بلوغ سال

هاي ديگران را در نيم قرن  توانيم نتايج فعاليت قابل نظارت و پايش نيست، تقريباً غيرممكن است. ما تنها مي
هاي ما نيز در قرن آتي مشخص خواهد شد. بعالوه بسيار دشوار است كه   گذشته مشخص كنيم. اثرات فعاليت

سال پيش سر از تخم  50يا  40هايي هستند كه  شوند همان پشتاني كه امروزه در سواحل ديده مي بفهميم الك
  اند.  درآورده

  : (Miller etal, 1989)فعاليت حياتي زير را دربرگيرد  7پشتان دريايي بايد  راهنماي حفاظت از الك
  پشتان دريايي  شناسي مستمر براي تعيين انتشار فراواني الك مطالعات زيست -
 ذف يا كاهش آنها در حداقل خود پشتان و ح شناسايي دقيق تهديدهاي بقاء الك -
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ها در  آوري تخم هاي مصنوعي و جلوگيري از جمع پشتان در كارگاه ارتقاء سطح توليد پرورش تخم الك -
 سواحل 

 هاي بالغ از طريق حفاظت و پشتوانه قانوني  پشت تضمين بقاء الك -

 اهش يابد. ها بايد ك پشت مرگ و مير حاصل از عوامل انساني در مراحل زندگي جواني الك -

 اثرات مخرب آلودگي نفتي و پالستيك در درياهاي آزاد بايد به شدت كاهش يابد.  -

 هاي فوق بايد افزايش يابد.  هاي جهاني در زمينه فعاليت همكاري -

 
  ها مارمولك -

پيدايش زون ساحلي پست منطقه خزري بعد از دوره پفهرستوسن به وقوع پيوسته است به همين دليل فون 
هاي اين حوضه با فون مديترانه، اروپا و ماوراء  بهره است. گونه هاي اندميك بي هاي اين خطه از گونه مارمولك

  قفقاز خويشاوندي دارند.
ارتفاعي بطول  اين منطقه از آستارا در غرب تا حسن كيابك در شرق اراضي پست خزر كشيده شده و دشت كم

شود.  هاي وسيع و پست تركمن باز مي ت شرقي آن به دشتكيلومتر و با عرض متغير است كه در انتهاي سم 640
تر از ميانگين ارتفاع از سطح دريا قرار گرفته است. وسعت درياچه بسته به نوسانات آب  متر پايين 26درياچه خزر 

كند. اين رودخانه امروز در معرض تهديد نوسانات اقليمي و انحراف آن براي  ورودي رودخانه ولگا تغيير مي
شود.  زي قرار دارد. خطوط ساحلي سابق با عوارضي نظير پستي و بلندي و سيماهاي فرسايشي مشخص ميكشاور

شود. اين پديده از كناره درياچه تا  هاي طبيعي ديده مي در سيماي ساحل درياچه توالي از انواع پديده
  اند: هاي مختلفي به ترتيب زير قرار گرفته هاي البرز در زون كوهپايه

آب  2هاي گسترده در داخل خشكي، مرداب 1شور هاي لب اي ساحلي، دماغه، پشته و بنداب، گوالب ماسههاي  تپه
هاي  اي پوشيده از علف هاي ماسه اي البرز. تپه تر و در نهايت زون كوهپايه تر و خشك هاي مرتفع شيرين، تراس

يابد تا اينكه به تدريج به  تقليل ميها از سمت غرب به شرق به دليل كاهش بارندگي  اند كه تراكم آن پراكنده
  شود. هاي تركمن تبديل مي فلور استپي دشت
هاي بلندتر و  زي هستند؛ در حالي كه دشت مردابي داراي پوشش متراكمي از گياهان علفي و آب-مناطق كوالبي

تي باستاني از هاي هيركاني، اجتماعا اند. جنگل هاي هيركاني پوشيده شده ها از پوشش كليماكس جنگل كوهپايه
اي از اروپا و شمال آسيا را در دوران سوم (ترشياري)  هاي گسترده اند كه بخش ي پهن برگ معتدلهها جنگل

  هاي خاصي به قرار زير دارند: ها ويژگي اين جنگل دادند. تشكيل مي
انمندي باال در تجديد اي؛ رشد گياهان باال رونده (ليانا)؛ تو العاده؛ درختان بلند؛ ساختار چند اشكوبه رشد فوق

اي  ها به شدت تخريب يافته و در عرصه مناطق جلگه ها) اين جنگل اي (درختان و درختچه حيات و تنوع گونه
                                                            
1 - Braxkish lagoons 
2 - Maesh 
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متر متغير است. حداكثر  ميلي 800-2000اند. ميزان بارندگي ساليانه در اين خطه جنگلي بين  كامالً نابود شده
  .(Bobek, 1968)ال بدون بارش نيست بارندگي در پاييز است اما هيچ فصلي از س

  هاي زير گزارش شده است: خزر در محدوده قلمرو ايران گونه يهاي حوضه دريا از فون مارمولك
Trapelus agilis ,Laudakia caucasica ,Angulis fragilis colchicus  ,Ophisaurus apodaus  Eremias velox velox 

,Lacerta chiorogaster ,L. defilippi ,L. praticola ,L. satrigata. 

هاي هيركاني است كه انتشار محدودي دارد و دامنه  اي آندميك در جنگل گونه Lacerta chlorogasterگونه 
  شود. انتشار آن به دره رودخانه اترك در كپه داغ نيز كشيده مي

شود در حالي كه  ه خزر ديده ميهاي حوض اي است كه تنها در مناطق رطوبي و جلگه گونه Anguis fragilisگونه 
  در پالئاركتيك غربي انتشاري گسترده دارد.

ي شمالي البرز  ها روند كه در شيب زي بشمار مي  انواعي كوه Laudakia caucasica و Lacerta defilipii هاي گونه
  شود. ديده مي

ها به جنوب خزر  اند كه دامنه انتشار آن هاي وابسته به تركمنستان گونه  Trapelus agilisو Ermias velox هاي  گونه
  ).1384(مجنونيان و همكاران،  شود نيز وارد مي

  
 دشت تركمن -

هاي اراضي دشت تركمن در آسياي مركزي از گوشه شمال شرقي ايران به داخل كشور راه  فون مارمولك
دهند و بسياري از  نشان ميخزري در سطح جنس با عناصر ايران خويشاوندي نزديكي -يابند. اين عناصر آرال مي

توراني -خزر را در جامعه جانوري واحدي تحت عنوان ايران-پژوهشگران در گذشته هر دو عنصر ايران و آرال
اند. فالت مركزي و مناطق پست توران همواره از دوره آئوسن ارتباط ادواري داشتند و متناوباً به  قرار داده

در اين مقاله اين نظريه ارائه شده است كه جهت چيره مهاجرت فون  اند. يكديگر متصل و سپس از هم جدا شده
  از سمت ايران به مناطق پست توران بوده است.

طور به شكل زبانه  شرقي كشور و همين  هاي پست تركمنستان از گوشه شمال هاي كوچكي از دشت بخش
هايي كه از اين  شوند. گونه ده ميها به داخل مرزهاي ايران كشي باريكي در شرق درياي خزر بين ساحل و كوه

  اند عبارتند از: كش (استپ تركمن) شناسايي شده حوضه زه
Trapelus agilis, Laudakia caucasica caucasica, L. erythrogastra, Phrynocephalus helioscopus, P. mystaceus, 

Ophisaurua apodus, Crossobamon eversmanni, Cyrtopodion caspium, Teratoscincus scincus, Eremias 
grammice, E,intermedia, E.lineolata, E. nigrocellata, E.velox, Lacerta chlorogaster, Mesalina watsonana, 
Eumeces schinederi princes, E. teaniolatus parthianicus, Mabuye aurata, Varanus griseus caspius. 

  .Cyrtopodion longipes microlepis ي:ها و به احتمال زياد گونه
Phryocephalus interscapularis,  .ها و  در اينجا در مرزهاي دشت تركمن عمدتاً در دامنه ها  بسياري از اين گونه

يي كه مشخصاً داراي خصوصيات خود استپ هستند به ها  ند و تنها گونه ا هاي كوهستاني محدود شده  شيب
  د:هاي زير تعلق دارن جنس

Phryncocephalus, Trapelus, Ermias, Crossobamon, Teratoscincus, Varanus. 
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اي،  شوند. فون اين منطقه از عناصر مديترانه ها در فالت ايران و حداقل در خراسان نيز ديده مي  بيشتر اين گونه
ي اخير خزر بوجود آمده خزر و ايراني تشكيل شده است. بدون ترديد اجتماع فون اين منطقه بعد از پسرو-آرال

  ).1384است (مجنونيان و همكاران، 
  

  مارها -
گونه  76اند. سهم ايران از فون مارهاي جهان  خانواده توزيع شده 11گونه از مارهاي جهان در  2389در حدود 

  جنس تعلق دارند.  30خانواده و  8است كه به 
روند. درفون مارهاي ايران  مارهاي ايران بشمار ميموقعيت جغرافيايي كشور يكي از عوامل عمده در غناي فون 

هاي پالئاركتيك و معرف فون ماوراء خزر نيز وارد شده و گستره شمال و شمال غربي كشور را تسخير  گونه
خوار هستند و نوع گياهخوار بين آنها وجود  خوار و تخم كنند. همه مارها گوشتخوار و به عبارت بهتر حيوان مي

  )1369 ندارد. (فرزان،
افتد و تكرر آن به مقدار تغذيه و لذا به ميزان رشد حيوان  اندازي در زندگي مارها به كرات اتفاق مي پوست

  باشند: هايي از آنها مي هاي زير نمونه بستگي دارد. گونه
Coluber schmidti, vipera raddei, agkistrodon, intermedius caucasica,vipera latifii, v.ursini, elaphe persica 

  
  حفاظت مارها

به سبب -مارها هم نياز به حفاظت دارند؛ بعضي از دانشمندان، طي مقاالتي نسبت به احتمال انقراض افعي لطيفي
شود كه  اند. در فهرست، چه بسا مالحظه مي اظهار نگراني كرده -دگرگوني زيستگاه اصلي آن يعني دره الر

قرار دارند. بايد  IUCNاني، كه در آستانه انقراض هستند، جزو فهرست سرخ عالوه بر اين گونه، دو افعي ديگر اير
 (لطيفي، كنند توجه داشت كه مارها جانوران مفيدي هستند و در تعادل اجزاي طبيعت نقش الزمي را ايفا مي

1364(  
  
  دوزيستان -2-2-3

ر اندام اين جانوران هم به خوبي دهند و اين تحول د دوزيستان حلقه اتصال بين ماهيان و خزندگان راتشكيل مي
كند. سپس با دگرديسي،  شود، چون نوزاد (الرو) كامال آبزي است و مانند ماهي با آبشش تنفس مي نمايان مي

توانند مدتي دور از آب بسر ببرند چون پوست  شود، اما دوزيستان نمي يابد و جانور صاحب ريه مي بدن تغيير مي
دهد  نفوذپذير است و در هواي خشك، حيوان مايع بدن را خيلي زود از دست مي آنها هم نسبت به آب و هم هوا

  و مي ميرد.
 14خانواده و  2جنس و  3گونه سمندر متعلق به  6گونه دوزيست در ايران ديده شده است كه شامل  20تاكنون 

هاي شمال غربي كه  ستانباشد. فون دوزيستان ايران در ا خانواده مي 4جنس و  4گونه قورباغه و وزغ متعلق به 
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هاي زيادتري است از بيشترين تنوع برخوردار است. اغلب در هر منطقه  داراي بارندگي ساليانه و روانĤب
شود. سمندرها در ميان دوزيستان ايران، محدودترين انتشار جغرافيايي را  جغرافيايي يك يا چند گونه ديده مي

و غرب كشور بوده و به داخل مناطق استپي خشك و بياباني دارند و گستره انتشار آنها محدود به شمال 
هايي هستند كه در نيمكره   ها متعلق به خانواده و جنس شوند. همه اين گونه هاي جنوبي و شرقي وارد نمي استان

ي ها ها از نظر انتشار جغرافيايي بازمانده دوره هاي اين گونه شمالي انتشار وسيعي دارند. اگرچه برخي از جمعيت
هايي دارند كه از نظر اكولوژيكي از دامنه بردباري  ترين انتشار جغرافيايي را گونه تر هستند؛ اما وسيع رطوبي
  ).1384تري برخوردارند (مجنونيان و همكاران،  وسيع

  
  سمندرها -

ق به دو گونه سمندر از ايران شناسايي شده است كه متعل 4شوند.  دار محسوب مي سمندرها از جمله دوزيستان دم
باشند. هينوبيده تنها خانواده سمندرها  گونه مي 4) با Salamandridae) با دو گونه و (Hynobiidaeخانواده هينوبيده (

است كه منحصراً محدود به قاره آسيا است (يك گونه از اين خانواده به اروپا نيز راه يافته است). دو گونه معرف 
ترين حد انتشار خانواده هينوبيده نيز بشمار  شود كه جنوب غربي يده مياز اين خانواده در خطه شمالي ايران د

شود. الرو اين گونه  هاي البرز و تالش ديده مي ) در كوهBatrachuperus persicusرود. سمندر جويباري ايران ( مي
  يركاني،هاي انبوده ه هاي كوچك موجود در جنگل ها و تاآلب در جويبارهاي سرد و روشن كوهستاني، حوضچه

متري  800-1200كنند. الروهاي اين گونه در ارتفاع  در مناطق كوهستاني غرب و جنوب درياي خزر زندگي مي
) هيچ نمونه بالغي Batarchyperus gorganenisاند و در موزه تاريخ طبيعي هنوز از سمندر غاري ايران ( پيدا شده

هاي گرگان  نه تنها از يك نمونه پيدا شده در غاري بين كوه). اين گوEiselt & Steiner, 1970شناسايي نشده است (
  ).clergue- Gazean & thorn, 1979آباد شناسايي شده است ( و علي

  
  ها ها و وزغ قورباغه -

دم  هاي ايران تماماً معرف فون دوزيستان بي ها و وزغ ها دوزيستان بدون دم هستند. قورباغه ها و وزغ قورباغه
)Anuraها در تمام مناطق معتدله  ها و وزغ خانواده تعلق دارند. قورباغه 4شوند و به  يك محسوب مي) پالئاركت

ها چه از نظر تعداد گونه و چه از نظر اندازه جمعيت فراوانند.  اند. قورباغه شمالي پالئاركتيك و نئاركتيك گسترده
داقل يك گونه وزغ يا قورباغه ديده در شمال و غرب ايران حضوري گسترده دارند و در هر منطقه جغرافيايي ح

 Pelobates syriacusاي سوريه ( اي به نام وزغ پابيلچه هاي پابيلچه شود. انتشار يك جنس و يك گونه از وزغ مي

syriacusاي جنوب غربي آسيا (وزغ  ) تا آخرين حد شمال غربي ايران گسترده است. وجه تمايز وزغ پابيلچه
هاي ايران بسيار آشكار بوده و با مشخصاتي مانند مردمك چشم عمودي و  قورباغهاي سوريه) با ساير  پابيلچه

مانند   ها است) و وجود يك برآمدگي دكمه هاي وزغ فقدان غدد پاروتوييد بزرگ در پشت سر (كه از ويژگي
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شود.  هاي سبك و نرم مناطق پست ديده مي گردد. اين گونه در خاك اي و عقبي متمايز مي در كف پاي بيلچه
مهرگان  هاي حفر شده در خاك سپري كرده و در شب براي تغذيه از حشرات و ساير بي روزها را در سوراخ

ترين حد دامنه انتشار اين گونه  توان جنوب شرقي آيد. ايران شمالي را مي ها بيرون مي كوچك از اين سوراخ
بايجان شرقي و غربي) و سواحل خزر در بشمار آورد. وجود اين گونه در اين خطه تنها از حوضه اروميه (آذر

  گيالن و مازندران گزارش شده است
)Tuck, 1971; Eiselt & Schmidller, 1973; Anderson, 1978(.  

) در تركيه و ايران است كه در ايران فقط در ساحل Bufo bufoآخرين حد جنوبي پراكنش وزغ معمولي اروپايي (
هاي كمي از  شود و نسبتاً كمياب است. از آنجا كه نمونه دران يافت ميهاي گيالن و مازن درياي خزر در استان

هاي خط ساحلي  ها از چراگاه آوري شده است، زيستگاه آن چندان شناخته شده نيست. همه نمونه اين گونه جمع
به  اند. هنوز وابستگي وزغ معمولي ايران آوري شده ها) جمع ها و درختچه هاي مهاجم (بوته تحت اشغال گونه

كه در قفقاز وجود دارد،  Bufo bufo verucosissimaهاي موجود مشخص نيست، احتمال دارد به زيرگونه  زيرگونه
  تعلق داشته باشد.

ترين پراكندگي را  هاي ايران بوده و وسيع  ترين وزغ ترين و شناخته شده ) يكي از معموليBufo viridisوزغ سبز (
شوند.  هاي سبز بزرگ مشخص مي رنگ و يا سبز زيتوني با لكه اي كم ن، قهوهها با رنگ روش در كشور دارد. ماده

تري دارند. دامنه بردباري  ها در نرها آنچنان مشخص نيستند و به همين دليل نيز نرها رنگ يكنواخت  اين لكه
هاي ايران  اناكولوژيكي وزغ سبز بسيار وسيع است. اين ويژگي باعث شده است كه اين گونه بتواند در بيشتر است

هاي زيادي زندگي و به توليد مثل (وجود بارندگي كافي و قابل تضمين در  اند، سال كه داراي بارندگي ساليانه
  هاي توليد مثل ضروري است) بپردازد.  ايجاد سايت
د ) در ايران وجوHyla savignyi) فقط يك جنس و يك گونه (Hylidaeهاي درختي حقيقي از خانواده ( از قورباغه

ها  هاي سبز، ني ها، پرچين رود اما به علف دارد و كوچك ترين قورباغه ايران است. اين گونه از درختان باال نمي
اي  ها به رنگ سبز روشن و يا قهوه چسبد. اين قورباغه ها مي و ساير گياهان كوتاه در طول حاشيه جويبارها و بركه
ها  اين قورباغه  شوند. برخالف جثه كوچك خود، سر ديده مي روشن تا خاكستري همراه با نوار سياهي از چشم تا

روند. انتشار  داراي صداي بلندي هستند. پاهايشان صفحات چسبناكي دارد و به راحتي از سطوح عمودي باال مي
كند و به دليل نياز خود به بارندگي پايدار ساليانه و  قورباغه درختي فقط در مناطق تاالبي يا مرطوب زندگي مي

هاي شمالي و غربي محدود شده است. دامنه انتشار اين گونه از گوشه شمال غربي  هاي مرطوب به استان ه پناهگا
ايران شروع شده و به سمت شرق تا گيالن و مازندران و به سمت جنوب تا كردستان، لرستان، خوزستان و فارس 

  كشيده شده است.
  اند: اي عمده وابسته ) تعلق دارند، به سه گروه گونهRanidaeهاي حقيقي كه به خانواده ( گونه از قورباغه 4
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  )Rana ridibunda ridibundaقورباغه مردابي معمولي ( -
ترين قورباغه ايران است و با وزغ سبز دامنه انتشار موازي دارد و جز در سيستان  ترين و پراكنده اين گونه معمولي

هاي  ها و چاآلب هاي وابسته به بركه د. قورباغه مردابي از گونهشو هاي كشور ديده مي و بلوچستان در همه استان
اي تيره تا سبز روشن همراه با  باشد. اين قورباغه از نظر رنگ بسيار متغير بوده و از قهوه علفي هوالركتيك مي

ه ها در طول سر فاقد نوار تير شود. اين قورباغه هاي سياه در پشت و روي دست و پا ديده مي تعدادي لكه
مانند.  حركت نشسته و به انتظار مي ها بالقوه رويكردي صيادي داشته و بي باشند. استراتژي بقاء در اين قورباغه مي

  پرند.  به محض ديدن صيد در آب با يك جهش انفجاري به داخل آب مي
يا قورباغه  )Rana macronemisn pseudodalmatinaهاي حقيقي، قورباغه مردابي جنگلي( گونه ديگر از قورباغه

اي پر رنگ خود در مناطق مرطوب اغلب به فاصله چند  جنگلي پادراز ايراني است. اين قورباغه زيبا با رنگ قهوه
هاي حوضه خزر در گيالن و مازندران زندگي  شود و در جنگل ترين جويبار ديده مي متر دورتر از نزديك

  .)1382(محمديان، هاي هيركاني است  كند. اين گونه بومي ايران و جنگل مي
  

 : خالصه فهرست دوزيستان ايران1-3جدول 
 A- (Urodela)  دار راسته دوزيستان دم  استان

  گيالن
 Hynobiidae  خانواده هينوبيده

 Batrachuperus gorganensis  سمندر غاري ايران

 B. persicus  سمندر جويباري ايران

  گلستان

 Salamandridae  خانواده ساالماندريده

 Neuregus crocatus  سمندر) نيوت كوهستاني آذربايجان(

 N. kaiseri  (سمندر) نيوت كوهستاني لرستان

 N. microspilotus  (سمندر) نيوت كوهستان كردستان

 Triturus cristatus karelini  سمندر تاجدار

  گيالن

 B- anura  راسته دوزيستان بدون دم

 Pelobatidae -1  ها) اي خانواده پلوباتيده (وزغ پابيلچه

 Pelobates syriacus syriacus  اي سوريه وزغ پابيلچه

 Bufonidae -2  ها) خانواده بوفونيده (وزغ

 .Bufo bufo ssp  وزغ معمولي

 B. kavirensis وزغ كويري

 B. latastii oblongus وزغ سبز خراسان

 B. luristanicus وزغ لرستان

 B. olivaceus وزغ بلوچي

 B. stomaticus وزغ مرمري

 B. surdus surdus گوش معمولي وزغ بي
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 A- (Urodela)  دار راسته دوزيستان دم  استان

 

 B. surdus annulatus اي گوش خال حلقه وزغ بي

 B. viridis viridis وزغ سبز

 B. viridis arabicus وزغ سبز عربي

 B. viridis kermanensis وزغ سبز كرماني

 Hylidae-3 خانواده هليده

Hyla savignyi قورباغه درختي

  مازندران

 Ranidae-4  خانواده رانيده

 Rana camerani  قورباغه مردابي راه راه

 R. cyanophlyctis cyanophlyctis  قورباغه مردابي بلوچي

 R.macrocnemis pseudodalmatin  قورباغه مردابي جنگلي

 R. ridibunda vidibunda  موليقورباغه مردابي مع
  )1380)و مطالعات محيط زيست منطقه ساحلي كشور(عوفي و همكاران، 1384مأخذ: جغرافياي جانوري ايران (كيابي و همكاران، 

  
  پرندگان -

شناسي در منطقه خشكي از جهان قرار گرفته است و بخش اعظم خاك آن را  سرزمين ايران گرچه از نظر بوم
دهد، اما به هيچ وجه چهره يكنواختي ندارد. تنوع سيما و منظر كشور  يمه خشك تشكيل ميمناطق خشك و ن

ايران قبل از هر چيز مديون تضادهاي اقليمي، دامنه تغييرات ارتفاعي و موقعيت جغرافيايي آن است. طيف 
هاي باراني  كوير، جنگل ، ارتفاعات عمق هاي دايمي ها و يخچال ها كه دامنه آن از برفچال اي از زيستگاه گسترده

كند، فون پرندگان غني و متنوعي را در خود جاي  ها و مانگروهاي جنوب تغيير مي معتدله هيركاني تا نخلستانه
اند. كشور ايران اگرچه فاقد پرندگان آندميك و انحصاري است اما به دليل موقعيت جغرافيايي منحصربه  داده

داران، پرندگان  ندگان با خاستگاه جغرافيايي متفاوت است. در ميان مهرهفرد خود داراي تنوع قابل توجهي از پر
ترين محيط بالمعارض در گيتي، يعني هوا، هستند. پرندگان  به سبب برخورداري از قدرت پرواز، صاحب وسيع

ز تر براي بسياري ا توانند به طور مكرر نقل مكان كنند و اين جابجايي سريع از محيطي به محيط مناسب مي
  ها به علت نيازهاي خاص تغذيه و يا شرايط اقليمي، اهميت حياتي دارد.  گونه

زارها و  ها، بوته هاي شمال، غرب و جنوب، يا استپ هايي ايران، از قبيل جنگل با توجه به اهميت تنوع زيستگاه
مهم پرندگان اشاره هاي  توان به حفاظت اين مناطق در برابر تخريب، به عنوان زيستگاه هاي مختلف، مي تاالب
  نمود.

تيره تعلق دارند  79جنس و  220گونه مختلف پرنده در ايران وجود دارد كه حدود  492طبق اطالعات موجود، 
  ).1369(بهروزي راد، 

اند، هفت زيستگاه عمده پرندگان در  بندي شده نوع زيستگاه طبقه 7كه در  IBAباتوجه به معيارهاي گزينش 
  رند:خاورميانه به قرار زي
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اند. تعداد مناطق انتخاب شده در اين  گانه فوق انتخاب شده هاي هفت مناطق مهم پرندگان از ميان تمام زيستگاه
هاي  ند. يك سوم مناطق انتخاب شده را زيستگاهك ها متفاوت بوده و از كشوري به كشور ديگر فرق مي زيستگاه

ها با  گيرند. ساير زيستگاه دهند و به همين دليل در طبقه مناطق دريايي قرار مي تاالبي و ساحلي تشكيل مي
هاي  گيرند. تعداد زيادي از تاالب درصد كل مناطق هريك از كشورها را دربر مي 15تا  12يكديگر مشابه بوده و 

اند، در حالي كه منابع آبي اين منطقه بسيار محدود بوده و انتخاب اين  انتخاب شده IBAنه به عنوان منطقه خاورميا
باشد. در حدود يك چهارم از مناطق انتخاب شده نيز به  ها بيانگر اهميت حياتي آنها براي پرندگان مي تاالب

قانوني قرار دارند. بيش از يك  نحوي تحت حفاظت قانوني قرار دارند. بيش از يك سوم مناطق، تحت حفاظت
اي از مناطق مهم  قرار دارند. بنابراين بخش عمده IBAسوم كل مناطق، تحت حفاظت كنوني زير پوشش مناطق 

گونه پشتوانه حفاظت قانوني برخوردار نيستند. اقدامات قانوني هميشه قادر به  پرندگان در خاورميانه از هيچ
اقل از اين امتياز برخوردارند كه به همه سطوح عام و خاص در جامعه و تضمين حفاظت مناطق نيستند اما حد

دهند كه در صورت بهبود شرايط، امكان تغيير وضع و حل و  دولت اهميت منطقه را نشان داده و اين نويد را مي
 در خاورميانه كم و بيش در خطر تهديد IBAفصل مسائل موجود را خواهد داشت. در حدود دوسوم از مناطق 

مربوط به حفاظت مناطقي است كه به شدت در خطر تهديد قرار دارند، به  IBAترين مناطق  قرار دارند. مبرم
هاي مورد نظر براي  طوري كه اگر اقدام جدي و فوري صورت نگيرد، تمام يا بخشي از زيستگاه يا جمعيت گونه

يانه وجود دارد كه در اين نوع شرايط منطقه در خاورم 31هميشه از بين خواهد رفت. براساس اطالعات موجود 
ها يا تاالبي و يا جنگلي هستند و در فرآيند تبديل اراضي به سرعت رو به  برند. اين زيستگاه بحراني به سر مي

 طور محدود تحت مراقبت قرار دارند.   يا به گذارند. اين مناطق يا تحت حفاظت قانوني قرار ندارند و نابودي مي

ناپذير  ها عمدتاً در معرض تبديل برگشت  است. اين نوع زيستگاه IBAوجه نوع تاالبي مناطق بيشترين تهديد مت
سو كمتر   هاي مشابه از يك نسبت به ساير انواع زيستگاه IBAهاي  اراضي قرار دارند و در حالي است كه تاالب

ل اقدام فوري در مورد اين تحت حفاظت قرار دارند و از سوي ديگر در معرض تهديد قرار دارند. به همين دلي
دسته از مناطق از ضرورتي مبرم برخوردار است. از ميان كشورهاي خاورميانه تنها دو كشور (ايران و اردن) عضو 

منطقه در  1منطقه در ايران و  18عنوان سايت رامسر انتخاب ( منطقه از ديرباز به 19كنوانسيون رامسر بوده و 
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اي كه به عنوان سايت كنوانسيون رامسر انتخاب يا مدنظر  منطقه 18اي از  عمدهاند در حالي كه بخش  اردن) شده
درصد آنها كم و بيش در معرض تخريب و انهدام  50اند، فاقد پشتوانه حفاظت قانوني بوده و بيش از  قرار گرفته

(معيار  2iمعيارهاي  هاي زير از هاي معرفي شده ايران براي سايت كنوانسيون رامسر تاالب قرار دارند. از تاالب
  نيز برخوردارند: IBAيك درصد جمعيت) مناطق 

برون،  آباد، درياچه اينچه دشت مغان، قوري گل، گرده قيت و ميمند ، نوروزلو و قازانلو، لوندويل، بنداب عباس
په، سد وشمگير، درياچه بي بي شهربانو و ايمر، رود جوين وكال شور، دشت تايباد، تاالب هشيالن و دشت دوت

چغاخور، تاالب گندمان، هفت برم، درياچه هرم، هورمد، خليج بوشهر، جزيره هرمز، رودشور، شيرين و ميناب، 
  بهار و كنارك، رودخانه سرباز سفلي و خور گواتر.  خور جاسك، چاه

) مناطق 20000(جمعيت  2iiهاي زير از معيار  سايت كنوانسيون رامسر تاالب هاي معرفي شده ايران براي از تاالب
IBA  :برخوردارند  

قشالق و درياچه قوبي، ساحل درياي خزر، مرداب انزلي،  درياچه اروميه، شورگل، يادگارلو و درگه سنگي، قره
سرا، دشت ناز،  كنار، سيدمحله، زرين كال و الريم كياشهر و دهنه سفيدرود، اميركاليه، فريدون كوالب بندر

هاي تركمن، آالگل و آلماگل و  خليج گرگان، تاالب گميشان و استپو زاغمرز، ميانكاله و  بندهاي لپو آب
هاي رود كارون، هوربامدژ، (سعدي شاوور) دشت حميديه (اميديه)،  هاي رودخانه دز، مردآب گل، مردآب آجي

هاي شادگان و خوراالميه و خورموسي، درياچه ايذه و شيخو،  هاي سوسنگرد)، مردآب هور سوسنگرد (مردآب
رود سفلي، سد درودزن، درياچه كافتر، دشت ارژن و درياچه پريشان،  هاي زاينده اوخوني و مردآبدرياچه گ

درياچه مهارلو، درياچه بختگان، طشك و كمجان، هامو صابري، هامون هيرمند و هامون هيرمند و هامون پوزك، 
  رودجرا.الكرم، ترعه خوران، رودگز و دلتاي  دلتاي رود حله، جزاير نخيلو، مورغو و ام

درصد) با معيارهاي كمي كنوانسيون رامسر  84تاالب ( 99در خاورميانه  IBAتاالب انتخاب شده به عنوان  118از 
براي پرندگان مهاجر آبزي به عنوان سايت رامسر همخواني داشته و حائز شرايط براي انتخاب هستند. ساير 

با ساير معيارهاي كنوانسيون رامسر (اهميت فون و فلور) و يا غير آن)  IBAهاي رودخانه خاورميانه (مناطق  تاالب
  همخواني داشته و شرايط الزم براي انتخاب شدن را دارند. 

بيش از همه در خطر تهديد قرار دارند. اين نوع اراضي كه از  IBAهاي نوع زراعي  ها، زيستگاه بعد از تاالب
اند قبالً سيمايي متفاوت داشتند و اغلب به صورت  مدهها و فالت به وجود آ هاي بسيار دور از تبديل دشت زمان

شدند. هرجايي كه امكان شرايط  زاري و يا ساوانا ديده مي هاي بوته طبيعي مناطق خشك، استپ علفزارهاي نيمه
كه به دور از كشت و  هاي ثانويه تا زماني  اند. اين زيستگاه ها تبديل شده كشت ديم فراهم بود، اين نوع زيستگاه

هاي اوليه را در خود پناه داده و  ترين پرندگان بارز زيستگاه مانده باشند، قادرند حساس ع متمركز و ژرفي باقيزر
ها امروزه  توانند حفظ كنند. اين نوع زيستگاه هاي تبديل شده، مي اين پرندگان بقاء خود را حتي در اين زيستگاه

توسعه باعث كاهش بسياري از پرندگان استپي و  در خطر تهديد كشاورزي متمركز قرار دارند و در صورت
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هاي زراعتي  هاي آبياري و رژيم ها خواهند شد كه توان سازگاري با سيستم وحش اين نوع زيستگاه ديگر حيات
حفاظت  IBAهاي كشاورزي (سموم، مكانزاسيون، كود و آبياري) را ندارند. تفاوت بين مناطق  متكي بر نهاده

هاي مناطق  ها در قياس با ساير زيستگاه ر تهديد (بدون پشتوانه حفاظتي) در انواع زيستگاهآزاد در خط  IBAشده و
خشك بسيار زياد بوده اختالف فاحشي بين آنها وجود دارد. از آنجا كه امكان كنار گذاشتن اراضي وجود 

هاي  ا اتكا بر انگيزههاي سنتي زمين ب ندارد، شايد بهترين شيوه حفاظت پرندگان در اين مناطق ترغيب كاربري
حقوقي به وسيله -هاي متمركز (كشت صنعتي) توام با پشتوانه مالي چنانچه امتناع از كاربري اقتصادي است.

هاي كشاورزي پايدار را در منطقه تضمين كند. از ديگر  تواند كاربري ها مورد ترغيب قرار گيرد، مي دولت
  توان زيستگاه جنگلي و دريايي را نام برد. ند ميكه نياز به حفاظت بيشتري دار IBAهاي  زيستگاه

زيستگاه جنگلي به علت رفع نيازهاي متعدد جمعيت كثيري از مردم خاورميانه به زحمت قابل حفاظت هستند و  
گونه موافقتنامه استوار و قابل اجرايي نيز براي حفاظت از آنها وجود ندارد.  اي هيچ در سطح جهاني و منطقه

زارها از اهميت حياتي برخوردارند، اما آنگونه كه  ها و درخت ستره خشك خاورميانه جنگلهرچند كه در گ
  هاي مهم تنوع زيستي، مورد حمايت قرار ندارند. سزاوار اهميت آنها است اين كانون

 مناطق ساحلي دريايي نيز امروزه در معرض تهديد فشار جمعيت انساني قرار دارند و يكي از عوامل تهديد مناطق
IBA باشد. جزاير دور از كرانه كه از نظر توليد مثل  هاي تمركز جمعيت مي ها، افزايش كانون در اين نوع زيستگاه

هاي غيربومي  هاي انسان و وارد كردن گونه باشد، در حال حاضر در معرض تهديد دخالت پرندگان بسيار مهم مي
ها  هاي غيربومي، كنترل فعاليت تقيم دارند. حذف گونهقرار دارند. اين دو فعاليت بر جمعيت پرندگان مهم اثر مس

  ها تلقي شود. تواند از اقدامات حفاظتي مهم در اين زيستگاه و نظارت پيوسته مي
ها در خاورميانه بيشتر در خطر تهديد اراضي و تغيير  ها و مصب هاي گلي، كوآلب هاي ساحلي نظير كفه زيستگاه

گاه قرار دارند. از دو دهه پيش فرآيند تغيير كاربري زمين در خاورميانه  جكاربري نظير زمين مسكن، صنعت، تفر
هاي  را از بين برده است. حفاظت از سطح زيستگاه (IBA)شروع شده است و بسياري از مناطق مهم پرندگان 

د مناطق دريايي در منطقه در حوضه درياي مديترانه، از طريق كنوانسيون بارسلون و به ويژه پروتكل آن در مور
خاورميانه  IBAدهد؛ به همين دليل ضروري است كه مناطق  اي بسيار موفق نشان مي حفاظت شده خاص مديترانه

يونپ تحت » اي درياهاي منطقه«هاي  فارس، درياي سرخ و خليج عدن نيز از طريق كنوانسيون واقع در خليج
  حفاظت قرار گيرد.

اي تعيين مناطق مهم براي پرندگان از كشوري به كشور ديگر فرق سطح بررسي (انوانتر) مناطق در خاورميانه بر
زارها) انواتنر  ها و درخت اند (مانند جنگل كند. الزم است براي تعيين مناطقي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته مي

ها  رسيدر خاورميانه كافي نبوده و بايد در آينده با ادامه بر IBAكاملي صورت گيرد. فهرست موجود از مناطق 
  تر شود.  غني
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هاي  ها و كوآلب هاي آب شيرين، مرداب اي، درياچه كيلومتر از ساحل ماسه 700گستره جنوبي درياي خزر با 
ها را براي  اي از زيستگاه هاي تركمن بستر متنوع و پيچيده لب شور در گيالن مركزي، خليج گرگان و استپ

كند كه در منطقه پالئاركتيك غربي نظير آن  ي فراهم ميآوري پرندگان مهاجر و آبز گذراني و نسل زمستان
ها را بيش  ها، غازها، قوها و باكالن هاي منظم ساليان اخير، جمعيت نيمه زمستاني اردك وجود ندارند. سرشماري

ير دهد. اين احتمال نيز وجود دارد كه بسياري از اين پرندگان در بهار و پاييز در مس از يك ميليون پرنده نشان مي
گذران بزرگي از پليكان  مهاجرت خود در اين منطقه دوباره ديده شوند. به عالوه در اين منطقه جمعيت زمستان

هاي  ها وجود دارد. در طول مهاجرت ها، پرندگان ساحلي و كاكايي پاخاكستري، فالمينگو، اگرت ها، حواصيل
آوري خود در قطب شمال به  از مسير نسل بهاره و پاييزه، شمار زيادي از پرندگان ساحلي در مسير مهاجرت

فارس و شرق و جنوب آفريقا، از سواحل جنوب خزر عبور كرده و از   گذراني خود در خليج سمت مناطق زمستان
ها  ها، كورمورانت ها، حواصيل هاي اين منطقه محل توليد مثل اگرت كنند. در تابستان نيز تاالب آن استفاده مي

(Phalacrocorax carbo)  طاووسك (Porphyrio porphyio) سفيد  دريايي گونه پرستوي(Chlidonia hybridus) باشد  مي
  ).1379(منصوري، 

  
  پستانداران -

هاي بسيار متفاوتي نظير  كه در مركز زون طور موقعيت آن  به دليل وسعت و گستردگي سرزمين ايران و همين
هاي  اين سرزمين عميقاً تحت تأثير محيط ،گرفته استهاي عرب و قفقاز قرار  هندوستان، تركستان، سرزمين

 ،دهد پيراموني خود قرار دارد. در واقع از خصوصيات طبيعي و اوليه كه در سرتاسر پيكره آن رخ نشان مي
حساب آورد. همه اين عوامل  هاي خارجي به توان محل برخورد و تالقي اثرات محيط سرزمين ايران را مي

هاي مشخص در  اند. گو اينكه تنوع غيرمتعارف و خيلي زيادي از فرم فون در سرزمينپيشاپيش مؤيد فراواني 
شود اما با اين همه سرزمين چه از نظر خصوصيات ذاتي خود و چه از نظر تنوع بسيار  پوشش گياهي ديده نمي

  قابل توجه است.
ي قرار نگرفته است. گزارشات هاي اخير كشور ايران از نظر جانوري به طور جدي مورد بررس متاسفانه تا سال

موجود در اين زمينه بسيار پراكنده و ناكافي است. تا ساليان متمادي تنها كار درخشان در زمينه جانورشناسي 
) بوده است. كتاب بالنفرود هرچند امروزه به عنوان يك Eastern Persiaايران محدود به كتاب و. ت. بالنفرود (

توان آن را  ) است، اما مي1837العات آن مربوط به يك سده پيش از اين (شود و اط سند تاريخي محسوب مي
 ،هاي جانورشناسي در كشور ايران گرچه امروزه نيز ناكافي است سرآغاز جانورشناسي ايران بشمار آورد. بررسي

ين را هاي اخير زمينه مساعدي فراهم كرده است تا بتوان ساختار فون اين سرزم اما پيشرفت سريع آن طي سال
گونه  15ها  گونه پستاندار در ايران يافت شده است كه از ميان آن 129در حدود شناخت و درك كرد. 

گونه  4دار،  گونه سم Pinniped(، 12گونه ( 1خوار،  گونه گوشت 28 ،)Chiropteraگونه خفاش ( 21خوار،  حشره
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ران ايران با قاره اروپا (بدون احتساب باشند. با مقايسه تعداد كل پستاندا گونه جونده مي 48الگومورف و 
گونه  133تر از ايران است و تنها از  شوروي) كه چهار برابر سرزمين ايران بوده و از نظر اكولوژيكي بسيار متنوع

خواران، ببر هنوز در  پستاندار برخوردار است، شمار پستانداران ايران بسيار قابل توجه است. در ميان گوشت
شود اما بشدت كمياب شده است و از نژادي است باشكوه كه پوست آن رنگ روشني  مي شمال ايران يافت

گذرد، هرچند در سده گذشته اين گونه تا  ديده شده مدت زيادي نمي دارد. از زماني كه در غرب رامسر
ندران و هاي ماز هاي دوري نظير آرارات و تفليس نيز ديده شده است. حتي امروز نيز اين گونه در جنگل مسافت

شود، اما زيستگاه آن به شدت محدود شده  طور مناطق تپه ماهوري در طول مرز تركستان ديده مي گرگان و همين
اند و به زودي نيز  هاي باشكوه مازندران امروزه به شدت تحت توسعه قرار داشته و تخريب يافته است. جنگل

سال  20بيني است آن است كه در  ن قابل تصور و پيشها باقي نخواهد ماند. آنچه در اين ميا چيزي از اين جنگل
  آينده نسل ببر در ايران منقرض خواهد شد.

شود، شايد امروزه كامالً منقرض شده  هاي برجسته پرسپوليس ديده مي به وفور در نقش كوتاه ايراني كه شير يال
دادند. به  مناطق همجوار شيراز مي باشد. حتي در سده گذشته نيز سياحان اغلب خبر از حمله و يورش اين گونه به

  هاي مديدي در مناطق شمال شرقي دزفول وجود داشته است. رسد كه اين گونه احتماالً تا مدت نظر مي
ها  شود. گرگ در آذربايجان، كردستان و البرز ديده مي  ها هنوز به تعداد فراواني وجود دارند و عمدتاً گرگ
شوند، اما بقاء خود را به خوبي حفظ  داران شكار مي به وسيله چوپانان و رمه اي رحمانه رغم اينكه به طور بي علي

دانند چگونه از طبيعت محيط زيست خود  اند كه به خوبي مي گرا و محتاط ها موجوداتي عمل كردند. گرگ
كشانند و در  مي هاي دام دهند، اما در پاييز خود را به نزديك گله ها خيلي خود را نشان نمي استفاده كنند. تابستان

خواران  برند. ساير گوشت ها حتي در طول روز به روستاها حمله مي هاي كوچكي از گرگ ها گله زمستان
خواران،  ها، حشره ها، پلنگ ها، گربه شمار زيادي از روباه  هايي نظير شمار محدودي از كفتار راه راه، گونه

  گيرد. بر ميها مانند كاراكال را در يوزپلنگ و تعدادي از لينكس
است كه در چهار فصل سال برحسب زمان، زندگي خود را ) Phoca caspicaدرياچه خزر زيستگاه فك خزري (

دهد. وجود فك خزري را نخستين بار درواقع هرودت گزارش كرده است. او مشاهده كرد كه آب  تغيير مي
صيد ماهي زندگي كرده و از پوست فك  كند و مردمي را ديد كه با ارس به داخل مناطق مردابي جريان پيدا مي

  كنند. لباس تهيه مي
هاي قابل توجهي نيز وجود دارد. گورخر ايراني در  داران گونه ذكر اين نكته ضروري است كه در ميان سم

رسد كه با خطر انقراض روبرو باشد و در سده  نظر نمي  كند. اين گونه به حاشيه بيابان مركزي در ايران زندگي مي
در طول مرز افغانستان بيش از هزار گله از اين گونه ديده شده است. گوزن زرد ايراني بسيار كمياب شده  گذشته

هاي غربي زاگرس كه  در شمال شوشتر و در دره كارون در منطقه باريكي از شيب 1957است. اين گونه در سال 
قاء خود به اقدامات حفاظتي مبرمي نياز به عنوان زيستگاه اختيار كرده بود، دوباره كشف شد. اين گونه براي ب
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كنند.  داراني هستند كه در كمربندهاي باالي مناطق جنگلي زندگي مي دارد. مرال و شوكا دو گونه ديگر از سم
وقفه شكار  گرچه هنوز بي) G. bennettiو جبير () Gazella subgutturosaهاي ايران يعني دو گونه آهو ( غزال
از ) Ovis orientalisو همين طور قوچ وحشي () Capra hircus aegagrusانند. بز و پازن (شوند اما هنوز فراو مي

هاي كوهستاني بسيار دشوار بود و سختي  وضع مطلوبي برخوردارند. تعقيب اين دو گونه براي شكار در زيستگاه
رسد كه در  نظر نمي  به رود و به همين دليل ها يك فاكتور حمايتي براي اين دو گونه بشمار مي دسترسي به آن

هاي خود را در بهار در حدود سه هفته بعد از  معرض تهديد باشد. الزم به ذكر است كه قوچ و ميش وحشي بره
  آورند. زايي گوسفندان اهلي به دنيا مي بره

 Ochotonaاز تنوع وسيعي برخوردارند. پايكاها () Lagomorpha(ها  در ميان پستانداران ايران جوندگان و خرگوش

rufescens (طور بخش شرقي البرز زندگي  هاي كوهستاني مناطق مركزي و شرقي ايران و همين در زيستگاه
ها بسيار زياد باشند و در  كنند و ممكن است در برخي از سال كنند. پايكاها به صورت كلني زندگي مي مي
افت شده است. اين جوندگان كوچك و هاي بعد بكلي ناپديد شوند. شش نوع متفاوت از جربوا در ايران ي سال

روند و هيچ غذايي را  ها را به خواب مي اند. جربواها زمستان زيبا به زندگي مستقل در مناطق بياباني خو گرفته
اي  برند. بخش عمده ها را در آن بسر مي عمق خود زمستان هاي كم كنند و پس از بستن ورودي حفره ذخيره نمي

درصد كل  90آميز نيست اگر گفته شود كه  دهند. اغراق ها تشكيل مي ها و جربيلاز جوندگان ايران را جرد
كنند. ساير  ها به صورت كلني زندگي مي دهند. جردها و جربيل جوندگان را اين دو گروه را تشكيل مي

درازي  ها چندان شناخته شده نيستند. ساليان خواران و خفاش جوندگان از نظر تعداد اهميت كمتري دارند. حشره
ها باشند. در ميان  گونه خفاش از ايران گزارش شده است اما ممكن است خيلي پيش از اين 21است كه 

دهند  خواران را تشكيل مي ها بخش عمده حشره شود، خارپشت هاي جالب توجهي ديده نمي خواران گونه حشره
  ).1375(ضيايي، 

  
 بندي فون پستانداران طبقه  

ويژه مرال، شوكا، گراز، موش خانگي و ه پالئاركتيك هستند. ب يم حياتيوابسته به اقلپستانداران ايران عمدتاً 
هاي اين گروه ارتباط نزديكي با اين  روند. ساير گونه هاي بارز پالئاركتيك بشمار مي موش صحرايي از گونه

مهمي در فون ايران  ) كه نقشGerbillus) و جربيل (Merionesدهد. جنس جرد ( هاي پالئاركتيكي نشان نمي گونه
اي  دارند در اقليم حياتي صحرا نيز وجود دارند. به همين دليل اين دو جنس از نظر وابستگي به پالئاركتيك حاشيه

  باشد: شود. فون ايران داراي دو ويژگي مهم مي محسوب مي
  باشند. درصد) اندميك مي 18بخش قابل توجهي از فون ايران ( -
 اند. داخل آن راه يافتهه هاي پيراموني ب ز محيطاي از فون ايران ا بخش عمده -
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هاي بيروني و پيشرفت آنها كم و بيش تا عمق اين سرزمين باعث شده است كه فون مركبي از  ثير نفوذ گونهأت
عناصر بومي و بيگانه بوجود آيد. فون بومي كشور همراه با عناصري كه عموماً خصوصيات پالئاركتيكي دارند و 

 دهند.  جا فون كشور را تشكيل مي آفريقايي و اورينتال (هندوستان) يك همين طور عناصر

پستانداران كشور ايران در مقايسه با برخي از كشورها نظير سوريه هنوز از وضعيت مطلوبي برخوردار است و 
بزودي  ها الوقوع انقراض قرار ندارند، اما برخي از گونه هيچ يك از پستانداران بزرگ اين كشور در خطر قريب

رويه و  هاي انسان نظير شكار بي در معرض انقراض قرار خواهند گرفت. كميابي ببر خزر بدون شك نتيجه فعاليت
اند. اما اين احتمال وجود دارد كه همانند  شدت كمياب شدهه زدايي است. كاراكال و يوزپلنگ هر دو ب جنگل

) تغييرات تدريجي اقليمي در كاهش جمعيت اين كوتاه ايراني (كه اخيراً منقرض شده  گوزن زرد و شير يال
ها وضعيت  ها (جبير و آهو) و گورخر ايراني در مقايسه با ساير گونه اي داشته باشد. غزال ها نقش عمده گونه

شوند. شرايط  ندرت ديده ميه ها نيز در كمربند عريضي در پيرامون شهرها ب تري دارند، گرچه اين گونه مطلوب
هاي مساعد براي دسترسي  كنند زمين هاي دشتي باز زندگي مي گونه كه اغلب در گستره زيستگاهي اين دو

روند. از سوي  كند. اين دو گونه براي شكارچيان و موتورسوارها طعمه آساني بشمار مي شكارچيان فراهم مي
رايط زي از جمعيت قابل توجهي برخوردارند. ش عنوان دو گونه كوهه ديگر هنوز قوچ و ميش و گرگ ب

رود. پلنگ نيز  عامل اصلي حفاظت اين دو گونه بشمار مي ،برند زيستگاهي اين دو گونه كه در ارتفاعات بسر مي
ناميده » پلنگ كوه«ها بنام  دليل نيست كه بسياري از كوهپايه رسد همانند دو گونه فوق باشد و بي به نظر مي

  شود. ندرت ديده ميه حاشيه خزر ب هاي شوند. اما در شرايط كنوني اين گونه جز در جنگل مي
  

  پستانداران دريايي ايران -
ها منحصراً يا عمدتاً در  اند. هر يك از گونه هاي جهان به طور تصادفي انتشار نيافته پستانداران دريايي در اقيانوس

اين شرايط اي زندگي مي كنند. فقدان هر يك از  دامنه خاصي از عمق و دماي آب دريا يا رژيم اقيانوسي ويژه
اي نامطلوب سازد. اما هنوز در مورد فاكتورهايي كه باعث حضور يك گونه  تواند زمينه را براي زيست گونه مي

اي  شود، اطالعات زيادي وجود ندارد. يكي از فاكتورهاي عمده در منطقه و عدم حضور آن در منطقه ديگري مي
گذارد، الگوي  م بر روي انتشار پستانداران تأثير ميخيزي مناطق دريايي و به طور غيرمستقي كه بر روي حاصل

آيند، باعث جابجايي  ها كه عمدتاً در اثر بادهاي غالب به وجود مي هاي اقيانوسي است. اين جريان چيره جريان
ها  ها در اقيانوس هاي گرم استوايي شده و پستانداران دريايي متأثر از اين جابجايي هاي سرد قطبي و آب آب

ها شده و با توزيع مواد غذايي  هاي سطحي و زيرسطحي نيز باعث انتقال و اختالط آب شوند. جريان يتوزيع م
سازند. بديهي است  خيزتر مي برخي از مناطق را نسبت به مناطق ديگر كه در سكون بيشتري قرار دارند حاصل
شرايط اقيانوسي در جهت وفور  عدم حضور پستانداران دريايي در مناطق فقير امري غيرطبيعي نيست. به هر حال
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ها براي اين حضور دارند كه  هاي دريايي در اقيانوس رسد كه برخي از گونه كند. به نظر مي مواد غذايي عمل مي
  غناي آن را مصرف كنند.

كنندگان سطوح باالتر در يك منطقه از نظر روابط  بنابراين حضور پستانداران دريايي و ساير پرداتورها و مصرف
كند، بستگي دارد.  خيزي منطقه را تضمين مي وژيكي بدواً به وجود صيد و بعداً به شرايط آب كه حاصلاكول

ها به تشكيل و حركت  وارند. جابجايي اين گونه يا پاگوفيل در اين مورد نمونه 3پستانداران دريايي يخ دوست
  ها گره خورده است. يخ

اند تا بتوانند  اي يافته هاي ويژه اي شده و سازگاري ييرات عمدهتمام پستانداران دريايي در طول زمان دستخوش تغ
كنند، در حالي كه برخي  در آب زندگي كنند. پستانداران ستاسن و سيرين تمام زندگي خود را در آب سپري مي

ديگر در فصول مختلف و يا در دوره خاصي از حيات خود (عمدتاً در مواقع توليد مثل، استراحت يا 
آورند. همه تغييرات ساختاري بدن پستانداران دريايي در جهت تسهيل زندگي  ي) به سواحل روي ميانداز پوست

ها براي رانش آنها در  ها باله عقبي از بين رفته و باله نيپيد ها و پي ها، ستاسن اند. در سيرنين در آب به وجود آمده
روديناميك طوري تغيير كرده كه بدن كمترين اند. به عالوه شكل بدن براي كارايي هيد آب سازگاري پيدا كرده

زي بودن كمتر در  كند. اما تغييرات ساختاري خرس قطبي و اوتر دريايي با وجود دريا مقاومت را در برابر آب مي
  شكل بدن آنها تظاهر پيدا كرده است و اين حيوانات هنوز شبيه خويشاوندان خود در خشكي هستند.

 برند:  گروه از پستانداران به كار مي 5پستانداران دريايي را براي بسياري از پژوهشگران اصطالح 

 Cetaceaans (وال، دلفين ها و پورپويزها)  
- Sirenians (ماناتي ها و دوگانگ)  
- Pinnipeds  (ماناتي ها و دوگانگ)  
- Fissipedians  
- Mustelidae  (اوترهاي آبي)  
- Ursidae ها)  (خرس  

ها  ارتباط تاكسونوميك و سيستماتيك بين آنها نيست. در حقيقت ستاسن گونه اصطالح پستانداران بيانگر هيچ
ها و  نيپيدها يا خرس اند. پي ها و گورخرها بسيار نزديك ها، خوك نسبت به ساير پستانداران دريايي به اسب

ز نظر پيشينه اند. به هر حال وضعيت پستانداران دريايي ا ها بسيار نزديك ها و هيراكس ها با فيل راسوها و سيرنين
اند كه از خشكي به دريا  ها پستانداراني بوده اند كه وال چندان روشن نيست. برخي از پژوهشگران بر اين عقيده

اند، به همين دليل نيز با نياكان  اند و طي زماني بلند خود را با اين محيط زيست بيگانه سازگار كرده روي آورده
هاي جديد  اين نگرش كم و بيش در حال تغيير است. نياكان ستاسنزميني خود كمترين شباهتي ندارند، اما 

ها بوده باشند كه در عصر پالئوسن يعني Mesonychids احتمال دارد كه از حيوانات بزرگ زميني موسوم به 

                                                            
1- Pagophilic 
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كردند. اين جانوران به سمت زندگي  ها زندگي مي ها و مصب ميليون سال قبل در حاشيه كوآلب 60نزديك به 
هاي مياني آنها كه امروزه  امل يافتند و ميراث اين نوع زندگي به جانشينان آنها رسيد. يكي از خانوادهدر آب تك

باشند كه  مي Mysticeti (Baleen whale)و زيرراسته  Odontoceti (Toothfd whale)هاي زيرراسته  نيز وجود دارند وال
ري برگزيدند كه منجر به بروز تمايزاتي در آنها ميليون سال پيش راه خود را جدا كرده و زندگي ديگ 30 -25

ها به  ترين خويشاوندان وال  گونه از آنها شناسايي شده است. نزديك 80شد، به طوري كه امروزه در حدود 
ها، گرازها،  ها، گوسفندان وحشي، بيزون ) نظير غزالArtiodactylaسمان ( گروه ديگري از پستانداران يعني زوج

  ند. شترها تعلق دار
  
  خانوادهPhocidae 

  دهد. را به خود اختصاص مي Pinnipediaهاي زيرراسته  اي از گونه اين خانواده بخش عمده
Phoca  جنس  

 (Gmelin, 1788) P. caspica  (Caspian seal)  
ر كننده آن محدود شده است. اين دريا د هاي تغذيه هاي درياي خزر و رودخانه انتشار اين گونه منحصراً به آب

هاي شمالي باعث  المنافع شوروي سابق قرار دارد. يخ بستن آب محدوده كشور ايران و كشورهاي مشترك
شود. شمال شرقي درياي خزر قلمرو پاييزه اين فك به  هاي جنوب مي مهاجرت فصلي اين گونه به سمت آب

آورد. اين گونه از  وي ميهاي عميق و خنك جنوب درياچه ر آيد، اما در بهار و تابستان به سمت آب شمار مي
تاكنون صيد تجاري آن در مقياس بزرگ ادامه دارد. در  19دير باز مورد صيد قرار گرفته است و از قرن 

  ) معرفي شده است.Vپذير ( آسيب IUCNبندي  طبقه
  درياي خزر و حوضه آبريز آنسواحل ايراني ن ماهيا - 

ها و  نمك خليج هاي شيرين و كم شوند و هم در آب ت ميهاي ايران هم در درياهاي شور ياف تعدادي از ماهي
در هزار است  5/8ي خزر اكنون فقط در حدود  ريزند. از آنجا كه شوري آب دريا رودهايي كه به اين درياها مي

هاي موجود در سواحل جنوبي  ها صحيح نيست، لذا گونه و از آنجا كه تفكيك و حذف تعداد كمي از گونه
  هاي شيرين ايران درج شده است.  هاي آب ست ماهيدرياي خزر در فهر

ريزي از آب دريا وارد  هاي درياي خزر، مانند ماهي آزاد، ماهي سفيد و تاس ماهيان جهت تخم برخي از ماهي
رويه همراه با  شود. صيد بي ريزي از رودخانه راهي دريا مي شود، و مارماهي برعكس براي تخم رودخانه مي

ون، ذخاير ارزنده ماهي درياي خزر را نيز به شدت تقليل داده كه اين امر به ويژه بر هاي روز افز آلودگي
  ).1383تاسماهيان اثر گذاشته است (نادري و عبدلي، 
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  نگاهي به پوشش گياهي نوار ساحلي شمال ايران-3-3
است كه تا نزديكي تپه نوار باريكي   نوار ساحلي شمال ايران ممتد از آستارا تا كردكوي، بندرتركمن و گيش 

شود؛  هاي ساحلي زير تأسيسات شهري قرار گرفته و جاده گياهي بكر و دست نخورده در آن مشاهده نمي كناره
هاي  هاي هرز و گونه هاي موجود در فواصل نقاط فاقد تأسيسات شهري، بيشتر از انواع علف بنابراين رويش

يافته رويش يابند، يا در نقاطي كه  هاي تخريب  سب و با خاكاند در نقاط كامالً نامنا مقاومي هستند كه توانسته
هاي شور  هاي شني نسبتاً مرتفعي وجود دارد، برويند. هر چه از غرب به شرق ساحل پيش برويم با خاك تپه

تپه بيشتر گياهان از انواع   مواجه مي شويم، به طوري كه در اطراف بندر تركمن، جزيره ميانكاله و گميش
سر گذاشتن تأسيسات شهري، وارد فضاي   باشند. بعد از نوار ساحلي و پشت مقاوم به شوري مي شورپسند و

هاي  شويم كه اغلب زير كشت محصوالت كشاورزي مانند برنج، باغ اي و دشتي ساحل درياي خزر مي جلگه
هاي ملي  اركمانده مانند پ نخورده باقي باشد و در بعضي نقاط نيز بكر و دست  كيوي، چاي مي  مركبات،

اي حوضه رويشي خزري اعم از بكر و  هاي موجود در نواحي جلگه سنگان و نور و جوامع و رويش سي
  نخورده به شرح زير است: دست

يافته و روشن به عنوان گونه غالب ديده  در اغلب نواحي تخريب  :Sambucus ebulusيافته  جامعه تخريب  -1
  calystegia sepium اي مثل: اكندهشود. اغلب خالص بوده و گياهان پر مي

Rubus anatolicus, sactharum spontaneum, شوند. و بسياري از گياهان يكساله در كنار آن ديده مي  
  زاري و با آب فراوان در كنار گياهاني چون:  اغلب در نواحي مرطوب و چمن: Thragmites australisجامعه  -2

Typha australis, Sparganium neglectum, Iris spseudoacorus, Corex divulsa, Scirpus lacustris, Cyperus longus, 

Artemisia annua, Paspalum distichum .ديده مي شوند 

 Phragmites australis, Nelumbium capsicum, Trapa جامعه گياهي مردابي و باتالقي با گياهان غالبي چون: -3

natans :به همراه  
Potamogeton spp, Hydrocotyle ranunculoides. 

  ، Alnus glutinosaجامعه گياهي اغلب خالص توسكاي قشالقي  -4
 :Alnus subcordata, Echinochloa crus-galli, Cyperus spp, Mentha aquatica Rubus anatolicus, Sambucus به همراه

 ebulus, Digitaria sanguinalis, Zelkova carpinifolia, Quercus castaneifolia .  
  اي پراكنده شامل: زاري و درختچه جامعه گياهي بوته -5

Punica granatum, Rhamnus pallasii ها و گياهاني چون: به همراه درختچه Eryngium caeruleum, Ailanthus 

altissima, Rubus anatolicus, Prunus divaricata Mespilus germanica, Ficus carica, Celtis caucasica, Potentilla 

teptans..  
 Rubus anatolicus, Polygonum: به همراه  Juncus littoralis و Juncus acutes جامعه گياهي ساز و زارها شامل: -6

hydropiper, Dittrichia graveolens, Conyza canadensis, Alhagi persarum, Eryngium cacruleum, Silybium 

marianum, Xanthium strumarium, Tamarix ramosissima. 
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 Halocnemum زاري با آب فراوان  گرگان و شوره  اي دريا در كنار خليج زاري حاشيه جامعه شوره -7

strobilaceumو Salicornia europaea :اين جامعه اغلب خالص بوده و ديگر گياهان مثل  
Salsola imbricate, Salsola soda, Cressa cretica, Frankenia pulverulenta, ramosissima ,Tamarix  Aeluropus 

logopoides , suaeda fruticosa, Frankenia hirsuteشوند. به صورت بسيار پراكنده در البالي آنها ديده مي  
 Salsola soda, Atriplex leucoclada, Suaeda  .زاري از بندرتركمن تا گميش تپه شامل:  جامعه گياهي شوره -8

aegyptiaca, Alhagi Persarum  
  يابد و با دور شدن از دريا گياهاني هم چون: تر از دريا ادامه مي كه تا نواحي دوردست

Artemisia annua, Artemisia fragrans, Dittrichia graveolens, Juncus rigidus Phragmites australis ، نيز در كنار و
  شود. در فواصل بيشتري از آنها ديده مي

 ,Artemisia tscherviniana شده ساحلي با گياهاني چون:   زارهاي پراكنده و گاهي تثبيت معه گياهي شنجا -9

Rubus anatolicus:به همراه عناصر گياهي چون  
Artemisia annua, Saccharum spontaneum, Tunica saxifrage, Convolvulus persicus, Messerschmidia 
Sibirica,Convolvulus cantabricus, Corispermum aralo-caspian, Salsola kali, Agriophyllum lateriflorum, Daucus 

littoralis plantago indica, Anagalis arvensis.  
اي  شده بين اراضي شهري نواحي جلگه يافته و رها بعد از اليه پوشش گياهي ساحلي و نواحي تخريب -10

شوند و كمتر دچار تخريب  اي كه نسبتاً به حالت طبيعي ديده مي هساحلي زيرپوش و گياهي درختي و درختچ
 هائي چون: به همراه درختان و درختچه Quercus castaneifolia و  Buxus hyrcanus هاي غالبي چون: اند و گونه شده

Gleditsia caspica, pterocarya fraxinifolia, Ficus carica Diospyrus lotus, Alnus glutinosa, Alnus subcordata, 

Punica granatum,   وAcer velutinum 1380همكاران، ( شود. در آن ديده مي(  
  
  هاي ساحل خزر اعم از خودروي و كاشته شده فهرست درختان و درختچه -1-3-3

اي درگذشته  هاي جلگه يافته و رويش قابل ذكر است كه ساحل خزر تا مسافت نسبتاً طوالني از ساحل تخريب 
اي زينتي به  لي آن، به اراضي كشاورزي و شهري تغيير يافته است. در عين حال بسياري از گياهان درختچهجنگ

اندازهاي زيبا در نقاط مسكوني وارد منطقه گرديده است كه اهم آنها  ها و چشم ها، پارك منظور ايجاد تفرجگاه
  )1380همكاران، ( در فهرست زير آورده شده است.

  
  بومي و انحصاري و وضعيت آنها از نظر حفاظتيهاي  گونه-2-3-3

با توجه به اطالعات ارائه شده در مباحث فوق الذكر و همچنين براساس جداول مربوط به فهرست گياهي ساحل 
هاي گياهي ناحيه خزري از انواع يكساله (غيردرختي و  خزر، مشخص مي گردد كه بيشترين تعداد گونه

هاي هرز مزارع و نقاط تخريب شده قرار مي گيرند. در ميان پوششهاي  علف غيردرختچه اي ) بوده و در رديف
هاي گياهي مذكور، گونه انحصاري و منحصر به فرد مشاهده نمي گردد، به جز در مواردي كه در محدوده  گونه
 هاي شمال، رويش دارند. جنگل



  ٨١ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  قوانين-4
 14/6/1374ي ايران (مصوب برداري از منابع آبزي جمهوري اسالم قانون حفاظت و بهره-1-4

  مجلس شوراي اسالمي
هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ و  منابع آبزي آب-1ماده 

برداري اين منابع در  باشد. مديريت حفاظت و بهره حراست از آن وظايف دولت جمهوري اسالمي ايران مي
  گردد. اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي جهت تأمين منافع ملي كشور براساس

قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، به جز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، كليه -2ماده 
  باشد. هاي داخلي مرزي و دريايي مي هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران اعم از آب آب

ت ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت آبزي حمايت از اشخاص شركت سهامي شيال-3ماده 
برداري منابع موجود، اقدامات زير را  حقيقي و حقوقي فعال در بخش شيالت و آبزيان و مديريت و توسعه و بهره

  دهد: انجام مي
هاي قابل  يات، گونهانجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل: ح-1

اين  2هاي موضوع ماده  برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آب بهره
  قانون.

آوري  برداري، تكثير و پرورش آبزيان و عمل انجام تحقيقات و اقدامات الزم پيرامون صيد و نحوه بهره-2
  محصوالت آبزي.

ت صيد و اعمال مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود، بهسازي انجام اقدامات مربوط به مديري-3
  اين قانون. 2هاي موضوع ماده  دار كردن اقتصادي آب محيط زيست آبزيان و آبزي

  تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.-4
آوري، صادرات و واردات آبزيان  تكثير و پروش آبزيان، عمل هاي صيادي، هدايت و نظارت بر كليه فعاليت-5

  توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
هاي صيد و صيادي، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام  تشويق و حمايت فعاليت-6

 اي.  مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره

شركت سهامي شيالت ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان حفاظت وظايف و اختيارات - تبصره
  محيط زيست نخواهد بود.

هاي تحت حاكميت و صالحيت  آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب هاي عمل صيد و فرآورده-4ماده 
رات صادرات و گردد و صدور آن تابع مقر جمهوري اسالمي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي

  باشد. واردات كشور مي



  های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح ٨٢
 

 

ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيالت -5ماده 
  باشد. ايران مي

برداري آبزيان در  تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي-6ماده 
ين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا ا 2هاي موضوع ماده  آب

  گردد. نامه اجرايي اين قانون تعيين مي جزيي و ميزان تعرفه پروانه صيد بر اساس آيين
صيادي هاي  ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام به فعاليت-7ماده 

نمايند، به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و  هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران مي در آب
  گردد. تصويب هيأت وزيران تعيين مي

هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت  ها و شركت ها، اتحاديه تعاوني-8ماده 
  شيالت تأسيس شود. تعاون و با موافقت و نظارت

  بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره خواهد شد.-9ماده 
هاي تعاوني يا خصوصي واگذار  تواند به شركت ارائه خدمات و اداره تأسيسات بندري حسب مورد مي-1تبصره 

  شود.
مبالغي را براساس شيالت مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي  -2تبصره 
  رسد، دريافت دارد. هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي تعرفه
هاي ساحلي جمهوري  به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب-10ماده 

  باشد.  اسالمي ايران ممنوع مي
  هاي صيد و صيادي: به منظور حمايت از فعاليت-11ماده 
تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايران و خارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد  مي شيالت -الف
گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در  بيمه

  هاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد. محدوده آب
ت كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصوالت صيد شده و ساير صندوق بيمه محصوال-ب

  هاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آالت صيد اقدام نمايد. شركت
شركت سهامي شيالت ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبالً بيمه -ج

  نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد. 
حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غيرمجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره، سمي و يا -12ماده 

  باشد. ماري و يا مرگ آبزيان شوند، ممنوع ميبرقي كه باعث ضعف، بي
باشند مگر براساس  ) اين قانون نمي2هاي موضوع ماده ( شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب-13ماده 

  هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت صاحب پرچم.  شرايط مندرج در موافقتنامه
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هاي ايراني كه با موافقت شيالت و بر اساس مقررات مندرج در اين  شركتصيد شناورهاي صيادي خارجي براي 
قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي 

  باشد. اند، مجاز مي خارجي اقدام نموده
ن با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل ) اين قانو2هاي مندرج در ماده ( طرح مديريت ذخاير آب -14ماده 
گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني،  برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيالت تهيه مي بهره

برداري پايدار از منابع آبزي را  اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره مكاني، مقداري، روشي، گونه
  تضمين نمايد. 

  شيالت مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.- تبصره
) اين قانون، مكلفند عالئم، اسامي، 2هاي موضوع ماده ( شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب-15ماده 

هايي كه طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را  حروف و شماره
  د، به طور دائم در معرض ديد قرار دهند. ساز ممكن مي

) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي 2هاي موضوع ماده ( شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب-16ماده 
هاي آماري و اطالعات مربوط به صيد  ) اين قانون مكلفند داده2هاي موضوع ماده ( ايراني فعال در خارج از آب

شود، به شركت سهامي  ق چاپي و در مدت زماني معيني كه در مقررات اجرايي تعيين ميانجام شده را در اورا
  شيالت ايران انتقال دهند.

انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيالت ايران توسط -17ماده 
  باشد. اجرايي آن هستند، مجاز مياشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات 

چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز -18ماده 
هاي  تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تأسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري

  اتخاذ تدابير حفاظتي الزم را صادر نمايد.مسري باشند، شيالت موظف است دستور 
ها)  هاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ) شركت سهامي شيالت ايران در آب3اقدامات موضوع ماده (-19ماده 

هاي  دار كردن آب هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه
هايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تأمين آن در زمان معين رها  ا آبمورد استفاده براي شرب ب

  باشد. شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي
آوري و كنترل و نظارت بر  آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل ضوابط مربوط به ساخت تأسيسات عمل-20ماده 

  گردد. ي اين مؤسسات توسط شركت شيالت تعيين ميها فعاليت
نامه اجرايي آن از طريق نيروي انتظامي به عنوان  بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين-21ماده 

  شود. ضابط قوه قضائيه انجام مي
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مقررات نيروي  حدود اختيارات و شرح وظايف مأموران نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به- تبصره
  انتظامي تعيين خواهد شد.

  22ماده 
  بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه الزم پيش -الف

اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد  2هاي مذكور در ماده  صيادي در آب
تواند شناور  الذكر دادگاه مي گردد. عالوه بر مجازات فوق صادره محصوالت صيادي محكوم ميميليون ريال و م

  صيادي، آالت و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.
  مرتكبين جرايم ذيل: -ب
  نون.بيني شده در اين قا انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه الزم پيش -1
  انتقال غير مجاز محصوالت صيادي از شناور به شناورهاي غيرمجاز. -2
  عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پروش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي. -3
  فروش آالت و ادوات صيادي غيرمجاز. -4
هايي كه به عنوان مسير  تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هرگونه تأسيسات غيرمجاز در رودخانه -5

  اند. مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان تعيين شده
 هاي صنعتي و هر گونه مواد آالينده كه هاي مسري و تخليه فاضآلب ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماري -6

  باعث خسارت به منابع آبزي شود.
زش محصول (متناسب با نوع تخلف، با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ار

شود. به  و يا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي 3، 2، 1ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي مواد 
تواند محصوالت صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آالت و ادوات صيد و ساير ابزار  عالوه دادگاه مي

  جرايم را مصادره نمايد و واحد آالينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد. و مواد بكار رفته در ارتكاب 
در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و ادوات صيد و ساير ابزار و 

  نمايد.  ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را مصادره مي
تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه  ران ميشركت سهامي شيالت اي-ج

معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون 
كوم ) ريال و مصادره محصوالت صيادي و ابزار و آالت صيد مح000/000/10) ريال تا ده ميليون (000/000/1(

  نمايد: مي
  صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.-1
  هايي كه صيد آنها ممنوع اعالم شده است. صيد گونه-2
  هايي كه براي آنها اجازه الزم دريافت نشده است. صيد گونه-3
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  فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.-4
ونه آالت و ادوات و مواد در شناور بدون كسب صيد با آالت و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگهداري اينگ-5

  مجوز از شيالت.
  حمل و نگهداري محصوالت صيد شده غيرمجاز در شناور.-6
هاي  اين قانون و يا ارائه اطالعات غيرواقعي موبوط به صيد و فعاليت 16عدم ارسال اطالعات مربوط به ماده -7

  انون و مقررات اجرايي آن.تكثير و پرورش انجام شده و به ترتيب مقرر در اين ق
يي كه شناسايي يا  عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن عالئم، اسامي، حروف و شمارها-8

  سازد. تعيين هويت شناور را ممكن مي
هاي خاوياري و  آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهي صيد، عمل-د

جازه شيالت ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب خاويار بدون ا
  شوند. با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي

در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه مرتكب يا مرتكبين را عالوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك 
  نمايد. عزيري محكوم ميروز تا شش ماه حبس ت

ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با  3هاي اجرايي مورد نياز اين قانون ظرف مدت  نامه آيين-23ماده 
  رسد. هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

مورخ چهاردهم شهريور ماه شنبه  قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه
به تأييد شوراي نگهبان  22/6/1374يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  رسيده است. 
  
  )4/11/1354هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي (مصوب  قانون حفاظت دريا و رودخانه-2-4

  در اصالح اين قانون: -1ماده 
هاي ساحلي و  قانون اصالح قانون تعيين حدود آب 3درياي ساحلي موضوع ماده » سرزميني درياي«منظور از 

  باشد.  مي 1338فروردين  22منطقه نظارت مصوب 
  هاي مشمول اين قانون. اعم از تخليه يا نشت نفت يا هرگونه مخلوط نفتي در آب» آلوده كردن«
  ائي و يا به صورت آميخته با فضوالت و رسوبات آنها.اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنه» نفت«
  هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.» مخلوط نفتي«
اعم از هر نوع وسيله نقليه دريا رو و وسايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا به نوعي يدك » كشتي«

  شود.
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منظور حمل و نقل مايعات ساخته شده از نفت هر گونه كشتي كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن به » نفتكش«
  و در قسمت مزبور بالفعل بار ديگري جز نفت نباشد. 

  باشد. متر مي 1852عبارت است از ميل دريائي كه معادل » ميل«
  عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريائي در ساعت.» گره دريائي«
ت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم بر يعني مقدار نف» شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي«

  سرعت حركت كشتي بر حسب گره دريايي در همان لحظه. 
هاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط  هاي مرزي و آب آلوده كردن رودخانه-2ماده 

عي (اعم از ثابت و شناور و خواه ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنو نفتي خواه توسط كشتي
ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو  توسط لوله

گردد، در صورتي  سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي
احتياطي واقع شود مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است.  ا بيمباالتي ي كه آلودگي بواسطه بي

نيروي دريائي يا ژاندارمري كشور بر حسب مورد، به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورت مجلس 
كننده نفتكش باشد، آن را متوقف و در مورد ساير منابع  تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلوده

  ها جلوگيري به عمل خواهد آورد. ده از ادامه عمليات آنآلوده كنن
فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه  تا هنگامي كه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج-تبصره
هاي دو جانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعيين  المللي يا توافق بين

هاي روي فالت قاره و در بحر عمان تا فاصله  رات اين قانون در خليج فارس تا حد نهائي آبنشده باشد، مقر
  االجرا خواهد بود. پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني الزم

هائي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده  نامه  در مناطقي كه فالت قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقت
ي كه به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، اجراي مقررات اين قانون محدود به خط است، تا زمان

منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدأ درياي سرزميني ايران و كشور مقابل آن به يك 
  فاصله باشد.

دفتر «تنظيم و نگاهداري دفتري به نام  ها يا بنادر ايران هستند مكلف به هاي زير كه در آب انواع كشتي-3ماده 
  باشند. مي» ثبت نفت

  تن يا بيشتر. 150هاي نفتكش به ظرفيت غير خالص  كليه كشتي-الف
  تن يا بيشتر. 400هاي غير نفتكش به ظرفيت غير خالص  كليه كشتي-ب

يخ، ساعت، نام بندر يا وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بالفاصله پس از وقوع به طور كامل برحسب تار-4ماده 
بنادر با عرض و طول جغرافيائي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده باال درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور 

  بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي، امضاء و عيناً به گواهي فرمانده كشتي برسد:
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  تخليه آن با قيد:آبگيري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنين -الف
  نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.-1
  نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.-2
  مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداكثر ده درصد تقريب).-3

  ر:شستشوي مخازن نفت با ذك -ب
  نام و يا شماره مخازن شسته شده.-1
  نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.-2
نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است. (در صورتي كه -3

  آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد، بايد ذكر شود).
  از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد: نشين شدن آب ته-ج
  نام و شماره مخازن گنداب كشتي.-1
  نشين شده آب در مخازن گنداب. دفعات و ساعات ته-2
  نشين شده كه به دريا تخليه شده است. مقدار آب ته-3
  مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي.-4
  هاي ديگر كشتي با ذكر: فضوالت نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتتخليه  -د
  روش تخليه و محل آن (خواه در ساحل باشد يا دريا)-1
  هاي ديگر. نام و يا شماره مخازن و يا قسمت-2
  مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده.-3
  اقي با تعيين:فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنائي و يا اتف-ه
  مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد.-1
  چگونگي فرار نفت و علت آن.-2

كش در دفتر ثبت نفت قيد  هاي نفت عالوه بر موارد فوق الزم است مراتب زير نيز در مورد كشتي-1تبصره 
  گردد:

  گزارش بارگيري محموالت نفتي. -1
  كشتي در اثناي حمل. كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف -2
هاي مرتبط كننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عمليات  گزارش بستن يا باز كردن شيرها و ساير دستگاه -3

  بارگيري يا تخليه. 
  سازند. هاي نفت را با آب توازن مرتبط مي باز كردن يا بستن شيرهائي كه لوله -4
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شوند در حين بارگيري يا تخليه يا پس از هر دو  ا مرتبط ميباز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دري -5
  كار.

  گزارش تخليه محموالت نفتي. -6
  هاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد بود. ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به يكي از زبان-2تبصره 
تي نگاهداري شود و هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كش-3تبصره 

پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري 
  شود. 

پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه خوانا -4تبصره 
  باشد و صحيح آن دوباره نوشته شود.

ها و يا  توانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آب مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني مي-5ماده 
هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند. رونوشت بايد به  بنادر ايران است، دفاتر ثبت نفت را بازرسي بكنند و از وارده

توانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي  مزبور ميامضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد. همچنين مأمورين 
  برداري كنند. تحقيقات الزم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه

در نقاطي كه سازمان بنادر و كشتيراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد، ساير مقامات مذكور در ماده يازده به 
  شود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.  شتي كه بدين ترتيب تهيه ميترتيب فوق عمل خواهند نمود. رونو

  در موارد زير اعمال نخواهد شد: 2هاي مقرر در ماده  مجازات-6ماده 
موارد استثنائي آلودگي كه به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غيرقابل -الف

اوالً ميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان را تهديد  اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آنكه
كرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته  مي

  باشد.
ط بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطو آلودگي غير عمدي كه در نتيجه نشتي پيش-ب

لوله و يا تأسيسات باشد مشروط بر آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت 
  گرفته باشد.

دار  در كليه موارد مذكور در باال مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صالحيت- تبصره
صورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم  ترين بندر ايران اطالع دهند، در غير اين نزديك

  خواهند شد.
  هاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير: در مورد تخليه يا نشت از كشتي-ج
  شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريائي تجاوز نكند. -1
  تي از يك در ده هزار تجاوز نكند.نسبت نفت موجود در مخلوط نف -2
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  ميلي از نزديكي نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد. 12تخليه يا نشت در فاصله حداقل  -3
  هاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير: در مورد تخليه يا نشت از نفتكش -د
  ي تجاوز نكند. شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريائ -1
مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بارگيري آن تجاوز  -2

  نكند.
  فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد. -3

اين ماده » ج«در بند خانه نفتكش تابع حكم مقرر  تخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتورخانه، تلمبه - تبصره
  خواهد بود.

در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتي كه پس از حمل آخرين محموله به طوري پاك شده -ه
باشد كه مواد تخليه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد 

زير آب يا سواحل مجاور باقي نگذارد. در صورتي كه كشتي اثر مشهودي از نفت و فضوالت آن بر سطح يا 
گيري يا آزمايش آب توازن  مجهز به دستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبالً با اندازه

  قسمت در ميليون تجاوز نكند.  15معلوم شود كه نسبت نفت موجود در آن از 
سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي، مخازن يا ساير تأسيسات در نتيجه قوه ها،  در مورد تخليه يا نشت از لوله-و

قهريه (فرس ماژور) مشروط بر آنكه قبالً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري به 
  منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. 

دار به منظور  د دستوراتي كه از طرف مقامات صالحيتبيني شده در اين قانون مكلفن مسئولين پيش-7ماده 
شود، به موقع اجرا بگذارند. مسئوليني كه از اجراي دستورات  جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان ابالغ مي

كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به نگهداري دفتر ثبت مقرر در ماده 
را انجام ندهند و يا مطالب نادرست و خالف واقع در آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده اين قانون  3

  دو اين قانون محكوم خواهند شد.
تواند اقدامات الزم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در  سازمان بنادر و كشتيراني مي-8ماده 

يا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سالمت موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي در
تواند در بنادر و  هاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد، به عمل آورد. سازمان مزبور مي آب

ها  تيهائي كه مقتضي بداند تسهيالت و تأسيسات الزم را به منظور تخليه آب توازن و فضوالت نفتي از كش اسكله
اي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني  نامه ايجاد و اداره نمايد، كارمزد استفاده از اين تأسيسات به موجب آيين

  شود، تعيين خواهد شد. و شركت ملي نفت ايران تهيه مي
ي هاي نفتي را كه در دريا تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركت سازمان بنادر و كشتيراني مي-9ماده 

و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف  ساحلي و فالت قاره ايران به اكتشاف و توليد و حمل 
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مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسيسات و تسهيالت مذكور در ماده قبل اقدام نمايند. در هر 
قررات و نظاماتي را كه براي حفظ دريا از هاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود م حال شركت

  شود رعايت نمايند. آلودگي توسط دولت اعالم مي
در نقاطي كه تأسيسات و تسهيالت مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد، - تبصره
لزم به استفاده از اين هايي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضوالت نفتي خود را داشته باشند م كشتي

تأسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره تأسيسات و تسهيالت مذكور را در 
  بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد.

هاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل  كشتي-10ماده 
هايي كه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامه  ي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند. كشتيخسارات احتمال

نامه يا تعهدنامه مالي و تعيين حداقل و حداكثر مبلغ هريك به  مالي جهت جبران خسارات باشند. شرايط بيمه
  رسد. اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي نامه موجب آيين

باشد.  دار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و كشتيراني مي مقام صالحيت-11ماده 
نيروهاي دريائي و اداره كل هواپيمائي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و 

  يند.ژاندارمري كشور مكلفند همكاري الزم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنما
مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور مأمور كشف و تحقيق جرائم در اين قانون -12ماده 
شوند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كالس مخصوصي زير نظر دادستان شهرستان تعليم  مي

ظ اجراي اين قانون در حدود وظايف قانوني گرفته و موفق به دريافت گواهي الزم از دادستان شده باشند از لحا
شوند. رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه  خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي

  خواهد بود. 4هاي اختصاصي مقرر در قانون دريائي ايران تشكيل نگرديده در صالحيت دادگاه عمومي دادگاه
ات اين قانون موجب توجه هرگونه خسارتي به بندرها و دريا بارها در صورتي كه تخلف از مقرر-13ماده 

(پالژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد آورد، دادگاه مسئولين را 
  به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود. 

دار و يا به دستور آنان و  ئي را كه از طرف مقامات صالحيتها مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينه-14ماده 
توسط عاملين ديگر به منظور محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن بعمل بيايد، بپردازند. به طور كلي مقامات 

دهند مستحق دريافت  ها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق انجام مي مزبور و سازمان
  رمزد مناسب خواهند بود.كا

                                                            
  هاي جنحه گرديد. هاي عمومي جايگزين دادگاه با اصالحات بعدي دادگاه 1373هاي عمومي و انقالب مصوب  به موجب قانون تشكيل دادگاه 4
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تواند در صورت لزوم، تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع  سازمان بنادر و كشتيراني مي-15ماده 
  قضائي صالحه طبق مقررات آئين دادرسي كيفري درخواست نمايد.

ه همكاري و هاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت ب دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آب-16ماده 
داند تنظيم و اجراء  هائي را كه در اين خصوص الزم مي نامه هاي ذينفع اقدام و موافقت تشريك مساعي با دولت

  نمايد.
اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهد  13مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده -17ماده 
  بود.

هاي  ولوژيك) دريائي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهرگونه بررسي شريط اقليمي و بومي (اك-18ماده 
  باشد. به غير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي 2موضوع ماده 

هاي مربوط به  نامه باشند. آئين وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون مي-19ماده 
ا سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران تهيه اين قانون ر

  هاي مزبور پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد بود. نامه خواهد كرد. آيين
، 19/9/1354قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 

شنبه چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي  در جلسه روز سه
  اسالمي رسيد. 

  
  )14/8/1364با اصالحيه مورخ  16/12/161قانون توزيع عادالنه آب (مصوب -3-4

  مالكيت عمومي و ملي آب –فصل اول 
هاي جاري در رودها و  هاي درياها و آب ري اسالمي ايران، آبقانون اساسي جمهو 45براساس اصل -1ماده 

ها و  ها و زه آب ها و فاضالب ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيالب انهار طبيعي و دره
ت هاي زيرزميني از مشتركا هاي معدني و منابع آب سارها و آب هاي طبيعي و چشمه ها و بركه ها و مردآب درياچه

شود. مسئوليت حفظ و اجازه  برداري مي بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره
  شود. برداري از آنها به دولت محول مي و نظارت بر بهره

ستر ها و ب هاي عمومي و رودخانه اعم از اينكه دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل بستر انهار طبيعي و كانال-2ماده 
هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و همچنين اراضي ساحلي و اراضي  ها و بركه مرداب

ها پديد آمده  ها و باتالق باها و يا خشك شدن مرد مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه
  .باشد 
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نه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخا-1تبصره 
ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان  محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه

  تأسيسات آبي يا وزارت نيرو است. 
زهكشي اعم از  هاي عمومي آبرساني و آبياري و حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال-2تبصره 

  سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
هاي عمومي  طبيعي و كانالها و انهار  هايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخان-3تبصره 
ها اعم از طبيعي و يا  نوني سواحل درياها و درياچههاي طبيعي و همچنين در حريم قا ها و مرداب و بركه و مسيل

  مگر با اجازه وزارت نيرو باشد. ،مخزني ممنوع است
هاي عمومي  ها و كانال هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه وزارت نيرو در صورتي كه اعياني-4تبصره 
ا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب ي ها و مرداب و بركه و مسيل

متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت 
  نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

شود (مجموعه قوانين و مقررا ت  و پرداخت مي اين قانون تعيين 44و  43خسارات به ترتيب مقرر در مواد 
  )1383حفاظت محيط زيست، 

  
 16/3/1373ه مورخ  71/ ت 18241نامه جلوگيري از آلودگي آب (مصوبه شماره  آيين-4-4

  هيأت وزيران)
  باشد: نامه به كار رفته داراي معاني زير مي عبارات و اصطالحاتي كه در اين آيين-1ماده 

  حفاظت محيط زيست. سازمان: سازمان -1
  شورايعالي: شورايعالي حفاظت محيط زيست. -2
آلودگي آب: تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و  -3

  بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد.
كننده): هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي بيولوژيك كه باعث  ودهمواد آلوده كننده آب (آل -4

  آلودگي آب گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد. 
برداري از آن موجب آلودگي  كننده): هرگونه منبعي كه فعاليت يا بهره منابع مولد آلودگي آب (منابع آلوده -5

زي و دامداري، شهري و خانگي، خدماتي و درماني و شود كه شامل منابع صنعتي، معدني، كشاور آب مي
  .باشد متفرقه مي

هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، بيمارستاني  فاضالب: هر نوع ماده مايع زائد حاصل از فعاليت -6
  و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد.



  ٩٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

شود مانند: زباله، خاكروبه، خاكستر، جسد  زائد محسوب ميمواد زائد جامد: هرگونه ماده جامدي كه عرفاً  -7
حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و زوايد حاصل از تصفيه، اعم از شيميايي و بيولوژيك و 

  ها و غيره. همچنين فضوالت انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستان
هاي زيرزميني و  ها و سفره آب قنوات، چاههاي سطحي و زيرزميني از جمله  هاي پذيرنده: كليه آب آب-8

ها كه فاضالب و مواد زائد  ها و آبگيرها و بركه ها و نهرها و تاالب ها، رودخانه ها و نيز درياها، درياچه چشمه
  كند. ها نفوذ مي ها تخليه شده يا در آن جامد به آن

ت حاكميت دولت جمهوري هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تح هاي ايران: كليه آب آب-9
  اسالمي ايران قرار دارد.

  كننده در فاضالب از طريق اختالط با آب پذيرنده. رقيق كردن: كاهش غلظت مواد آلوده-10
هايي كه استفاده آن با توجه به شرايط محلي،  ترين وسايل يا روش هاي مناسب: مناسب وسايل و روش-11

پذير  ها را امكان كننده هاي مربوط، رفع يا كاهش مؤثر آلوده نهدرجه پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزي
  سازد. مي

اي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط  ميزان و معيار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ويژه-12
  شود. ها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين مي كننده زيست براي آلوده

ها و ساير  يا تصدي منابع مواد آلودگي از قبيل كارخانجات، كارگاهمسئول: شخص حقيقي كه اداره -13
تأسيسات صنعتي را خواه براي خود، خواه به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر 

  به عهده داشته يا شخصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي است.
كننده يا تركيبي از مواد و ضايعاتي كه داراي قدرت  دهمواد زائد سمي و خطرناك: هر نوع ماده زايد آلو-14

صدمه و آسيب زياد به سالمت انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار داراي 
  عوارض سوء در آنها باشد و قابليت آلوده ساختن آب را دارد.

  نمايد، ممنوع است. اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم-2ماده 
هاي نيرو، كشاورزي، جهادسازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  سازمان به همكاري وزارتخانه-3ماده 

هاي ايران از لحاظ  هاي ذيربط، حسب مورد نسبت به بررسي و شناسايي كيفيت آب ها و سازمان و ساير وزارتخانه
  آلودگي اقدام خواهد نمود.

هاي مشروب از مرحله آبگيري طبق قوانين و  شت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آبوزارت بهدا- 1تبصره 
  نمايد. مقررات خود عمل مي

هاي مرزي با مواد نفتي به موجب قانون  ها همچنين رودخانه هاي درياها و درياچه در مورد آلودگي آب-2تبصره 
  خواهد شد.هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي عمل  حفاظت دريا و رودخانه
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سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد. -4ماده 
  مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.

نيرو، صنايع، معادن و فلزات،  هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي، وزارتخانه-1تبصره 
جهاد سازندگي و حسب مورد ساير مؤسسات ذيربط همكاري الزم را با سازمان در اجراي مفاد اين ماده، معمول 

  خواهند داشت. 
شود محرمانه  اطالعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولين در اختيار سازمان گذارده مي- 2تبصره 

  موارد قانوني مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. تلقي شده و جز در
هاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با  استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روش-5ماده 

  شود. نامه تهيه و به مورد اجرا گذارده مي ) اين آيين3ها و مؤسسات مذكور در ماده ( خانه همكاري وزارت
آوري، نگهداري  ات مربوط به تخليه هر نوع فاضالب به شبكه عمومي فاضالب شهر و جمعدر مورد مقرر- تبصره

هاي نيرو، بهداشت،  خانه االختيار وزارت و حمل و دفع مواد زايد جامد كميسيون دائمي متشكل از نمايندگان تام
هاي  ير سازماندرمان و آموزش پزشكي، كشور، صنايع، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيط زيست و سا

مسئول آب و فاضالب شهري در وزارت كشور تشكيل و تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجراء گذارده خواهد 
  شد.

هاي ساحلي با توجه به  ها و آب هاي پذيرنده اعم از سطحي و زيرزميني و درياچه بندي كلي آب طبقه-6ماده 
ها و به تدريج توسط سازمان با همكاري  تها بر حسب اولوي كننده قدرت جذب و تصفيه طبيعي آلوده

  نامه تعيين و اعالم خواهد شد. ) اين آيين3ها و مؤسسات مذكور در ماده ( خانه وزارت
كننده  بيني شده از فاضالب و مواد زايد جامد منابع آلوده سازمان موظف است طبق برنامه پيش- 7ماده 
نابع را مشخص نمايد. در صورتي كه شدت آلودگي هر برداري و نوع و ميزان آلودگي هريك از اين م نمونه

نامه باشد سازمان مراتب را كتباً به  ) اين آيين5كننده بيش از استانداردهاي موضوع ماده ( يك از منابع آلوده
مسئول مربوط اخطار خواهد نمود كه در رفع آلودگي اقدام نمايد. در اين اخطاريه نوع آلودگي و ميزان آن و 

  گردد، صريحاً قيد خواهد شد. لت رفع آلودگي كه متناسب با امكانات تعيين ميهمچنين مه
هاي صنعتي كه داراي سيستم فاضالب عمومي هستند از فاضالب عمومي  ها و مجتمع در مورد شهرك- تبصره
 برداري شده و اقدامات الزم براي رفع آلودگي با مسئوليت هاي صنعتي و غيرصنعتي نمونه ها و مجتمع شهرك

  شركت و مجتمع به عمل خواهد آمد.
ها فاضالب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگين  ها و مجتمع در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهرك

داشته باشند و از طريق سيستم فاضالب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست 
  بود. واحد مزبور موظف به ايجاد تصفيه خواهد



  ٩٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام كنند در -8ماده 
برداري منبع مربوط تا  ) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از فعاليت يا بهره11غير اين صورت براساس ماده (

  رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد.
كننده با داليل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت  منبع آلوده در صورتي كه مسئول-9ماده 

تواند مهلت اضافي مناسب براي اين گونه منابع قائل  باشد، سازمان مي مقرر در اخطاريه رفع آلودگي عملي نمي
ودات زنده دربر شود. مشروط بر اينكه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدي براي سالمت انسان و ساير موج

  نداشته باشد.
كننده را توسط مأمورين خود  سازمان در اجراي وظايف قانوني خود مجاز است هريك از منابع آلوده-10ماده 

مورد بازرسي قرار دهد، در صورتي كه بازرسي هر يك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از 
  ادستان اقدام خواهد شد.دادستان باشد، نسبت به اخذ نمايندگي د

  نامه همكاري الزم را با مأمورين سازمان به عمل آورند. مسئولين مكلفند در اجراي مفاد اين آيين- تبصره
هاي صنايع، كشور، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور مجوز احداث و توسعه  خانه وزارت-11ماده 
مرغداري و كشتارگاه يا ساير مراجع صدور مجوز -دامداري-كشاورزي-معدني-هاي صنعتي ها و مجتمع واحد

نامه را به  ) اين آيين5الرعايه موضوع ماده ( الذكر موظفند استانداردها و مقررات الزم هاي فوق واحدها و مجتمع
  متقاضيان ابالغ نمايند.

  الذكر است. برداري از واحدهاي مذكور به رعايت استانداردها و مقررات فوق صدور پروانه بهره
) 11برداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در ماده ( مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسيس و بهره-12ماده 

  را به سازمان ارسال خواهند داشت.
ها و واحدهاي تابع آنها حسب مورد  ها و سازمان هاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداري وزارتخانه-13ماده 

ها موقع  هاي مسكوني و بهداشتي و شهرداري ها و مجتمع شهرها، شهرك هاي جامع و هادي هنگام تهيه طرح
نامه را بايد به اطالع طراحان و مجريان  ) اين آيين5صدور پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع ماده (

  مربوط برسانند.
هاي پذيرنده به ميزان بيش از  آبكننده از منابع متفرقه به  تخليه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلوده-14ماده 

ها  كننده و متفرقه توسط سازمان و با همكاري وزارتخانه بندي منابع آلوده حد استاندارد ممنوع است. انواع و طبقه
  و مؤسسات ذيربط تعيين خواهد شد. 

از منابع در مواردي كه سازمان بنابر داليل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي -15ماده 
باشد، طرحي در اين مورد با  پذير نمي كننده موجود از طريق ديگر به جز انتقال آنها به نقاط مناسب امكان آلوده

هاي كشاورزي، جهادسازندگي، صنايع، مسكن و شهرسازي، نيرو و كار و امور اجتماعي  همكاري وزارتخانه
  گذاشت.تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء خواهد 
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هاي مناسب را براي  سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روش-16ماده 
  منابع متفرقه برقرار نمايد.

رقيق كردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سازمان  -17ماده 
  نداشته باشد. خطرات آلودگي محيط زيست را دربر

ها به هر علتي متوقف  مسئولين مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضالب -18ماده 
  هاي پذيرنده خودداري نمايند. شود از تخليه مستقيم فاضالب به آب مي

صره آن دستور ممانعت ) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تب11در مواردي كه به استناد ماده ( -19ماده 
شود، مراتب به دادستان حوضه قضايي مربوط براي صدور  از كار و فعاليت كارخانه يا كارگاهي صادر مي

  شود. دستورهاي الزم اعالم مي
كننده به رفع آلودگي و  سازمان به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلوده -20ماده 

هاي مناسب و تحقيق در اين زمينه تدابير الزم را اتخاذ و به مورد اجرا  اي يافتن وسايل و روشايجاد انگيزه بر
  خواهند گذاشت.

كننده تابع قانون آيين دادرسي مدني  تشريفات ابالغ اخطاريه توسط سازمان به مسئولين منابع آلوده -21ماده 
  باشد.  مي

موجب ورود هرگونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع  نامه چنانچه تخلف از مقررات اين آيين -22ماده 
طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محكوم 

  )1383خواهد كرد (مجموعه قوانين و مقررا ت حفاظت محيط زيست، 
  
بزي جمهوري اسالمي ايران برداري از منابع آ نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره آيين-5-4

  هيأت وزيران با اصالحات بعدي) 18/3/1378ه مورخ  17925/ ت 12340(مصوبه شماره 
  فصل اول: تعاريف

برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران كه از  اصطالحات و كلماتي كه در قانون حفاظت و بهره -1ماده 
نامه به كار برده  شود و در مقررات اجرايي آن و اين آيين ده مينامه به اختصار قانون نامي اين پس در اين آيين

  شده است داراي مفاهيم زير است: 
شور دريا يا  هاي شيرين، شور و لب آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب -1

تخم، الرو و نوزادي و غيره) موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل 
  كنند. و يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي

ها،  هاي طبيعي و نيمه طبيعي داخلي: عبارت است از آن دسته از ماهي آبزيان قابل پرورش در آب -2
  پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. سخت
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هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض  از رهاسازي گونه دار كردن: عبارت است آبزي -3
هاي داخلي به داليل زيستي  هاي غيربومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب است و نيز رهاسازي گونه

  اكولوژيكي يا اقتصادي.
  گيرد: دار كردن از دو طريق زير صورت مي آبزي - تبصره
شود كه موجب ازدياد يك گونه خاص از موجودات آبزي به روش مصنوعي،  گفته مي تكثير: به فعاليتي -الف

  نيمه مصنوعي و يا طبيعي گردد.
هايي است كه جهت نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و  پرورش آبزيان: شامل مجموعه فعاليت -ب

  شود. اي تا مرحله عرضه به بازار انجام مي آغاز فعاليت تغذيه
اي است با عنواين موافقت اصولي، پروانه تأسيس يا پروانه  نه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه نامهپروا -4

برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع،  بهره
  باشند. برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي احداث و بهره

  گردد. ن: به محل پروش انواع آبزيان اطالق ميمزرعه پرورش آبزيا -5
آوري: هرگونه عملياتي است كه بر روي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد  عمل -6

سازي، نمك  بندي، نگهداري، انجماد، فيله سازي، بسته گيرد، مانند شستشو، آماده محصوالت شيالتي انجام مي
  ، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن.سود كردن، دودي كردن

آوري: عبارتست از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات  تأسيسات عمل -7
  شود. آوري انجام مي عمل

  گيرد. صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آنها صورت مي -8
هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده  اي است كه به منظور انجام فعاليت  نامه پروانه صيد: اجازه -9

است و در آن بر حسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه 
  شود. صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور مشخص مي

شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه  اي از ساحل دريا، درياچه، يا رودخانه اطالق مي محدودهبندر صيادي: به  -10
طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليه صيد به 

  باشند. صيادي مي پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان
  گيرد. هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي ارزيابي ذخاير: كاوش -11
شناورها، آالت و ادوات غيرمجاز: كليه شناورها و آالت و ادوات صيادي كه استفاده از آنها برابر مقررات  -12

  مجاز اعالم نشده است. 
اي و سازمان آب و  هاي آب منطقه ت نيرو و سازمان مديريت منابع آب كشور و سازمانوزارت نيرو: وزار -13

  برق خوزستان. 
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  فصل دوم: قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن:
  قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن عبارت است از: -2ماده 

اخلي، درياي سرزميني و منطقه هاي د هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران (آب آب-1
فارس و درياي عمان به ترتيب مقرر در قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي  انحصاري اقتصادي) در خليج

  ايران و مقررات اجرايي آن.
  هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر. آب -2
هاي طبيعي و مصنوعي و پشت سدها،  وجود در درياچههاي م هاي داخلي و مرزي ايران از قبيل آب آب -3

هاي لب  ها اعم از شور، شيرين يا آب ها، مردآب ها، تاالب ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، آبراه رودخانه
  ها.  شور ساحلي و مصب رودخانه

  فصل سوم: طرح مديريت ذخاير آبزيان
برداري براساس تحقيقات علمي  رفي ذخاير قابل بهرهطرح مديريت ذخاير آبزيان با هدف شناسايي و مع -3ماده 

نامه به اختصار  و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي توسط شركت سهامي شيالت ايران كه از اين پس در اين آيين
ربط توسط وزير جهاد  برداري ذي هاي مديريت بهره شود تهيه و پس از تأييد كميسيون ناميده مي"شيالت"

  گردد. غ ميسازندگي جهت اجرا ابال
  نمايد. شيالت طرح مديريت ذخاير آبزيان و تدابير اتخاذ شده در اجراي آن را به نحو مناسب منتشر مي -1تبصره 
شيالت مكلف است در هنگام تهيه طرح مديريت ذخاير آبزيان با صيادان يا نمايندگان آنها و اتحاديه  -2تبصره 
  اشخاص ذينفع مشورت نمايد.هاي تعاوني صيادي ذيربط و همچنين ساير  شركت
شيالت طرح مديريت ذخاير آبزيان را پس از طي مراحل فوق تهيه و به سازمان بنادر و كشتيراني اعالم  -3تبصره 

  دارد. مي
  برداري ذخاير آبزيان عبارتند از: هاي مديريت بهره كميسيون -4ماده 

  ياي عمان.فارس و در برداري ذخاير آبزيان خليج كميسيون مديريت بهره -1
  برداري ذخاير آبزيان درياي خزر. كميسيون مديريت بهره -2
  
  تكثير و پرورش آبزيان-6-4

انجام هرگونه فعاليت در زمينه تكثير و پرورش آبزيان توسط افراد حقيقي و حقوقي مستلزم دريافت  -14ماده 
  پروانه از شركت سهامي شيالت ايران است.

يت شامل تكثير آبزيان، پروش يا تكثير و پروش آبزيان است و براساس مرحله نوع پروانه با توجه به نوع فعال
  باشد. برداري، مي فعاليت شامل موافقت اصولي، پروانه تأسيس و پروانه بهره

  هايي كه جنبه تفنني و سرگرمي دارد از شمول اين ماده مستثني هستند.  انجام فعاليت - تبصره
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  ش آبزيان براي متقاضيان تابع شرايط ذيل است: صدور پروانه تكثير و پرو -15ماده 
  هاي توسعه تكثير و پرورش آبزيان در كشور. انطباق موضوع درخواست با طرح -1
  دارا بودن شرايط الزم زير براي متقاضي يا متقاضيان: -2

  گذراندن دوره آموزشي يا دارا بودن سابقه علمي يا عملي مرتبط. -
رز واجد شرايط به تعداد مورد نياز براساس ضوابط شيالت ايران براي صدور يا و دارا بودن كارشناس يا فن -

  برداري. تمديد پروانه بهره
دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پروش آبزيان براي اشخاص حقيقي قبل از اينكه موضوع فعاليت  -16ماده 

د اشخاص حقوقي در صورتي كه توان مالي، برداري رسيده باشد ممنوع بوده و در مور پروانه قبلي به مرحله بهره
  اجرايي و فني متقاضي به تشخيص شيالت براي بيش از يك فعاليت مناسب باشد، دريافت آن بالمانع است.

هاي تكثير و پرورش آبزيان و يا گنجاندن اين قبيل  هاي غيردولتي با هدف انجام فعاليت تشكيل شركت -17ماده 
ها مستلزم دارا بودن پروانه تكثير و پرورش آبزيان يا ارائه گواهي معتبر مبني بر  ها در اساسنامه شركت فعاليت

  ها است.  موافقت شيالت با انجام اين فعاليت
نحوه صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان براساس دستورالعمل مصوب وزير جهاد سازندگي تعيين  -18ماده 

  خواهد شد.
نامه يا  كثير و پرورش آبزيان براي اخذ مجوز از مراجع ذيربط با صدور معرفيمتقاضيان دريافت پروانه ت -19ماده 

ارسال رونوشت پروانه از طرف شيالت به اين مراجع معرفي خواهند شد و متقاضي شخصاً موظف به دريافت اين 
  باشد. مجوزها از مراجع ذيربط مي

برداري از  به ارائه مجوز تخصيص و بهره صدور پروانه تأسيس مزارع تكثير و پروش آبزيان موكول -20ماده 
اي و آب و برق خوزستان)  هاي آب منطقه منابع آبي توسط وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب و سازمان

  است.
النظاره و حق اشتراك براي استفاده از منابع آبي كشور كه تحت نظارت و مديريت  بها يا حق آب -21ماده 

  شود.  زير محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي وزارت نيرو هستند به شرح
  

  پرورش ماهيان سردآبي
%) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم 3بها براي منابع آبي تنظيم شده، سه درصد ( آب -1

  باشد.  %) از محصول يا ارزش ريالي آن مي1نشده، يك درصد (
ر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه بابت هر هكتار زراعت آبي در حق اشتراك براي ه -2

  شود. همان منطقه پرداخت مي
  مالك محاسبه، ارزش ريالي قيمت عمده فروشي در هر مزرعه خواهد بود. -1تبصره 
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شور سطحي (با  لبهاي شور و  شور كه از منابع آب هاي تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب فعاليت -2تبصره 
  بها و حق اشتراك معاف هستند. كنند، از پراخت آب ميزان شوري بيش از ده گرم در ليتر) استفاده مي

كنند، ميزان  هاي شيرين استفاده مي شور كه از منابع آب در مزارع تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب -3تبصره 
گيرد و  ن كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار ميبها و حق اشتراك بر حسب ميزان و درصد آب شيري آب

براساس تعرفه مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد شد. درصد آب شيرين مورد استفاده توسط 
  شود. شيالت با هماهنگي وزارت نيرو تعيين مي

كند درصدها و مبالغ  در صورتي كه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قانوني تغيير -4تبصره 
  مصوب اخير قابل اجراست.

هاي پشت سدها) تحت نظارت  ها و درياچه ن بندا هاي نيمه طبيعي (آب پروري در منابع آب آبزي -22ماده 
  وزارت نيرو، پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت مذكور بالمانع است.

رداري حق انشعاب و اشتراك و بهاي برق ب وزارت نيرو موظف است در مدت يكسال پس از بهره -23ماده 
  هاي كشاورزي محاسبه و دريافت كند.  مصرفي مزارع تكثير و پرورش آبزيان را براساس تعرفه

هاي تخصيص و مديريت منابع  هاي توسعه تأسيسات آبي و برنامه وزارت نيرو موظف است در برنامه -24ماده 
  پروري را مشخص و اعالم نمايد. آبي، سهم آبزي

) آن در درياچه پشت سدها، 3) قانون، شيالت براي انجام اقدامات موضوع ماده (19در اجراي ماده ( -25ماده 
اي و  هاي آب منطقه ها حسب مورد به شركت موضوع را به سازمان مديريت منابع آب ايران و در رودخانه

  نمايد. ربط اقدام ميسازمان آب و برق خوزستان اعالم و با هماهنگي و كسب مجوز از مراجع ذي
هاي بيمه  صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف به بيمه نمودن آبزيان پرورشي و ساير شركت -26ماده 

  دولتي مكلف به بيمه كردن ابنيه، تأسيسات و تجهيزات مزارع تكثير و پرورش آبزيان هستند. 
  ت وزيران حذف گرديد.هيأ 26/7/79ه مورخ  23574/ ت 32440به موجب مصوبه شماره  -27ماده 
هاي اجرايي احداث ابنيه و  برداري اصولي از مزارع تكثير و پرورش آبزيان، نقشه به منظور توسعه و بهره -28ماده 

  نصب تأسيسات و تجهيزات مزارع و پرورش آبزيان قبل از اجرا بايد به تأييد شيالت برسد.
صالح كه  ي اجرايي را به افراد حقيقي يا حقوقي ذيها تواند وظيفه رسيدگي و تأييد نقشه شيالت مي - تبصره

بندي سازمان برنامه و بودجه يا برگ تأييد صالحيت فني از شيالت باشند تفويض نمايد. ميزان  داراي رتبه
  الزحمه اين افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. حق

هاي كارشناسي مزارع تكثير و پرورش آبزيان در هر مرحله از  رسيشيالت مجاز به انجام بازديدها و بر -29ماده 
  باشد. كار و در اوقات متعارف كاري مزرعه مي

هاي الزم را براي انجام موضوع پروانه به  در صورتي كه دارنده پروانه، پس از صدور پروانه پيگيري -30ماده 
  گردد. عمل نياورد، بنا به تشخيص شيالت پروانه صادر شده باطل مي
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شود كه بنا به تشخيص شيالت دارنده پروانه  هايي انجام مي تمديد مهلت اعتبار پروانه براي پروانه -31ماده 
  پيگيري الزم را به عمل آورده باشد.

شود و  در صورت عدم تمديد پروانه، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال مي - تبصره
  طال پروانه نيست.نيازي به صدور برگ اب

%) 50تغيير نام دارنده موافقت اصولي يا تأسيس تكثير و پرورش آبزيان يا انتقال سهام به ميزان بيش از ( -32ماده 
  برداري ممنوع است. در مورد اشخاص حقوقي، تا پيش از دريافت پروانه بهره

كشور با رعايت ساير قوانين و مقررات واردات مولدين يا نوزادان آبزيان بوي يا غير بومي از خارج  -33ماده 
  كشور با مجوز شيالت مجاز است.

  هاي تكثير و پرورش مستلزم كسب مجوز از شيالت است. نقل و انتقال آبزيان زنده براي انجام فعاليت -35ماده 
ند، براي نماي در صورتي كه مزارع تكثير آبزيان، مولدين مورد نياز خود را از طبيعت صيد و تهيه مي -36ماده 

كند،  حفظ ذخاير آن موظف به رهاسازي نوزاد همان آبزي به همان منبع آبي يا محلي كه شيالت تعيين مي
  نامه شيالت تعيين خواهد شد. هستند. تعداد، سن و نحوه رهاسازي در دريا توسط شيوه

  وظايف دارندگان پروانه تكثير و پرورش آبزيان به شرح زير است: -37ماده 
  هاي اجرايي. تأسيسات و ابنيه مطابق با نقشهايجاد  -1
  برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده و مندرج در پروانه. بهره -2
  همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها. -3
  نمايد. ارائه آمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيالت تعيين مي -4
  عدم نگهداري و پرورش آبزيان غير مجاز در مزرعه. -5
  عدم نگهداري و مصرف دارو و مواد شيميايي غيرمجاز در مزرعه. -6
  ترين اداره يا نمايندگي شيالت. هاي خطرناك و مسري به نزديك اعالم بروز بيماري -7
  مشترك. هاي خطرناك، مسري و  عدم نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماري -8

  هاي داخلي: وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آب -الف
هاي داخلي  دار كردن و پرورش انواع آبزيان در آب اعالم ضوابط و معيارهاي انجام مطالعات مرتبط با آبزي -1

  اي، كميت و كيفيت آبزيان مورد نظر شيالت براي رهاسازي. كشور، ارزيابي گونه
هاي داخلي يا پرورش انتخاب  كه از سوي شيالت براي رهاسازي در منابع آباي آبزياني  تشخيص گونه -2

  اند.  شده
  يابند. هاي داخلي كه در آنها انواع آبزيان رهاسازي شده و پرورش مي پايش آب -3
نامه با توجه به قوانين و مقررات سازمان  هاي آبي مندرج در فهرست پيوست اين آيين مديريت در محيط -4

  ط زيست.حفاظت محي
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نامه اجرايي قانون شكار و صيد، صدور  ) آيين17) قانون حفاظت محيط زيست و ماده (8به استناد ماده ( -5
هاي داخلي كه از طريق شيالت  هاي داخلي به استثناي آن دسته از منابع آب پروانه صيد ماهي در آب

  شود. دار شده است توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي آبزي
پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان حفاظت محيط زيست از مخازن  - رهتبص

  دار شده است، بايد با مجوز وزارت نيرو باشد.  مذكور كه آبزي
به منظور هماهنگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت محيط زيست و شيالت ايران،  -ب

  شود. از نمايندگان دو طرف تشكيل مي گروه كاري مشتركي متشكل
  
  هاي صيادي فعاليت -7-4

شيالت براساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به صدور پروانه صيد با رعايت شرايط ذيل اقدام  -43ماده 
  كند: مي
  شرايط صدور پروانه صيد با استفاده از شناور عبارتند از: -الف

  ازمان بنادر و كشتيراني.برداري از س دارا بودن پروانه بهره -1
  نامه معتبر براي شناور صيادي. دارا بودن بيمه -2
هاي صيادي بدون استفاده از شناور، داشتن  شرط صدور پروانه صيد براي اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه -ب

  نامه صيادي است. گواهي
ار گيرند كه داراي شرط مذكور توانند برروي شناورها بك صاحبان شناورهاي صيادي فقط افرادي را مي - تبصره

  در بند (ب) اين ماده باشند.
بندي صيد براي دارندگان پروانه  تواند براساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به سهميه شيالت مي -44ماده 

  صيد اقدام كند.
د خود براي توانند پس از موافقت كتبي شيالت نسبت به انتقال پروانه صي دارندگان پروانه صيد مي -45ماده 

مدت معين يا سهميه معين يا براي تمام مدت اعتبار پروانه يا كليه سهميه به اشخاص واجد شرايط مندرج در ماده 
  نامه اقدام كنند. ) اين آيين44(

  شود. پروانه صيد انتقال يافته در دفتر شيالت به نام انتقال گيرنده ثبت مي -1تبصره 
نه صيد در مدت اعتبار آن، پروانه مذكور با امكان تمديد آن به ورثه وي در صورت فوت دارنده پروا -2تبصره 

  منتقل خواهد شد.
  باشد. ) قانون ممنوع است، بر عهده شيالت مي22تعيين ابزار و ادوات صيادي كه فروش آنها طبق ماده ( -46ماده 
  ل صيد به حالت تعليق درآورد:) ماه در فص3تواند در موارد ذيل پروانه صيد را تا مدت ( شيالت مي -47ماده 

  عدم رعايت موارد ذكر شده در پروانه صيد. -1



  ١٠٣ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

  در اختيار قرار دادن پروانه براي صيد به ديگران بدون كسب موافقت كتبي شيالت. -2
  نامه. عدم رعايت ضوابط بهداشتي و كنترل كيفيت منطبق با اين آيين -3
  اورهاي غيرمجاز يا به خارج از كشور.هرگونه انتقال غيرمجاز محصوالت صيادي به شن -4
  صيد در مناطق يا فصول ممنوعه. -5
  هايي كه صيد آنها ممنوع اعالم گرديده است. صيد گونه -6
  نگاهداري آالت و ادوات و مواد غير مجاز در شناور بدون كسب مجوز از شيالت. -7
  حمل و نگهداري محصوالت صيد غيرمجاز در شناور. -8
المللي راه  هاي منطبق با مقررات بين ررات مربوط به نصب پالك شناسايي، عاليم و نشانهعدم رعايت مق -9

  هاي مختلف صيد. دريايي و روش
) قانون به منظور حفاظت و بازسازي ذخاير 14) و ماده (3) ماده (3تواند در اجراي بند ( شيالت مي -48ماده 

در برخي مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت تعليق يا  آبزيان و اعمال مديريت صيد و ذخاير، پروانه صيد را
  ابطال نمايد.

) قانون كه 22ماده (» ج«و » ب«تواند نسبت به ابطال پروانه صيد مرتكبين جرايم بندهاي  شيالت مي -49ماده 
  اند، اقدام نمايد. دوبار محكوميت قطعي يافته

  ك فصل صيد و حداكثر آن يك سال شمسي است.مدت اعتبار پروانه صيد از تاريخ صدور حداقل ي -50ماده 
شيالت مجاز است بابت صدور پروانه صيد، ساالنه متناسب با نوع صيد حداكثر به ميزان مبالغ مذكور  -51ماده 

هاي صيادي به عنوان تعرفه پروانه صيد، دريافت  در جدول ذيل و به نسبت ارزش صيد ساالنه شناور يا گروه
  نمايد.

  
  حيط زيست آبزيانحفاظت از م-8-4

هاي صنعتي، شهري و  هاي مسري و تخليه فاضالب ايجاد هرگونه آلودگي مؤثر يا انتشار بيماري -80ماده 
) قانون قبل از تصفيه و اطمينان از اينكه آب خروجي 2هاي موضوع ماده ( كشاورزي به طور مستقيم به آب

التر از حد استانداردهاي تعيين شده نيست، ممنوع گونه تركيب يا تركيبات مضر براي منابع آبزي با حاوي هيچ
  است.

استانداردهاي موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي سازمان مديريت  -1تبصره 
  شود.  هاي ذيربط تعيين و اعالم مي منابع آب كشور، شيالت و ساير دستگاه

عيين ميزان خسارت وارده تقاضاي ضرر و زيان شيالت مكلف است پس از طرح شكايت ضمن ت -2تبصره 
  نمايد.
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) قانون و به منظور كشف و تعقيب جرايم موضوع آن، نحوه همكاري بين شيالت و 21در اجراي ماده ( -81ماده 
برداري از منابع آبزي  ) قانون حفاظت و بهره21نيروهاي انتظامي بوسيله دستورالعمل مشتركي با رعايت تبصره (

  رسد، مشخص خواهد شد. مي ايران كه به تصويب وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشور ميجمهوري اسال
نامه  ) آيين43المللي موضوع ماده ( هاي بين فهرست مناطق آبي تحت مديريت حفاظت محيط زيست و تاالب

  آمده است. ذيلاجرايي قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران در شمال در جدول 
  

  استان  نام تاالب فردي
  گيالن  انزلي مركزي  1
 گيالن  انزلي سرخانكل  2

 گيالن  انزلي شرق  3

 گيالن  انزلي غرب  4

 گيالن  انزلي سياه كشيم  5

 گيالن  انزلي سلكه  6

 گيالن  الكون بندر كياشهر  7

 گيالن  دهانه سفيدرود  8

 گيالن  اميركاليه  9

 گيالن  لوندويل  10

  مازندران  ميانكاله  11

  مازندران  لپوزاغ مرز  12

  مازندران  كنار دامگاه فريدون  13

  گلستان  گميشان  14
 گلستان  خليج گرگان  15

 گلستان  آالگول (آالگل)  16

 گلستان  آلماگل  17

 گلستان  گل آجي  18

  ).1383ماخذ: مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران (دفتر حقوقي و امور مجلس، 
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  هاي زيست محيطي ايي منابع آاليندهبررسي و شناس -5
  مقدمه-1-5

يابد ، گسترش شهرنشيني به  گيرد و نه ادامه مي اصوالً زندگي بدون آب مفهومي ندارد، نه زندگي شكل مي
موازات آن پيشرفت صنايع كشاورزي همه وهمه مرهون وجود آب است . اهميت حفاظت از محيط زيست در 

اي نياز به دانش كافي و شناخت  د و بدون شك اقدام و اجراي هر گونه برنامهباش جوامع امروزي امري بديهي مي
  ).1375هاي آن دارد (دبيري،  الزم از محيط زيست و آالينده

هاي  سازي منابع آبي كشور دارند و اين امر بيشتر به دليل تخليه پساب در حال حاضر صنايع نقش مهمي در آلوده
سازد  باشد. حفظ محيط زيست و ارج نهادن به قوانين، ما را ملزم مي آبي ميهاي  حاصل از اين صنايع به محيط

قبل از وارد ساختن ضايعات به محيط، بار آلودگي آنها را به حداقل برسانيم. از ميان تعداد نسبتاً زياد 
آنها داراي  باشند، تنها تعداد معدودي از هاي صنعتي كه در استان گيالن و مازندران مشغول به كار مي كارخانه

شماري داراي سيستم نسبتاً فعال و كامل عمل  سيستم تصفيه بوده و از ميان اين تعداد محدود، تنها تعداد انگشت
هاي مختلف صنايع نساجي و دارويي، سلولزي، كشاورزي،  نمايد. با توجه به اينكه بررسي و ارزيابي گروه مي

هاي پساب آن دسته از  د تا عملكرد و كارائي سيستمباش خانگي و سطحي نياز به زمين مناسب و زمان مي
كارخانجات صنعتي و يا كشاورزي و خانگي كه در حوضه جنوبي درياي خزر هستند و پساب هر يك از آنها 

ريزد، مورد بررسي قرار گيرد. همچنين مسئله زباله مشكلي است كه بيشتر جوامع  به رودخانه و نهايتاً به دريا مي
اين قضيه بوده و دراين خصوص سه عامل رشد جمعيت، توسعه شهري و همچنين رشد روزافزون دنيا مبتال به 

صنايع طبيعتاً همراه خود افزايش مصرف و ازدياد زباله را به همراه خواهد داشت. بنابراين الگوي كار در اين 
كيك مناطق حوضه آوري اطالعات با در نظر گرفتن تف هاي ذيربط و جمع مطالعه براساس مطالعات سازمان

  هاي مهم مربوطه مورد بررسي قرار گرفت. درياي خزر و رودخانه
  

 تعاريف  
شود  توان هر گونه ماده زائد كه به شكل مايع از محيط فرايند توليدي خارج مي پساب را مي تعريف پساب:

  دانست.
سطحي تقسيم  ها به شكل پيدايش و خواص آنها به سه گروه خانگي، صنعتي و پساب ها: انواع پساب

  گردند. مي
ها و  ها، ماشين لباسشوئي و ظرفشويي، آشپزخانه ها، حمام ها، دستشوئي هاي توالت از پساب هاي خانگي: پساب

ها كه به طور پراكنده وارد  هاي مانند آن ها و مؤسسه ها، رستوران ها، كارگاه ها، فروشگاه ... همچنين پساب مغازه
  گردند. يآوري پساب شهري م مجراهاي جمع
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هاي  ها كامالً بستگي به نوع مواد اوليه، فرايند توليد فرآورده خواص پساب كارخانه هاي صنعتي: پساب
  ها با پساب خانگي دارند عبارتند از:  كارخانه دارد. باتوجه به اين موضوع مهمترين تفاوتي كه پساب كارخانه

  ي بيشتر است.امكان وجود مواد و تركيبات شيميايي سمي در پساب صنعت -
  خاصيت خورندگي بيشتري دارد. -
  تغييرات قليايي و اسيدي زيادي دارد. -
  امكان وجود موجودات زنده آنها كمتر است. -
هاي خانگي باشد (منزوي،  ها برابرآلودگي پساب حتي ده تواند گاهي چندين و ها مي درجه آلودگي اين پساب -

1374.(  
  شوند. هاي شهري غالباً به مجاري شهر ريخته مي با پساب هاي صنعتي سازگار پساب -

هاي نقاط بلند هستند و به علت  ها و برف هاي سطحي ناشي از بارندگي و ذوب يخ پساب هاي سطحي: پساب
ها، آلوده شده و مقداري مواد  ها، بام جريان در سطح زمين و تماس با مواد زائد پراكنده و شستن سطح خيابان

  ).1374ها وجود دارد (منزوي،  آن معدني و مواد آلي در
هاي فوق را از مجاري شهرها به رودخانه و در نهايت به  ها، كليه پساب در اين راستا جريان آب ناشي از بارندگي

هاي مهم هستند كه در جدول  هاي پساب فيزيكي و شيميايي و زيستي و همچنين آالينده دريا مي ريزد. مشخصه
پذيري زيستي، مواد جامد  سازي مواد آلي تجزيه هاي ثانويه به جدا عيارهاي تصفيهشود. م مشروحه ذيل ديده مي
  .)1385شود (دبيري،  زا مربوط مي معلق و عوامل بيماري

  
  (Metcalf & Eddy ,1977)هاي موجود در پساب  : مهمترين آالينده1-5جدول 

 دليل اهميت ها آالينده

 جامدات معلق
توانند سبب افزايش ذخيره لجن و  ط آبي تخليه شود جامدات معلق ميوقتي پساب بدون تصفيه به محي

 هوازي شوند. ايجاد شرايط بي

مواد آلي قابل 
 تجزيه زيستي

ها و مواد آلي، قابل تجزيه زيستي  ها، چربي ها، كربوهيدرات هايي مثل پروتئين به طور اساسي تركيب
شوند و اگر بدون  گيري مي يميايي) اندازه(اكسيژن مورد نياز بيوش (BOD5)هستند و عمدتاً توسط 

تواند سبب كاهش اكسيژن يا ايجاد شرايط  تصفيه به محيط زيست تخليه شوند، پايداري زيستي آنها مي
  هوازي شود. بي

عوامل 
 زا بيماري

 زاي موجود در پساب انتقال يابند. توانند به وسيله موجودات بيماري بيماريهاي مسري مي

  مواد غذايي
روژن و فسفر همراه با كربن مواد غذايي ضروري براي رشد هستند وقتي كه به محيط آبي تخليه نيت

توانند سبب رشد نامطلوب موجودات آبزي شوند و وقتي كه به مقدار زياد  شوند اين مواد غذايي مي
 هاي زيرزميني را فراهم آورند. توانند سبب آلودگي آب در زمين تخليه شوند مي

 اوممواد آلي مق
ها و  ها، فنل ها عبارتنداز: سورفاكتان هاي مرسوم تصفيه پساب مقاومند. نمونه اين مواد در برابر روش

 ها. كش آفت
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 دليل اهميت ها آالينده

 فلزات سنگين
شوند و اگر پساب مجدداً مورد استفاده  هاي صنعتي اضافه مي فلزات سنگين معموالً به پساب فعاليت

 توان آن را حذف كرد. قرار گيرد، مي

آلي  مواد غير
 محلول

اجزاي غير آلي مانند كلسيم، سديم و گوگرد در نتيجه مصرف آب به منابع مصرف شهري افزوده 
 شوند و در صورتي كه بخواهيم پساب را دوباره مصرف كنيم بايد اين مواد جدا شوند. مي

  )1385مأخذ: (دبيري، 
  

 اي درياي خزر تقسيمات زيرحوضه  
باشد.  ها مي ترين آن شود كه زير حوضه سفيدرود بزرگ ه تقسيم ميزيرحوض 9حوضه آبريز درياي خزر به 

هاي ديگر اين حوضه به ترتيب وسعت عبارتند از: اترك، گرگانرود، چالوس، نكا، تجن، طالش،  زيرحوضه
اوزن، اترك، گرگانرود،  توان به ارس، قزل هاي مهم اين حوضه آبريز مي انزلي، تاالر، بابلرود، هراز. از رودخانه

  سو، قطور چاي، نكا، تجن، تلوار، هراز، سفيدرود، تاالر و چالوس اشاره نمود. قره
انزلي در غرب درياي خزر واقع شده و از نظر وسعت هفتمين زيرحوضه آبريز درياي خزر -زير حوضه طالش

ضه باشد. حدود جغرافيايي آن از شمال به درياي خزر و خاك جمهوري آذربايجان و از جنوب به زيرحو مي
 48◦و  33گردد و بين  هاي ارس و سفيدرود محدود مي سفيدرود واز شرق به درياي خزر و از غرب به زيرحوضه

  عرض شمالي قرار دارد . 38◦و  30تا  36◦و  55طول شرقي و  49◦و  40تا 
از: ريزد عبارتند  هاي استان گيالن كه از اين زيرحوضه مستقيماً به درياي خزر مي از مهمترين رودخانه

سرا، ليسار، گرگانرود، ناورود، خاله سرا،  آستاراچاي، كانرود، لوندويل، چلوند، لمير، حويق، شيرآباد، خطبه
باشد. كه  ديناچال، شفارود، حوضه تاالب (كانال انزلي)، سفيدرود، شلمان رود، پلرود، خشك رود، اردجان مي

  اي خزر چند رودخانه مهم انتخاب گرديد.ها در ناحيه خروجي به دري به منظور بررسي وضعيت آالينده
  
  ها در منابع آبي استان گيالن بررسي ميزان آالينده-2-5
  رودخانه آستاراچاي -

انزلي كه در شمال مركز شهرستان آستارا و در مرز ايران و جمهوري -هاي مستقل زيرحوضه طالش از رودخانه
 2005متر واقع و خان بالغي با ارتفاع  1627با ارتفاع هاي تويوخ  آذربايجان جريان دارد. اين رودخانه از كوه

هاي زياد، شهرآستارا  گيرد و پس از عبور از آبادي كيلومتري جنوب غربي آستارا سرچشمه مي 21متري در 
ريزد. اين رودخانه نيز مرز دو كشور ايران و آذربايجان را تشكيل  مشروب ساخته در نهايت به درياي خزر مي

درصد جريان دارد.  6/0درصد در جلگه  5كيلومتر با شيب متوسط بستر كوهستاني  34ودخانه دهد. طول ر مي
) مترمكعب 4/1 – 5باراني كه ميانگين دبي ساالنه حدوداً بين (-اين رودخانه داراي آب دائم و رژيم برفي

كه در حاشيه اين  ). به جهت اين1378برآورد شده است (پيري و همكاران،  53الي  61هاي آماري  درطول سال
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گونه صنايع در حاشيه آن وجود ندارد و  هاي مسكوني تك واحدي پست و هيچ رودخانه منطقه دشتي خانه
باشد، منبع  هاي جاذب مي آوري و دفع پساب چاه آوري دفع پساب شهر آستارا كه نحوه جمع سيستم جمع

% است و همچنين اين رودخانه پذيرنده 25هاي زير زميني  % و آب75هاي سطح  ها به آب پذيرنده اين پساب
هاي خشكي در فصل  باشد و مقدار كمي از ميزان سموم و ارگانيك حاصل از رويش هاي صنايع نمي آالينده

  باشد. اين رودخانه از كيفيت خوبي برخوردار است. خزان به اين رودخانه به طور اندك مي
  

  رودخانه حويق -
انزلي كه در شمال شهر هشتپر جريان دارد، از كوه مقرداغ با ارتفاع -شهاي مستقل زيرحوضه طال از رودخانه

كيلومتري شمال غربي شهر هشتپر  44متر واقع در  2606سي با ارتفاع  متر و ارتفاعات شرق آبادي آهو قلعه 2367
زد. ري گيرد و پس از مشروب نمودن چندآبادي، محله حويق را مشروب ساخته و به درياي خزر مي سرچشمه مي

درصد. بستر رودخانه سنگالخي،  1درصد و در جلگه  13كيلومتر، شيب متوسط در كوهستان  26طول رودخانه 
هاي متوسط ساليانه در  چنين آب هاي مهر و فروردين است. هم برفي و دوره پرآبي، ماه-رژيم آبي رودخانه باراني

و  96/3گيري شده است. بيشتر دبي  اندازهميليون مترمكعب در حويق  5/72ساله به طور متوسط  20يك دوره 
گونه صنايع صنعتي  ) برآورد شده است. در حاشيه رودخانه هيچ1349ـ50متر مكعب در سال ( 99/0كمترين دبي 

گردد. در ناحيه مصبي اين رودخانه برداشت شن  احداث نگرديده و ضايعات صنعتي به اين رودخانه وارد نمي
  ).2-5گردد (جدول رودخانه با كيفيت خوب وارد درياي خزر ميگيرد. آب اين  وماسه صورت مي

  
  گرگانرود -

هاي  باشد و از رودخانه ترين رودخانه از نظر وسعت و آبدهي در حوضه طالش مي رودخانه گرگانرود بزرگ
انزلي در غرب شهرستان هشتپر به درياي خزر جريان دارد. اين رودخانه مركب از سه -مستقل زير حوضه طالش

كيلومتر منابع تغذيه رودخانه  5/42رشاخه آق اولر، وزنه سر و رزه چاي با فاصله اصلي سرشاخه تا ناحيه مصبي س
درصد و در جلگه يك  3نزوالت جوي و در جهت غرب به شرق جريان دارد. شيب متوسط بستر در كوهستان 

) و بيشترين ميانگين دبي ساليانه 1355-72( ميليون مترمكعب) در سال آماري ( 51/7درصد متوسط دبي ساليانه 
مترمكعب در ثانيه در سال  14/4) و كمترين ميانگين ساليانه 1347-48هاي ( متر مكعب در ثانيه در سال 3/13
به  46و  42هاي آماري  ) برآورد شده است. حداكثر جريان (عامل سيل) مهمترين شاخص در سال1355ـ56(

برآورد شده  58و  56هاي آماري  متر مكعب در ثانيه در سال 4/0حداقل  مترمكعب در ثانيه و 327و  248ميزان 
آوري و دفع پساب چاه جاذب بوده و منبع پذيرنده به  دهد نحوه جمع هاي انجام شده نشان مي است. بررسي

درصد اين رودخانه تحت شرايط برداشت شن و ماسه و  50هاي زيرزميني  درصد و به آب 50هاي سطحي  آب
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) ميزان آالينده در منابع آبي استان گيالن اين 3-5آب براي مصارف كشاورزي است. براساس جدول (برداشت 
  ). 3-5) ( جدول 1380 (نظري، باشد رودخانه در ناحيه خروجي به دريا از كيفيت خوبي برخوردار مي

  
  رودخانه شفارود -

لي كه در غرب مركز شهرستان انز-هاي مستقل زيرحوضه طالش ترين رودخانه تالش از رودخانه جنوبي
متر و تير با   2870هاي سنبل با ارتفاع  شهر ناحيه پونل به درياي خزر جريان دارد. اين رودخانه از كوه رضوان
گيرد، پس از گذر از  كيلومتري جنوب شرقي شهرستان خلخال سرچشمه مي 16متر واقع در حدود  2919ارتفاع 
  ريزد.  ي خزر ميشهر به دريا ها در شهر رضوان آبادي
) و كمترين 1363-64مترمكعب در ثانيه در سال ( 68/9) بيشترين ميانگين دبي ساالنه با 1335-76هاي ( سال

  باشد.  ) مي58-59مترمكعب در ثانيه در سال ( 8/2ميانگين دبي ساالنه به ميزان 
باشد.  يك درصد ميدرصد و در جلگه  5كيلومتر، شيب متوسط بستر آن در كوهستان  55طول رودخانه 

ها با شيب تند و سنگالخي و ايجاد تالطم در جريان آب  رودخانه شفارود ضمن عبور از مسير خود در دامنه كوه
اي و  كند، وقتي به مناطق جلگه با افزايش اكسيژن محلول كه ماده حيات موجودات آبزي است را فراهم مي

وارد شدن كود و سموم كشاورزي به مقدار كم رسد به سبب عبور از مناطق روستايي ضمن  ساحلي مي
 20) رديف 5-1ها (جدول هاي آالينده صنعتي با كاهش اكسيژن همراه است. براساس بررسي-هاي انساني آالينده

 (W.H.O)از ناحيه خروجي به دريا ميزان فلزات سنگين (سرب) از حد استاندارد بهداشت جهاني آب جهاني 
  مالح در حد متعادل قرار دارد.باشد و ساير ا كمي بيشتر مي

  
  حوضه خروجي تاالب انزلي -

طول شرقي قراردارد. 49°و  43تا َ 48°و 46عرض شمالي و َ 37°و 34تا َ 36°و  54حوضه آبريز تاالب انزلي در بين َ
گردد. آب حاصل از  ها مي اي در دشت سبب آرام بودن جريان آب رودخانه به جهت وسعت نسبتاً زياد جلگه

 50/1267هاي ساالنه حدوداً  رودخانه بزرگ و تعدادي از زهكش 11 هاي آبياري توسط ها و مازاد آب دگيبارن
گردد و بار وارده به حوضه آبي تاالب از نظر دريافت به چهار بخش غربي،  ميليون مترمكعب آب وارد تاالب مي

در تاالب از طريق پنج بازوي  آوري شده هاي جمع گردد و آب مركزي، جنوب غربي و شرقي تاالب وارد مي
خروجي، انزلي روگا (شنبه بازار)، راسته خاله، پيربازار روگا، سوسر روگا و نهنگ روگا كه پس از بهم پيوستن 

  گردد. شكن وارد درياي خزر مي در ناحيه كانال انزلي از طريق موج
رات مخرب اكولوژيكي، مهمترين عامل با توجه به تحقيقات گسترده در مورد بارهاي وارده به تاالب انزلي و اث

هاي شهري و صنعت  بارهاي وارد كودهاي شيميايي و پساب-اثرات مخرب آفت كشي-بار رسوبات حوضه
  انجام شده است.
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هاي انجام  گردد كه با بررسي كليه بارهاي وارده از پنج بازوي خروجي از طريق كانال انزلي وارد درياي خزر مي
هاي نفتي  هاي رودخانه پيربازار و شنبه بازار روگا كه فضوالت صنعتي و شهري آلودگي شده با توجه به آلودگي

هاي صيادي و  هاي موتوري، كشتي ناشي از جايگاه نفت و بنزين در حاشيه رودخانه نهنگ روگا و تردد قايق
تانداردهاي سازمان ) نسبت به اس5-2هاي تجاري ميزان بارهاي وارده از طريق كانال انزلي براساس جدول ( كشتي

به دليل حجم زياد آب، تالطم شديد از توان خودپاالئي بيشتري برخوردار است، كه با  (W.H.O)بهداشت جهاني 
  گردد. آلودگي ناچيز و كمتر و در حد متعادل وارد درياي خزر مي

  
  سفيدرود -

گردد. با قسمت جنوبي  هاي گيالن محسوب مي ترين و مهمترين رودخانه رودخانه سفيدرود يكي از بزرگ
هاي  اوزن تشكيل شده و از رودخانه درياي خزر ارتباط دارد، رودخانه سفيدرود از دو شاخه اصلي شاهرود و قزل

مستقل حوضه آبريز درياي خزر كه در شهرستان رودبار، رشت، آستانه اشرفيه جريان دارد. برروي شاخه اصلي 
 45قي شاخه اصلي، سد عظيم سفيدرود احداث گرديد و در حدود دست تال رودخانه سفيدرود در منجيل و پائين

كيلومتري اين سه تونل آبر فومن (سد تاريك) و در بخش سنگر سد انحرافي سنگر برروي رودخانه سفيدرود 
درصد و طول رودخانه در  3/0كيلومتر با شيب متوسط  57احداث گرديد. طول رودخانه در محدوده كوهستان 

هاي  درصد جريان دارد. براساس مشخصات ايستگاه 2/0يلومتر و شيب متوسط بستر ك 54محدود جلگه 
  برآورد شده است. 1335-72(ميليون مترمكعب) در سال 5/126هيدرولوژي در منطقه آستانه، متوسط دبي ساالنه 

ن اي وجود ندارد. مهمتري در مسير رودخانه سفيدرود از منجيل تا بندر كياشهر واحدهاي صنعتي عمده
سازي رودبار،  نمايند، واحدهاي صنعتي، چرم هاي خود را در اين رودخانه تخليه مي هايي كه آالينده كارخانه
هاي مقطعي در اين رودخانه  هاي خود به رودخانه سبب آلودگي كشي گنجه است. با تخليه پساب روغن
) در سه فصل از 1372كاران، گردد. براساس مطالعات فلزات سنگين در رودخانه سفيدرود (مرتضوي و هم مي

هاي آزاد  تر از حد مجاز و در مقايسه با آب هاي مطالعاتي پائين سال (بهار، تابستان، پائيز) غلظت كرم در ايستگاه
سازي  ناشي از ورود پساب صنعتي كارخانه چرم (P.P.M) 160و غلظت P.P.M) 6/1 -160بيشتر است، ميزان (

ها بيشتر از حد مجاز تعيين شده توسط سازمان بهداشت جهاني  از ايستگاهرودبار است. غلظت نيكل در بعضي 
باشد  ميP.P.M ) 9-200كشي گنجه رودبار غلظت سرب و كادميم به ميزان ( است. هدايت و افزايش پساب روغن

 7/12 -5/32تر از حد مجاز تعيين شده توسط سازمان بهداشت جهاني است. ميزان سرب  هاي آب پائين كه نمونه
ها با برخورداري از  اكنون پساب اين كارخانه برآورد شده است. هم P.P.M) 1/1-4/7و ميزان كادميم (

هاي فني از جهت حفظ سالمت محيط زيست، مقداري از مواد خارجي خود را به رودخانه سفيدرود وارد  مراقبت
هاي درشت، ريز، شن و ماسه در  سنگ هاي متمادي داراي بستري با قلوه مي سازد. رودخانه سفيدرود طي سال

ها سهم بزرگي در خودپاالئي اين رودخانه و  ناحيه رودبار تا نزديك دهنه سفيدرود و هر ناحيه از رودخانه
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) نزديكي دهانه سفيدرود به دريا 2-5هاي اخير طبق جدول ( باشد و با بررسي گسترش جانوران آبزي دارا مي
  باشد. مي USPHSو  (W.H.O)مان بهداشت جهاني گيري شده كمتر از حد مجاز ساز اندازه

  
  رود هاي آبريز رودخانه شلمان حوضه -

هاي مستقل زيرحوضه چالوس كه در غرب مركز شهرستان رودسر و غرب مركز شهرستان املش  از رودخانه
سرچشمه  كيلومتري جنوب شرقي شهر سياهكل 19متر واقع در حدود  1585جريان دارد. از كوه تيريان با ارتفاع 

كيلومتري شمال شرق آبادي گالش كالم به درياي خزر  2هاي زياد در  گيرد و پس از گذشتن از آبادي مي
هاي زيله رود، جورپيلي جان، لمرزنه، آبگرم رود و لنگرود را  ريزد. اين رودخانه در مسير خود رودخانه مي

غذيه رودخانه، نزوالت جوي در جهت جنوب باشد. منبع ت كند، و رود بلورآكان از انشعاب آن مي دريافت مي
 4/0درصد و در جلگه  6كيلومتر، شيب متوسط كوهستان  48غرب به شمال شرق جريان دارد. طول رودخانه 

 69/7در ايستگاه هيدرومتري شلمان  1364-72هاي آبي  درصد است. متوسط دبي ساليانه اين رودخانه در سال
  ).1382زمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، ميليون مترمكعب برآورد شده است (سا

به دليل افزايش بار آلودگي و كاهش دبي، آب اين رودخانه به منظور برداشت جهت مصارف كشاورزي در 
هاي صنعتي و كشاورزي  هاي شهري به خصوص املش و شلمان و پساب قسمت سفلي و دفع غير اصولي پساب

توان بر موجودات آبزي اين رودخانه مشاهده نمود كه  ها را مي اين حوضه در مسير خود و اثرات منفي اين پساب
باشد. نتايج  از عوامل مخرب اكولوژيك و بازدارنده در مهاجرت ماهيان اين رودخانه از دريا به رودخانه مي

  ) آورده شده است.2-5ميزان آالينده در ناحيه مصبي اين رودخانه در جدول (
  
  نوار ساحلي استان گيالن هاي آالينده در شهرهاي پساب-3-5

هاي صنعتي در برخي از صنايع حوضه ساحلي استان گيالن و برخي از اطالعات كلي بدست  وضعيت دفع پساب
هاي تصفيه پساب صنعتي دو  دهد كارخانه هاي استان گيالن از لحاظ داشتن يا نداشتن سيستم آمده نشان مي

رسد كه مشكل  باشند. ظاهراً اينطور به نظر مي كه فاقد سيستم مياند. آنهائيكه داراي سيستم هستند و آنهائي دسته
هاي جاري با وجود داشتن سيستم بايد برطرف گردد، ولي شواهد امر حاكي از آنست كه در  آلودگي آب

بسياري از موارد حتي با وجود داشتن سيستم تصفيه، خروجي كارخانه مطابق معيارهاي تعيين شده از سوي 
حيط زيست نيست. البته در حال حاضر با توجه به شواهد تجربي برروي پساب خروجي برخي سازمان حفاظت م

هاي خروجي حل نشده است و  رسد كه مشكل پساب از واحدهاي صنعتي مستقر در حوضه آبريز به نظر مي
  هاي موجود قادر نيستند كه پساب نهائي را به حد مجاز برسانند. سيستم

صنايع  145يط زيست استان گيالن در نوار ساحلي شهرهاي استان گيالن تعداد طبق فهرست سازمان حفاظت مح
  كوچك و بزرگ آورده شده است.
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شهرك صنعتي احداث شده و در دست احداث در استان گيالن وجود دارد.  16در حال حاضر حدود 
بخشي يا تمام  ها گرديده است كه هائي هستند كه اقدام به احداث آن هاي صنعتي احداث شده شهرك شهرك

هاي صنعتي شهرهاي نوار ساحلي و  خدمات زيربنائي مورد نياز آن تأسيس شده است. در اين بررسي نيز شهرك
  يا واحدهاي صنعتي كه خارج از شهرك قرار گرفته مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  شهرك صنعتي سياهكل -

الهيجان واقع گرديده -جوار ارتباطي سياهكلكيلومتري سياهكل در  5كيلومتري الهيجان و  11اين شهرك در 
است، وجود منابع طبيعي غني در منطقه، محصوالت كشاورزي از قبيل چاي، رونق پرورش كرم ابريشم و نيروي 
انساني متخصص در زمينه مناسبي جهت احداث صنايع تبديلي و كشاورزي، نساجي و سلولزي در اين شهرك 

هاي سطحي كه توسط رودخانه وارد درياي خزر  منبع پذيرنده پساب به آب فراهم شده است. با توجه به اينكه
  گردد. مي

واحد كاني بود كه منبع پذيرنده پساب به  1واحد غذائي و  2واحد كشاورزي و  2واحد صنعتي  6در جمع 
  هاي سطحي است. آب

  
  شهرك صنعتي رودسر -

هاي سطحي بوده و  نبع پذيرنده پساب به آبصنعت كه م 22واحدهاي صنعتي نوارساحلي شهرستان رودسر با 
  رودسر واقع شده و بيشترين صنايع غذائي، كاني و شيميايي است . 4شهرك صنعتي در احمد آباد كيلومتر 

  
  شهرك صنعتي آستانه -
 12كياشهر در نوار ساحلي با مسافت -جاده آستانه 12شهرك صنعتي آستانه اشرفيه در نقره ده و در كيلومتر  

واحد صنعتي كشاورزي، غذائي و شيميايي با صنايع تبديلي كشاورزي و نساجي و سلولزي در اين  8تر و با كيلوم
  باشد. هاي سطحي، تخليه با لجن كش و سپتيك مي شهرك فراهم شده و منبع پذيرنده پساب به آب

  
  شهرك صنعتي الهيجان -

 11هكتار با تعداد  17ه توتسان با مساحت بيشتر صنايع در شهرك صنعتي مجاور كمربندي شهر الهيجان منطق
واحد صنعتي است كه بيشترين فراواني صنايع فلزي و نساجي است كه بيشترين پساب به سپتيك، چاه و نهر 

  باشد. مي
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  شهرك صنعتي بندرانزلي -
و نفتي  هاي باري صنعت حمل و نقل بندرانزلي واقع در مركز شهرستان بندرانزلي كه در كانال آن با تردد كشتي

  هاي زيست محيطي را بوجود آورد. تواند آلودگي هاي باربري در اسكله و شهر مي محل بار توسط كاميون
هكتار   50رشت واقع شده با مساحت -جاده انزلي  13بيشترين واحدهاي صنعتي انزلي نيز در حسن رود كيلومتر 
  در نزديكي منطقه آزاد اقتصادي بندرانزلي قرار گرفته است.

باشد كه پساب كارخانه  ت كارخانه فيبر ايران واقع در حسن رود از مهمترين صنايع تبديلي چوب به فيبر ميصنع
شود كه گاهي پساب اين كارخانه دور از چشم محيط زيست،  هاي كنار ساحل دريا ريخته مي به حوضچه

  شود. م شهرك ريخته ميها به سپتيك و سيست شود. بيشترين سيالب كارخانه مستقيماً به دريا ريخته مي
  

  آستارا -
در نوار ساحلي درياي منطقه آستارا بيشترين صدف دريائي موجود بوده كه در اين راستا صنايع مهم اين 

كاني و يك واحد غذايي و يك  12واحد صنعتي، تعداد  14باشد و با تعداد  شهرستان پودر صدف و ماهي مي
  هاي سطحي است. اين صنايع به آب باشد كه پساب پذيرنده واحد فلزي موجود مي

  
  لنگرود -

با توجه به صنايع كوچك با وجود منابع طبيعي غني در منطقه و محصوالت كشاورزي از قبيل برنج، چاي، رونق 
پرورش كرم ابريشم زمينه مناسبي جهت احداث صنايع كشاورزي، نساجي و سلولزي را در اين شهرك فراهم 

واحد در حال ساخت است. يك واحد   3لنگرود قرار دارد و فقط   4كيلومتر  آورد. شهرك ناليكا شهر در مي
  نساجي داير شده فاقد پساب صنعتي است.

  
  تالش -

 40آستارا مساحت زميني با وسعت -جاده تالش 35در نوار ساحلي منطقه تالش در محله كشلي و در كيلومتر 
  باشد. پساب پذيرنده به آب شهرك مي واحد غذايي، احداث 4هكتار شهر صنعتي احداث گرديد كه 

هاي محدوده مطالعاتي عبارتنداز: كارخانه چوب وكاغذ ايران (چوكا) به عنوان  هاي رودخانه مهمترين آالينده
نمايند كه به تخليه  هاي ديگر در اين منطقه فعاليت مي شود و تعداد ي از كارخانه صنايع عمده محسوب مي

ها موجب آلودگي آب نهرها و  هاي سطحي محوطه كارخانه و يا عوامل آب ضايعات ناشي از فرايند توليد
  گردند. هاي مجاور مي رودخانه

كيلومتري جنوب شرقي آستارا در روستاي پونل در كنار  105كيلومتري شمال غربي رشت،  75اين كارخانه در 
ن صنايع گسترش و نوسازي با مشاركت سازما 1352هاي تالش قرار گرفته است. اين كارخانه در سال  جنگل
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نشيني اوليه و  هاي ته ايران وزارت كشاورزي و عمران روستايي تأسيس گرديد. اين رودخانه داراي حوضچه
روز از  5/21هاي خروجي كارخانه پس از حدود  استخرهاي هوادهي ثانويه و هوادهي نهايي بوده كه پساب

شود كه مهمترين رودخانه نوكنده (اردجان) در  نده ميخانه پساب صنعتي خارج و وارد آب پذير سيستم تصفيه
نوع مواد شيميايي مختلف مورد مصرف قرار  30كيلومتري تا دريا فاصله دارد. در اين كارخانه  10حدود 

گيرد. وجود تركيبات آالينده متنوع و پيچيده نظير تركيبات سلولزي و مواد حلقوي نظير كروفنل، تانن و  مي
ها بيش  ها اختالف جدي بروز نمايد و ميزان رنگ ساير آالينده ه كه در فرايند تصفيه پسابليگنين سبب گرديد

  ).1375هاي سطحي باشد (شركت مهندسين مشاور ارزيابان محيط،  از حد مجاز تخليه به آب
ي واحد صنعت 79براساس اطالعات بدست آمده بيشترين واحدهاي صنعتي در نوارساحلي متعلق به بندرانزلي با 

تالش و رودسر بوده است. همچنين فراواني واحدهاي صنعتي -وكمترين واحد در حوضه ساحلي متعلق به لنگرود
واحد بيشترين واحد و خدمات، نساجي و سلولز كمترين واحد را به خود اختصاص داده  32در گروه غذائي با 

  ).1-5است جدول (
  

  ار ساحلي استان گيالن: فراواني واحد صنايع مستقر در شهرهاي نو2-5جدول 
 جمع خدماتي كاني الكترونيك نساجي فلزي سلولزي شيميايي غذائي كشاورزي شهرستان
 6 ـ 2 ـ ـ ـ ـ ـ 2 2 سياهكل

 22 ـ 6 ـ 2  1 1  6 5  1  رودسر

 8 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ  3 3  2  آستانه

 11 ـ 2 ـ 3  3 1   1  1  الهيجان

 79 2 4 - 2  13 8  20 16  14  بندرانزلي

 14 - 12 -   1 -  - 1  -  آستارا

 1 - - - 1  - -  - -  -  لنگرود

 4 - - - -  - -  - 4  -  تالش

 145 2 26 - 8  18 10  29 32  20  جمع

  )1385مأخذ: (دبيري، 
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  : فراواني واحدهاي صنعتي در سواحل استان گيالن1-5نمودار 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

سياهكل  رودسر آستانه  الهيجان   بندرانزلي  آستارا   لنگرود تالش  
شهرستان

ايع 
صن

ي 
اوان

فر

  
  تان گيالن: تعداد واحدهاي صنعتي در سواحل اس2-5نمودار 

  
تن در روز،  944براساس اطالعات سازمان حفاظت محيط زيست استان گيالن جمع كل پسماندهاي شهري 

  تن در روز برآورد گرديد. 7تن در روز و پسماندهاي بيمارستاني  285پسماندهاي بخش روستايي 
آوري است كه اين پروسه  ريزي جمع آوري پسماند در واقع ايجاد سيستم مديريت و برنامه اجراي برنامه جمع

زيست محيطي و موازين اقتصادي باشد. بررسي وضعيت فعلي مديريت مواد -بايستي هماهنگ با شرايط بهداشتي
آوري (استفاده از وسيله نقليه موتوري)  دهد كه سيستم فعلي، عليرغم مكانيزه شدن نسبي جمع زائد جامد نشان مي
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گونه توجهي به عناصر مديريت مواد  وص اينكه كليه شهرها هيچداراي نواقص و مشكالت زيادي است، به خص
آوري بازيافت و ... نمي كنند. با توجه به شرايط آب و هوايي استان و باال  زائد جامد يعني ميزان توليد نحوه جمع

آوري بايستي بيشتر از مناطق ديگر باشد، چه بسا با شرايط آب  بودن ميزان رطوبت و بارندگي دفعات جمع
زيست محيطي را -هاي بهداشتي وهوايي موجود در استان پسماندها به سرعت تجزيه شده و خطرات آلودگي

گردد كه سطح وسيعي از محيط را آلوده  آورد، كه عدم توجه به اين امر سبب توليد شيرابه مي بوجود مي
  نمايد.  مي

طور اختصار به چهار دسته تقسيم هاي عمده دفع پسماندهاي شهري (خانگي، صنعتي، بيمارستاني) به  روش
  گردند:  مي

  تخيله در هواي آزاد -1
  دفن بهداشتي -2 
  تبديل زباله به كود (كمپوست) -3 
  سوزاندن (زباله سوزي). -4 

) به طور 5-5آوري و دفع پسماند شهري (خانگي، صنعتي، بيمارستاني) و چند شهر ساحلي در جدول ( جمع
  اختصار آورده شده است. 

  
  بررسي ميزان آالينده در منابع آبي استان مازندران و گلستان-4-5

  ريزند عبارتند از: هاي مازندران و گلستان مواد آالينده خود را به درياي خزر مي هايي كه در استان رودخانه
  

  رودخانه هراز -
هاي روستايي،  لودگيگذرد، آ باشد از شهر آمل مي هاي البرز و انشعابات البرز مي سرچشمه اين رودخانه از كوه
ميليون  417ها را در بردارد، حجم آبدهي اين رودخانه در سال  ها و كارگاه كشاورزي، شهري، رستوران

  باشد. مترمكعب مي
  

  رودخانه تجن -
گذرد.  هاي دو دانگه و چهاردانگه و ارتفاعات جنوبي بهشهر از شهر ساري مي سرچشمه اين رودخانه از كوه

، كشاورزي، شهري، كارخانه شير پاستوريزه، كارخانه آسفالت، شن و ماسه و هاي روستائي آلودگي
  باشد. ميليون مترمكعب مي 378هاي كارگاهي را در بردارد، حجم آبدهي اين رودخانه در سال  آلودگي
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  بابلرود -
و گلوگاه از ارتفاعات البرز جنوبي و بندپي بابل سرچشمه و همچنين از رودخانه هراز، سوادكوه، پاشاامير 

هاي شهري، روستايي،  گذرد. آلودگي سوادكوه سرچشمه گرفته است، از بابل، اميركال، بابلسر مي
بافي ، شن و ماسه و كارگاهي را در بر دارد. حجم آبدهي   كشي، فرش  كشاورزي،صنعتي فيبر بابلسر، روغن

  باشد. ميليون مترمكعب مي 236ساليانه 
  

  تاالر رود -
آباد سوادكوه سرچشمه گرفته از ورسك، پل سفيد، زيرآب شيرگاه،  ه، منطقه عباسهاي سوادكو از كوه

ها، پادگان شيرگاه و دوآب،  هاي شهري، روستايي، كشاورزي، رستوران شهر، كياكال گذشته و آلودگي قائم
شد. آلودگي با ميليون مترمكعب مي 426دارد. حجم آبدهي در سال   بر ها را در شوئي البرز مركزي، كارگاه زغال

  واشباع تراورس، شيرگاه را نيز در بر دارد. 2و 1نساجي شماره 
  

  سو رودخانه قره -
گذرد و پس از گذشتن از چندين دهستان  سو مي هاي قلعه ماران سرچشمه و از روستاي قره اين رودخانه از كوه

هري، كشاورزي، صنعتي، هاي روستايي، ش ريزد. آلودگي به شهرستان بندرتركمن و سپس به خليج گرگان مي
ميليون  190بر دارد. حجم آبدهي اين رودخانه در سال  ها را در كشي و كارگاه كارخانه آرد، كارخانه روغن

  باشد. مترمكعب مي
باشد كه هنگام عبور از داخل شهرستان كردكوي  عمده بار آلودگي اين رودخانه جريان شهر غاز محله مي

نمايد كه داراي بار آلودگي بسيار  سو حمل مي ان را با خود به رودخانه قرهفاضالب شهري و صنعتي اين شهرست
هاي متفاوتي نظير تخم  زاي مختلف، تخم و كيست انگل هاي بيماري بااليي بوده و عالوه بر جداسازي ميكروب

Giardia  كيستAntamoeba coli، به عالوه ها،  هاي حلقوي و كرم كدو تشخيص داده شد. تمامي اين فاضالب كرم
  گردد. اي وارد رودخانه مي گونه تصفيه هاي خانگي كردكوي بدون هيچ فاضلب

هاي اين رودخانه فاضالب روستاهاي همجوار و همچنين جريان فاضالب شهري گرگان در زمان  ديگر آلودگي
دي كه در هاي تولي هاي ميكروبي، كارخانجات صنعتي و نيز كارگاه گردد عالوه بر آلودگي پرآبي، آلوده مي

گردد. به طور كلي كارخانجاتي كه فاضالب  هاي صنعتي و شيميايي مي مسير رودخانه قرار دارند، باعث آلودگي
  باشد: ريزد به شرح ذيل مي سو مي آنها به طور مستقيم و غير مستقيم به رودخانه قره

  كشي كردكوي: از طريق رودخانه غاز محله كارخانه روغن -
 از طريق رودخانه سركالته (اين كارخانه داراي سيستم تصفيه است) كارخانه نئوپان شموشك: -

 شركت سهامي آرد و مواد غذايي كردان: از طريق رودخانه غاز محله -
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 كارخانه آرد يساقي: از طريق رودخانه سركالته -

 كارخانه آرد كردكوي -

 كارخانه آرد مولودي: از طريق رودخانه زيارت واقع در جاده نهارخوران -

 عت گرگان: از طريق رودخانه زيارتكشت و صن -

 ريزد. سو مي كارخانه شير پاستوريزه كه پس از تصفيه از طريق رودخانه انجيرآب به قره -

 كارخانه آرد گل: از طريق رودخانه تول چشمه -

 هاي دو طرف خيابان امام خميني گرگان: از طريق رودخانه تول چشمه فاضالب حمام -

  
  گرگانرود -

گذرد و  هاي قلعه تاخه يا از وياكوه سرچشمه گرفته از مينودشت عبور و از خوش ييالق مي اين رودخانه از كوه
هاي  دهد آلودگي قال و خواجه نفس را پشت سر نهاده و گرگانرود را تشكيل مي همچنين از دانيال گذشته و آق

ر دارد، حجم آبدهي ب هاي آرد و كنسرو و كارگاهي را در شهري، روستايي، كشاورزي شهر گرگان و كارخانه
  باشد. ميليون متر مكعب مي 440آن در سال 

هايي از مسير خود در  پيمايد، در قسمت آب گرگانرود با توجه به مسير طوالني كه تا رسيدن به درياي خزر مي
  تواند باشد: گيرد اين آلودگي احتماالً در اثر دو عامل مهم مي معرض شديد آلودگي قرار مي

  آلودگي توسط انسان -2آلودگي طبيعي  -1
  

  آلودگي طبيعي -
هاي اطراف شسته شده و  در اثر فرسايش خاك توسط آب، با هر بارندگي مقدار بسيار زيادي از خاك زمين

آلود  گردد به طوري كه رودخانه در فصول سيالبي و پرآب به شدت گل همراه جريانات آبي وارد رودخانه مي
متر بوده  سانتي 80ه شده آن در حوضه سد وشمگير (درياچه پشت سد) بوده و حداكثر ميزان شفافيت مشاهد

  باشد. است؛ علت آن هم به سبب رسوب مواد معلق در درياچه مي
عالوه بر اين مشاهده شده است كه هر ساله ميزان رسوبات تجمع يافته در پشت سد و مصب به شدت در حال 

نمايد. نتايج بدست آمده از ميزان مواد  پر آب تجاوز نمي متر در فصول 5/2افزايش بوده و عمق آب در مصب از 
  تواند احتماالً گواه اين مطلب باشد (افزايش در مصب). بيوژن نيز مي

  آلودگي توسط انسان -
  آلودگي از طريق حيوانات اهلي

راً بالفاصله شود و كودهاي مورد استفاده اكث با توجه به اينكه فضوالت حيوانات اهلي به عنوان كود استفاده مي
برد و عالوه بر اين  هاي مازاد آبياري مزارع مواد آلي را شسته و به رودخانه مي شود، لذا سيالب يا آب مصرف مي
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در موارد زيادي مشاهده شده است كه الشه حيوانات مرده به خصوص حيواناتي كه در اثر بيماري مردند را به 
  داخل رودخانه و يا حاشيه آن رها ساختند. 

  
  لودگي آب در اثر كودهاي شيمياييآ

طبق برآورد وزارت كشاورزي سهم عظيمي از كودهاي شيميايي وارداتي و توليدي در استان شمالي مصرف 
شود. از آنجايي كه قابليت حل شدن اين كودها زياد است مازاد مصرف گياهان كه در مزارع باقي مانده، در  مي

تواند مويد اين  آزمايشات به عمل آمده در مورد فسفات و نيترات ميشود.  اثر شستشوي خاك وارد رودخانه مي
  امر باشد.

  
  هاي صنعتي و شهري و روستايي آلودگي در اثر فعاليت

تاكنون هيچ واحد صنعتي به منظور استفاده از آب گرگانرود در حاشيه آن مستقر نشده ولي فاضالب صنايع 
نعتي داراي فاضالب كه در حوضه آبريز رودخانه قرار دارند، شود. واحدهاي ص شهري به آب رودخانه وارد مي

هاي بزرگ صنعتي در داخل شهر گنبد (كه مهمترين منبع  اند. اما بيشترين تعداد كارگاه در طول آن پراكنده
  باشد. كني و توليد آجر مي كننده رودخانه است)، عمدتاً از صنايع پنبه پاك آلوده

ان است كه در فصول پرآبي رودخانه آب ورودي به ايستگاه پايين دست آن شدت آلودگي در اين منطقه آنچن
  بشدت رنگ و بوي فاضالب دارد (ايستگاه گرم آباد).

دهد ولي  قوشان به طرف دريا به طور محسوسي افزايش را نشان مي از ايستگاه چاي (COD)ميزان شدت آلودگي 
  شود. اد عمالً تغييرات محسوسي مشاهده نميدر فصول پر آبي رودخانه به علت دبي باال و سرعت زي

هاي اطراف سد دارند، ولي در فصل تابستان نيز درياچه اطراف سد  بهترين شرايط از لحاظ نزول آلودگي ايستگاه
دهند. عالوه بر اين در ماه مرداد، آب مخازن سد بشدت بوي بد داشتند و ماهيان  شرايط نامساعدي را نشان مي

هوازي تركيبات آلي موجود در  تواند در اثر تخمير بي تلف شده بودند، علت آن مي زيادي در اطراف آن
  رسوبات باشد كه با توليد گاز هيدروژن سولفور سبب از بين رفتن تعداد زيادي از انواع ماهيان شده است.

بخش، يا  اريآباد، س هاي باالدست سد (گرم شود كه ايستگاه مجموعاً در بررسي ايستگاهي نتايجي مالحظه مي
در ايستگاه يا  CODباشند (ميزان  بي شيروان) در فصل تابستان به خصوص ماه مرداد بشدت آلوده مي تپه و بي سي
  دهد). گرم در ليتر را نشان مي ميلي 100تپه  سي

 8/44دهند و حتي مصب دريا با ميزان  بااليي را نشان مي CODدست سد نيز در اين ايام  ايستگاههاي پايين
  . گرم در ليتر بيشترين آلودگي را طي ايام سال دارد ليمي
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  كننده گرگانرود : تعدادي از كارخانجات و صنايع آلوده6-5جدول 
  محل استقرار  نوع توليد  واحد

  گنبد-جاده مينودشت  تخته نئوپان  نئوپان
  اراز گل-جاده خان ببين  تخته نئوپان  شركت تخته شهيد باهنر
  اراز گل-ببين جاده خان  چسب نئوپان  پانكارخانه توليد چسب نئو

  گنبد جاده آزاد شهر  رنگرزي خامه قالي  كارخانه رنگرزي فام
  جاده علي آباد–ببين خان  پنبه هيدروفيل  هيدروفيل گرگان

  جاده گنبد–آزاد شهر  كمپوت و كنسرو  كشت و صنعت گل چشمه
  خيابان امام خميني-گنبد  آرد  شركت مشتري

  خيابان امام خميني-گنبد  آرد  شركت ايراندشت
  خيابان امامزاده-گنبد  آرد  شركت آرد شمال

  خيابان امام خميني-گنبد  آرد  شركت سهامي آرد گنبد
  گنبد جاده مخصوص  آرد  شركت آرد جيلر قلعه

  گنبد  گوشت  كشتارگاه
  جاده مراوه تپه-كالله  آرد  شركت سهامي آرد كالله

  آبادجاده علي -راميان آرد  شركت آرد راميان
  جاده گرگان-آباد كتول علي آرد  شركت طبرستان

  جاده گرگان-آباد كتول علي آرد  شركت آرد علي آباد
  جاده آزاد شهر-آباد كتول علي آرد  شركت سهامي آرد علي آباد

  جاده گرگان-قال آق آرد  قال شركت آرد آق
  جاده ايمر-آق قال آرد  قال شركت آرد آق

  نفسخواجه  آرد  شركت آرد صداقت
  اراز گل–خان ببين  تخم مرغ–مرغ–دان مرغ  شركت الله باغ

  ).1378جاماب، -مأخذ: (طرح جامع آب كشور، حوضه آبريز گرگان و دشت
  

 مازندران استان: واحدهاي صنعتي 7-5جدول 

  نام واحد
ميزان 
آب 

مصرفي 
m3/day  

ميزان توليد   منبع تامين آب
  فاضالب

سيستم تصفيه 
  فاضالب

كارآيي 
حل تخليه و م  سيستم

دفع فاضالب رودخا  چاه  چشمه  شهري
  نه

  صنعتي
m3/day 

  انساني
m3/day  تصفيه   ندارد  دارد

  فاضالب
شركت چسب و 
  كاغذ مازندران

  رودخانه  خوب    √  150  200000    √      22000

كارخانه تخته فشرده 
  شمال

 رودخانه  متوسط    √  50  2      √    70

 رودخانه  خوب    √  50 400    √  450 پاكسار

 رودخانه خوب    √  2 40  √    43  گواراي بابل كنار

 رودخانه خوب    √  3 180  √    600 كشتارگاه مرغ پرستو
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  نام واحد
ميزان 
آب 

مصرفي 
m3/day  

ميزان توليد   منبع تامين آب
  فاضالب

سيستم تصفيه 
  فاضالب

كارآيي 
محل تخليه و   سيستم

دفع فاضالب رودخا  چاه  چشمه  شهري
  نه

  صنعتي
m3/day 

  نسانيا
m3/day  تصفيه   ندارد  دارد

  فاضالب
 رودخانه خوب    √  11 400  √    420  شركت زربال

 رودخانه    √    28 ندارد  √    100  نساجي طبرستان

شركت سهام خاص 
  نساجي تالر

 رودخانه  عالي    √  150  350    √      500

شركت سهامي 
  قاليبافي بابكان

  رودخانه    √    80  220    300    10  310

ارو د شركت نوش
  دريا

  چاه    √    5/0  2    √      4.2

شركت صنعتي 
  بهپاك

  عالي    √  75  600    √      1000

چاه و اراضي 
كشاورزي و 
انتقال توسط 

  تانكر
شركت سهامي 

  نكاچوب
 رودخانه خوب    √  147  313    √      2400

شركت صنايع 
 شهر كاغذسازي قائم

 رودخانه خوب    √  20  450    √      470

 اراضي متروكه  متوسط    √  5 10 √     120  فيبر بابلسر
شركت توليد 

هاي گوشتي  فرآورده
  كاله آمل

  چاه خوب   √  150  200000    √      10

 خوب   √  0.5  8        √  12  بهاران پروتئين
انتقال توسط 

  تانكر

 خوب   √  1500  1100    √     1300  كاله

 –توسط تانكر 
استفاده مجدد 

و تبديل به 
  پودر پنير

شركت بهداشت 
  شاهد نور

  ضعيف   √  20  400    √      450
اراضي 
 -كشاورزي

 اراضي متروكه
شركت طيور 

  سيرنگ
 خوب   √  0.1  1        √  3

اراضي 
  كشاورزي

شركت تعاوني پرطال 
  قائم شهر

 خوب   √  5  185    √      200

اراضي 
 -كشاورزي

انتقال توسط 
  تانكر

  نامعين  ضعيف    √  1 55  √    60  پر سفيد آمل
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  نام واحد
ميزان 
آب 

مصرفي 
m3/day  

ميزان توليد   تامين آبمنبع 
  فاضالب

سيستم تصفيه 
  فاضالب

كارآيي 
محل تخليه و   سيستم

دفع فاضالب رودخا  چاه  چشمه  شهري
  نه

  صنعتي
m3/day 

  انساني
m3/day  تصفيه   ندارد  دارد

  فاضالب
شركت تعاوني پودر 

ماهي شهيد 
  پوررمضاني

350      √    500  5    √   
انتقال توسط 

  تانكر

   √    0.3  2    √      3  اتحاد خزر شمال
انتقال توسط 

  تانكر
هاي دريايي فرآورده
  بابلسر

12      √    10  0.1    √   
انتقال توسط 

  تانكر

     √  30  30      %40  % 60  100  فرش البرز
انتقال توسط 

  تانكر
شركت خوراك دام 

  مازندران
  عالي   √  0.5  1.5    √      0.4

انتقال توسط 
  تانكر

شركت نوش 
  مازندران

  رودخانه  خوب   √  29  80    √      200

محصوالت غذايي 
  ترخوش

50      √    12  4    √    
اراضي 
  كشاورزي

  دريا  متوسط   √  0.5 24  √    44 افشره
كشتارگاه شهرداري 

  بابل
  رودخانه  خوب   √  0.25  3        √  3

 خوب   √  0  40  √    √    40  شركت معدني رونا
توسط تانكر و 

  ساير
  توسط تانكر خوب   √  20 3800  √    4000 ليتر پاك

  خوب   √  12  500   √      1000  نوش ساريخوش 
انتقال توسط 

  تانكر
  رودخانه  ضعيف   √   √  √    ؟  كنسرو قائم شهر

زغال سنگ البرز 
  مركزي

800      √   0  1  √       

 
  1383ماخذ: علوم محيطي، 

  
  خالصه نمود: ذيلتوان به شرح  طور كلي عوامل آالينده دريا را ميبه 

باشد و  وي عوامل باكتريال، ويروسي، تخم انگل و پروتوزوئرها ميمواد مدفوعي انساني و حيواني كه حا
  تواند به صورت مخزن انتشار عفونت و اپيدمي سواحل را آلوده نمايد. مي

تواند با تمركز در بدن آبزيان به انسان انتقال  هاي كشاورزي كه حاوي كودها و سموم شيميايي است مي فاضالب
 .باشند زا مي يافته و اغلب سرطان
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هاي شيميايي، غذايي و داروئي همراه است و اغلب  هاي صنعتي كه با تركيب بسيار متنوعي ازآالينده فاضالب
 باشد. مقادير باالي عناصر سنگين نيز مي

 هاي خانگي كه حاوي مواد شوينده و بقاياي مواد غذايي است. فاضالب

ها  ها و قايق تخليه و شستشو مخازن سوخت كشتي هاي نفت در دريا و يا هاي نفتي كه از محل حفاري چاه آالينده
 شود. حاصل مي

تركمن  هاي مختلف در طول ساحل درياي خزر از آستارا تا بندر بررسي وضعيت آلودگي ميكروبي رودخانه
هاي  دهد، ضمن آنكه تقريباً كليه رودخانه هاي نشانگر مدفوعي را، نشان مي تراكم متفاوتي از آلودگي با باكتري

هاي شهري، كشاورزي و صنعتي را با خود به دريا حمل  هايي از آالينده مطالعه مقادير كم و بيش مشĤبمورد 
  كنند.  مي

خانه براي فاضالب شهري گردند و از  هاي ساحلي ملزم به ايجاد تصفيه لذا ضروري است كليه شهرهاي استان
، همچنين مراكز صنعتي و كشاورزي مدفون نمودن پسماند و فضوالت در نزديكي ساحل بشدت جلوگيري شود

باشد و هزينه  هاي ذيربط مي ها بوده الزمه اين امر حمايت مالي و قانوني دولت و ارگان ملزم به تصفيه فاضالب
  بيني و منظور گردد. اي اختصاصي پيش هاي شهري به صورت بودجه خانه براي فاضالب احداث تصفيه

واحد صنعتي مورد بررسي واقع شد.  36هاي زيست محيطي تعداد  ويتبا توجه به صنايع موجود در استان و اول
ميليون تن  5/1متر مكعب انواع مواد اوليه براي توليد  213000ميليون تن و  2صنايع مورد مطالعه در مجموع 

  برند.  ميليون متر انواع محصول (در سال) بكار مي 7ميليون متر مربع و  5/1متر مكعب،  103512
ميليون مترمكعب فاضالب  9/8ميليون مترمكعب است كه نهايتاً  11صرفي در اين صنايع حدود ميزان آب م

شود. منبع اصلي تأمين آب صنايع، آب چاه  ميليون مترمكعب فاضالب انساني در سال توليد مي 7/0صنعتي و 
ها و  هاي رودخانه سازد. آب درصد از كل نياز صنايع را برآورد مي 45/1درصد) و آب شهري فقط  26/98است (
درصد  78صنعت مورد مطالعه حدود  36كنند. از  درصد از آب مورد نياز صنايع را تأمين مي 29/0ها تنها  چشمه

هايي  اندازي چنين سيستم مانده نياز به ساخت و راه درصد باقي 22باشند و  مجهز به سيستم تصفيه فاضالب مي
  دارند.

مانده در شرايط بد تا  درصد باقي 25در حد خوب تا عالي قرار دارند و  هاي تصفيه فاضالب درصد از سيستم 75
ها تخليه  درصد از صنايع مورد مطالعه فاضالب خود را به رودخانه 42باشند، شايان ذكر است كه  متوسط مي

كشاورزي نمايند. سهم اراضي  درصد از صنايع از تانكر براي انتقال پساب استفاده مي 21نمايند، در حالي كه  مي
كنند.  درصد از كل فاضالب را دريافت مي 8اراضي متروكه -درصد 13ها از دريافت شامل: پساب حدود  و چاه

ها به دريا  شود. اما با در نظر گرفتن آن كه تمام رودخانه درصد موارد ديده مي 3تخليه مستقيم به دريا فقط در 
  رسد. صنايع مورد مطالعه به دريا مي درصد از 45توان نتيجه گرفت پساب  شوند، مي منتهي مي
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تن،  114باشند كه به ازاي هر نفر در سال حدود  الذكر مشغول فعاليت مي صنعت فوق 36نفر در  13095مجموعاً 
  شود. متر انواع محصول توليد مي 542متر مربع و  115متر مكعب،  8

متر  516706ز اين مساحت يعني (درصد ا 8/4متر مربع است كه فقط  11697897صنعت حدود  36كل مساحت 
  مربع) به زير ساخت رفته است.

  
 ها و سواحل صنعتي مهم استان مازندران جانماي واحدها، شهرك-5-5
  واحدهاي صنعتي استان -1-5-5

  : واحدهاي صنعتي استان8-5جدول 
  هاي لبني كاله فرآورده -36  بهشهر –اكريلتاف  -1
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درصد كل  60باشد به عبارتي ديگر  بخش عمده فعاليت صنعتي استان در ارتباط مستقيم با بخش كشاورزي مي
  صنايع استان به صنايع غذايي، سلولزي و نساجي اختصاص داده شده است.

  سنجي صنايع و معادن استان مازندران شامل: بررسي آخرين وضعيت زيست 
  الف) بخش صنعت

  گردد: صنايع استان به سه گروه زير تقسيم مي 
  واحد 71راكد،  -3واحد؛  48نيمه فعال،  -2واحد؛  2763فعال،  -1

  وضع موجود واحدهاي فعال به تفكيك گروه صنعتي عبارتند از:
  واحد 394واحد؛ صنايع فلزي:  947صنايع غذايي:  -
  واحد 93واحد؛ صنايع پالستيك:  853صنايع كاني غير فلزي:  -
  واحد 68واحد؛ صنايع شيميايي:  155صنايع نساجي:  -
  واحد  75بندي نشده:  واحد؛ مصنوعات طبقه 171صنايع سلولزي:  -
  واحد 7صنايع الكترونيكي:  -

  شود صنايع فعال از لحاظ آاليندگي زيست محيطي به دو گروه زير تقسيم مي
  الف: آاليندگي زياد؛ ب: آاليندگي كم

  يندگي زياد شامل موارد زير استصنايع داراي آال
  درصد آاليندگي مربوط به صنايع غذايي 24 -
  درصد آاليندگي مربوط به صنايع كاني غيرفلزي 32 -
 درصد آاليندگي مربوط به صنايع شيميايي و سلولزي 17 -

 درصد آاليندگي مربوط به ساير صنايع  17 -

  ظرفيت ساالنه صنايع آالينده:
  تن 750000صنايع غذايي:  -
 تن 600000صنايع كاني غير فلزي:  -

 متر مكعب 171300تن و  250000صنايع شيميايي و سلولزي:  -

  ظرفيت ساالنه صنايع با آاليندگي كم -
  متر مربع 86600000تن و  18000صنايع نساجي:  -
 دستگاه 18667تن و  286350صنايع فلزي:  -

  بررسي حجم فاضالب توليد صنايع استان مازندران
  63131 (m3/day)جم فاضالب توليدي صنايع فعال ح

 2667 (m3/day)ها  حجم فاضالب توليدي كشتارگاه
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 2700 (m3/day)حجم فاضالب توليدي مراكز درماني 

  24659280000(lit/yer)يا  24659280 (m3/day)مجموع فاضالب ساليانه موارد فوق 
  بررسي حجم فاضالب شهري و روستاي استان مازندران

  نفري استان حجم فاضالب در اين بخش عبارتند از: 2718129جه به جمعيت با تو
  118338 (m3/day)الف: فاضالب شهري 
  109825 (m3/day)ب: فاضالب روستايي 
  1000 (m3/day)ميليون نفر در سال  5ج: فاضالب توريستي (

  82156680000 (lit/yer)يا  82156680 (m3/day)مجموع فاضالب ساليانه موارد فوق 
  81ماهه سال  10بررسي وضعيت سيستم تصفيه فاضالب واحدهاي صنعتي استان در 

هاي  واحد صنعتي داراي سيستم تصفيه فاضالب كميت و كيفيت آالينده 100برداري از  مورد نمونه 240طي 
  باشد: پساب خروجي به شرح ذيل مي

 :از لحاظ آاليندگي فيزيكي و شيميايي  
  اردهاي زيست محيطيدرصد در حد استاند 6/16 -1
  درصد نزديك به استاندارد 47 -2
  درصد آلودگي شديد 36 -3
 هاي ميكروبي: به لحاظ آالينده  

  درصد در حد استانداردهاي زيست محيطي 40 -1
  درصد آلودگي شديد 60 -2

  بررسي آخرين وضعيت كشتارهاي دامي استان
  واحد 26ها:  تعداد كشتارگاه

 حد داميوا 3000تعداد كشتار در روز: 

 واحد با كارآيي نامناسب 6هاي داراي سيستم تصفيه فاضالب:  تعداد كشتارگاه

 واحد 6سوز:  هاي داراي الشه تعداد كشتارگاه

درصد مكان دفع  4درصد چاه جاذب؛  8درصد كشاورزي؛  15درصد رودخانه؛  73نقطه نهايي تخليه فاضالب: 
 زباله شهري

  هاي صنعتي استان بررسي شهرك
  شهرك 290هاي صنعتي استان:  هاي پيشنهادي دفتر شركت شهركتعداد 

  شهرك 18تعداد مجوز زيست محيطي صادره: 
  ناحيه 11نواحي صنعتي فعال استان: 
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  واحد 76تعداد واحدهاي فعال نواحي صنعتي: 
  

  ب: بخش معدن
  تن 18152238: 1380ميزان مواد معدني استخراج شده تا پايان سال  -
 واحد 66ال استان: تعداد واحد معدني فع -

 نفر 4929تعداد اشتغال در واحد معدني:  -

 واحد 19تعداد واحد معدني غير فعال:  -

 واحد 3تعداد واحد معدني در حال تجهيز:  -
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  بررسي خطرات و پيامدهاي احتمالي پرورش آبزيان بر محيط زيست طبيعي-6
  بيآ اكوسيستم هايهاي حاصل از پرورش ماهيان در  اثرات ورود پساب-1-6

هاي طبيعي  احداث مزارع پرورش ماهي، در مجاورت منابع مختلف آبي و تخليه پساب اين مزارع در زيستگاه
گردد.  هاي آبي مي حتماً آثار سويي به دنبال خواهد داشت و موجب بهم خوردن تعادل طبيعي بوم سازگان

پراكنش زيستي آبزيان از قبيل بنابراين مطالعه اثرات پساب مزارع پرورش ماهي روي كيفيت آب و تنوع و 
ها اهميت بسزايي خواهد داشت. پساب مزارع پرورش  ها و كفزيان براي رفع و كاهش اين آلودگي پالنكتون

و بقاياي  (B.O.D)ماهي داراي سه نوع آلودگي است كه عبارتند از: مواد جامد معلق، نياز بيوشيميايي اكسيژن 
  هاي ماهي.  يماريمواد شيميايي بكار رفته براي درمان ب

مانده مواد  مانده غذاي ماهي، مدفوع و ادار ماهي، باقي منابع توليد اين سه نوع آلودگي نيز عبارتند از: باقي
هاي ماهي. اين مواد آثار سوء مستقيم و غير مستقيم زيادي روي محيط  شيميايي مورد استفاده در درمان بيماري

غيير در تنوع و پراكنش موجودات آبزي در آن ناحيه از جمله آثار زيست خواهند داشت. تغيير كيفيت آب و ت
مهرگان كفزي  در تنوع بيظباشد. به عنوان مثال آلودگي ناشي از مواد آلي معموالً سبب محدوديت  آن مي

هاي مقاوم، آنهم در غلظت كم اكسيژن، باقي خواهند ماند و از طرف ديگر  گردد. به طوري كه تنها گونه مي
لجن و نفود مواد شيميايي سمي نه تنها ممكن است سبب كاهش جمعيت يك گونه گردد بلكه امكان تشكيل 

  مهرگان كفزي در آن منطقه آلوده شود. دارد باعث حذف كامل جامعه بي
به دليل استفاده از غذاي دستي يا كنسانتره در پرورش ماهيان خاوياري كيفيت، نوع غذا و تركيبات موجود درآن 

تواند در سرعت تجزيه باكتريايي،  اسيدهاي آمينه، نسبت كربن به ازت، فسفر و ديگر عناصر متشكله مياز قبيل 
ثيرات متفاوتي داشته باشد. بنابراين در صورت ورود بيش از حد چنين أاكسيداسيون و كيفيت شيميايي آب ت

و بهم خوردن توازن اكولوژيكي  سبب يوتروفيكاسيون ؛آبي هاي اكوسيستمهاي غني از فسفر و نيتروژن به  پساب
ها خواهد شد و چنين فرآيندي سبب اختالل در چرخه شيميايي و گنديده شدن آب شده و آن منبع آبي  آن

هايي توده عظيم گياهي همچون چمنزارهاي غني  گردد. در نهايت در سطح چنين بوم سازگان خالي از حيات مي
  قابل مشاهده خواهد بود.

ها،  كش هاي حاوي سموم و مواد شيميايي از قبيل انواع حشره نواحي شمال بوسيله پساب هاي آلودگي رودخانه
ها اثر منفي  تواند سبب كاهش ماهيان در آنها شده و بر ميزان صيد آن ها و غيره مي كش ها، گياه كش قارچ

از سوي  .ه استهاي جنوبي درياي خزر قابل مشاهد هاست در رودخانه طور كه چنين وضعي سال همان ،بگذارد
بنابراين  ،درصد از ماهيان درياي خزر جزو ماهيان رود كوچ يا آنادروم هستند 90ديگر به دليل آنكه حدود 

ها  باشد و در صورت آلوده شدن آن ها زياد مي هاي درياي خزر و حوضه آبريز آن به رودخانه وابستگي ماهي
ريزي آنها صدمات  در نتيجه با كاهش مهاجرت تخم .تهاي تخمريزي اين ماهيان نيز از بين خواهد رف جايگاه
هاي حساس خواهد  ناپذيري به ذخاير وارد خواهد شد و اين امر در دراز مدت سبب منقرض شدن گونه جبران
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(رامين، هاي بسيار بااليي را براي بازسازي ذخايرشان بر بودجه كشور تحميل خواهد نمود شد و يا اينكه هزينه
1384.(  

ها بازسازي ذخاير خود به خود صورت خواهد  ريزي آن هاي مناسب براي تخم در صورت وجود جايگاهبنابراين 
هاي بيولوژيكي و شيميايي نيز در انسان ايجاد نمايد.  تواند آسيب پروري مي هاي حاصل از آبزي پذيرفت. پساب

ن به آب مورد استفاده انساني و عوامل بيولوژيك از طريق وجود عامل عفوني يا ميزبان آبزي در پساب و ورود آ
  مي گذارد.ثير أكننده ت ها بر افراد مصرف ثير مواد شيميايي موجود در آنأهاي شيميايي نيز از طريق ت آسيب

  
  هاي پرورش ماهي بر محيط زيست اثرات زيست محيطي كارگاه-2-6

صيد محلي و ماهيگيري  هاي ايران محيط مناسب و مطلوبي براي در گذشته نه چندان دور، بسياري از آب
رويه و حتي مخرب به شدت تقليل يافته است.  ها بر اثر صيد بي اند. ولي امروزه جمعيت اغلب ماهي ورزشي بوده

هاي  ها، و به ويژه ريختن پسماند و پساب ها و انحراف آب عالوه بر اين، دگرگوني اراضي مجاور رودخانه
در كشور باقي گذاشته كه تبديل به فاضالب نشده باشد. صيد  صنعتي، كشاورزي و شهري است كه كمتر آبي را

هاي روزافزون، ذخاير ارزنده درياي خزر را نيز به شدت تقليل داده كه اين امر به ويژه  رويه همراه با آلودگي بي
هايي بدون مطالعات همه جانبه در  اثر گذاشته است. از طرف ديگر سازمان (Acipenseridea)بر تاسماهيان 

هاي مختلفي از ماهيان وارد يا تكثير شده را در بيشتر  گونه-تأثير ماهيان غير بومي-صوص مسائل اكولوژيكخ
هاي كشور رها نموده كه از بين بردن آثار نامطلوب آن اگر ممكن نباشد، مشكل است و به زمان طوالني نياز  آب

  دارد. 
شود و  ها مي هي وارد منابع آبي اطراف كارگاههاي تكثير پرورش ما بيشترين حجم آلودگي ناشي از كارگاه

  گردند.  ها محسوب مي كننده اكوسيستمي رودخانه مهمترين عوامل تهديد
پروري منطقه و  هاي پرورش ماهي و بدون توجه به تعارضات اكولوژيكي، توان آبزي احداث بدون برنامه كارگاه

ها  ه شود كه به طور خالصه به مواردي از آنخودپااليي آب ممكن است باعث بروز مشكالتي جدي در آيند
  گردد.  اشاره مي

  ها بر منابع آبي دارند، عبارتند از:  از جمله اثراتي كه تخليه پساب اين كارگاه
هاي موجود در ضايعات  ها و ويروس ها، انگل زا (مانند ميكروب هاي بيماري رها شدن انواع ميكروارگانيسم-1

گيرند)، در منابع آب و انتقال آنها به انسان به  غذاي ماهيان مورد استفاده قرار ميكه به عنوان  ها  كشتارگاه
زاي  عنوان مثال، از نظر بهداشتي امكان ابتال و آلودگي ضايعات كشتارگاهي به عوامل باكتريايي بيماري

يماري سل)؛ ها (عامل ب مشترك انسان و دام از قبيل بروسالها (عامل بيماري تب مالت)؛ مايكوباكتريوم
لپتوسپيراها (عامل بيماري زردي) و ... و همچنين عوامل انگلي مشترك بين انسان و دام از قبيل كيست هيداته 

شود.  و غيره بسيار زياد است و كاربرد اين مواد باعث ايجاد مخاطرات بهداشتي براي پرسنل كارگاه مي
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تواند همه  أثير سوء چنداني ندارد. پختن نيز نميها عمدتاً ت هرچند كه اين موارد ذكر شده براي خود ماهي
ها دامنه تحمل حرارتي بااليي  زا مثل مايكوباكتريوم عوامل ذكر شده را از بين ببرد. چون برخي عوامل بيماري

  دارند.
باقي ماندن مقداري از غذاي مصرف نشده در پساب و انباشته شدن در نقاط آرام رودخانه كه پروتئين موجود -2 

ها نيز   كنند، ضمن اينكه ماهي مواد غذايي در اثر فساد تدريجي تجزيه و توليد آمونياك در آب ميدر 
شود  كنند و آمونياك نيز در اثر اكسيداسيون به ترتيب به نيتريت و نيترات تبديل مي آمونياك وارد آب مي

 كه هر سه جزء تركيبات نامطلوب در آب هستند.

ها از انواع مواد  زا قرار دارند و براي درمان آن ي هاي بيمار نواع ميكروارگانيسمماهيان همواره مورد هجوم ا-3
گرين، فرمالين و  كلرايد، ارگانوفسفر، ماالشيت تتراسايكلين، بنزاكلونيوم ها مانند اكسي بيوتيك شيميايي و آنتي
مكن است چند سال كنند كه برخي از اين تركيبات در مواردي، بدون تغيير در آب حتي م ... مصرف مي

  گرين امروزه به خاطر اثرات بد زيست پايدار بمانند و همچنين استفاده برخي از اين داروها مثل ماالشيت
اند، اما در ايران و در تمامي  ها ممنوع و از فهرست دارويي حذف شده زا بودن آن محيطي و سرطان

 شود. ها همچنان استفاده مي هاي مستقر در حاشيه رودخانه كارگاه

استفاده از غذاهاي با كيفيت پايين براي تغذيه ماهيان نيز ممكن است خطرآفرين باشد. مثل غذاي تهيه شده از -4
كند و  غالت كپك زده شده و رشد قارچ آسپيرژيلوس در آن، سم پايدار آفالتوكسين در آب ايجاد مي

  د. شو وجود آن در آب شرب باعث تجمع در كبد و پس از مدتي سرطاني مي
كنند و اولين  هاي با آب معدني بسيار گوارا سرشاخه رودخانه شش رودبار را تغذيه مي به عنوان مثال، چشمه

هاي كارگاه آلوده  هاي زيباي آن احداث شده و آب آن را با فاضالب كارگاه درست در نزديكي چشمه
ست ممنوع اعالم شده؛ زيرا سازد، در حالي كه احداث كارگاه در كنار منابع آب به خصوص در باالد مي

توان از سيستم مداربسته استفاده نمود كه  باشد و در صورت ضرورت مي پاكسازي تقريباً غيرممكن مي
و با  O2و  PHنشيني و صاف شدن تصفيه بيولوژيكي و تعديل مقادير  فاضالب خروجي كارگاه پس از ته

شود .  گونه پسابي وارد رودخانه نمي در نتيجه هيچ تزريق مواد شيميايي الزم، مجدداً مورد مصرف قرار گيرد،
  در نهايت بايد از فيلترها استفاده نمود و يا اينكه در آخر تدابيري جدي انديشيد.

از مسائل ديگر، عدم توجه و دقت به ساخت اصولي استخرها و فرار ماهيان به رودخانه در مواقع سيالبي و از 
ها از يك پشتوانه ساالنه مطمئن و  اشد. با عنايت به اين كه جمعيت آنب هاي شكسته شده استخرها مي ديواره

هاي  شوند و جمعيت پايدارتري نسبت به ساير آزاد ماهيان و يا گونه مثل مي دائمي برخوردار است، قادر به توليد
  كنند.  ها را تهديد مي دهند و در نتيجه رقابت و هيبريداسيون آن بومي ديگر تشكيل مي

پروري، در منطقه است.  ها بدون مطالعه به توان اكولوژيكي آبزي ، مسئله بعدي افزايش تعداد كارگاهدر نهايت
ها گزارش نشده است، ولي  دست رودخانه هاي پايين هر چند در حال حاضر مشكل خاصي در منطقه براي كارگاه
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كنند (مثل تخليه رسوبات  مياگر هم ايجاد شده باشد، به داليل دوستي و رفاقت از بازگو نمودن خودداري 
شود). در آينده  دست مي هاي پايين ها و عدم خودپااليي رودخانه باعث ناراحتي كارگاه استخر برخي كارگاه

هاي نزديك به هم ايجاد گردد و خسارت  زا در كارگاه هاي بيماري ممكن است مشكالت حاد از قبل اپيدمي
  د. زيست محيطي سنگيني را كارگاه ها متحمل شون

  
  مواد شيميايي و داروها-3-6

 .گيرند مورد استفاده قرار مي ،هاي تكثير و پرورش ماهيان به طور كلي داروها و مواد شيميايي متعددي در كارگاه
پوستان و  تجهيزات، از بين بردن سخت اين مواد شيميايي و داروها ممكن است براي ضدعفوني وسايل و

ها، بيهوشي ماهيان و غيره مورد  ها، معالجه و مداواي بيماري از بيماري عفوني ماهيان، پيشگيري حشرات، ضد
سو و سيستم پرورشي مورد استفاده  استفاده قرار گيرند. با توجه به روش استفاده از داروها و مواد شيميايي از يك

خوراكي، به ماهيان  داروها عموماً به روش .ها نيز متفاوت خواهد بود از سوي ديگر، ميزان آلودگي حاصله از آن
شوند ولي در مواقع ضروري از قبيل كم  يعني بيشتر تركيباب دارويي عمومي به غذا اضافه مي ،شوند داده مي

ها سطح خارجي بدن  بودن تعداد مبتاليان ممكن است به شيوه خارج گوارشي نيز تجويز شوند. در درمان بيماري
داراي پايداري  ها  كننده با آب مخلوط شوند. بعضي از اين ضدعفونيكننده بايد  ماهيان، داروها يا مواد ضدعفوني
هاي ماهي شده و براي مدت طوالني در بدن  شوند و برخي ديگر جذب بافت بااليي بوده و در آب تجزيه نمي

، هاي پرورش ماهي نند. بنابراين براي جلوگيري از آلودگي احتمالي منابع آبي با پساب كارگاه ما ماهي باقي مي
نحوي باشد كه اثرات سوء آنها چندان ه ها بايد ب تركيبات داروهاي مورد استفاده و همچنين ميزان استفاده از آن

  ها از بين بروند.  پااليي رودخانه ها سريعاً در اثر قدرت خود بخش آن زياد نباشد و يا اينكه اثرات زيان
ها در  كننده اين ضدعفوني .گيرند ستفاده قرار ميهاي زيادي به طور گسترده مورد ا كننده عفوني امروزه ضد

گردند، بدون اينكه براي  زا مي عامل بيماري بردن گيرند كه فقط سبب از بين هايي مورد استفاده قرار مي غلظت
مدت افزايش داد و  هاي كوتاه توان براي درمان كننده را مي باشند. غلظت ماده ضدعفوني  سمي خود ماهيان 

 :هاي ضدعفوني خارجي و درمان بيماري شامل هاي دراز مدت از غلظت آن كاست. روش رمانبرعكس براي د
  و دادن، حمام دادن و روش پويا است. ششست ،ور كردن غوطه

كننده را  ور كردن بدين صورت است كه مقادير مورد نياز ماده ضدعفوني درمان ماهيان با استفاده از روش غوطه
كنند و سپس ماهي را توسط تور از مخزن نگهداري بيرون آورده و براي مدت  در حجم معيني از آب حل مي

گردانند. در اين روش آب مخزن حاوي دارو  مي برند و سپس به مخزن بر معيني در داخل محلول مذكور فرو مي
شود، آبي رها نگردد و در مخازن ذخيره براي تبخير، تجزيه و يا كاهش اثرات آن نگهداري   اگر به اكوسيستم

  مشكالت زيست محيطي به بار نخواهد آورد.
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هاي پرورشي عبور داده  ها، مخازن و يا كانال كننده از تراف آب حاوي ماده ضدعفوني  در روش شستشو دادن
يعني اين  ،گيرد اين روش ضدعفوني مشابه روش پوياست كه درمان آن از طريق جريان آب صورت مي .شود مي

  .پذيرد كه داراي ورودي و خروجي هستند روش در استخرهايي صورت مي
در روش پويا برخالف روش شستشو ماده ضدعفوني به ميزان ثابت و در دوره زماني مورد نظر به آب ورودي  

گردد.  رود و توسط آب تازه جايگزين مي يابد و سپس به خارج مي شود و در داخل استخر جريان مي اضافه مي
 ،گردد گردد آب خروجي مستقيماً به اكوسيستم آبي وارد مي ها استفاده مي در هر دو روش فوق كه در كارگاه

هاي جدي به موجودات زنده  كننده سبب آلودگي منبع آبي گرديده و سبب بروز آسيب بنابراين مواد ضدعفوني
  گردد. مي ،نمايند زي كه از آب اين منبع استفاده مي آبزي و حتي موجودات خشكي

كننده به مقدار مورد نياز به آب استخر يا مخازن پرورشي افزوده  ا حمام ماده ضدعفونيدر روش درمان ايستا ي
شوند. در  كننده به سرعت از محيط خارج مي گردد و پس از اتمام دوره درمان محلول آب و ماده ضدعفوني مي

كوچك آب ها در يك حجم  كشند تا ماهي روش پرورش در قفس براي حمام درماني كيسه قفس را باال مي
ها را محصور كرده و سپس مواد شيميايي را در  كتاني، بخشي از آن ياجمع شوند و بوسيله يك پارچه پالستيكي 

كنند كه در آن  هاي كوچك ويژه درمان استفاه مي كنند و يا اينكه از قفس يك سطل حل كرده و مصرف مي
گردانند. بدون توجه به  به قفس اصلي برميآن منتقل كرده و سپس   ها را از قفس اصلي براي مدتي به ماهي
آبي مشكالتي را به بار خواهد   كننده به اكوسيستم الذكر، ورود داروها و مواد ضدعفوني هاي مختلف فوق روش

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: آورد كه مي
ها  زا از قبيل باكتري بيماري هاي غير كننده سبب از بين رفتن ميكروارگانيسم عفوني بسياري از داروها، مواد ضد -1

گردد.  كننده مواد آلي عمل مي هاي ساپروب، كه در فرآيند خودپااليي منابع آبي به عنوان تجزيه و قارچ
كندي پيش رود نه تنها خود سبب آلودگي موجودات زنده ه ها ب سازي آن بنابراين در صورتي كه فرآيند رقيق

بلكه در فرآيند خودپااليي آب نيز اختالل ايجاد خواهد  ،گردد ميها و ساير موجودات آبزي  از قبيل ماهي
  نمود.

بسياري از اين مواد در آب و بدن موجودات آلوده شده پايدار هستند و براي تجزيه آنها يك دوره طوالني  -2
ين ماده در ماه ا 6گرين براي درمان ماهي، تا  به عنوان مثال در صورت استفاده از ماالشيت .باشد مورد نياز مي

ماند بنابراين تا سپري شدن دوره فوق، عرضه ماهي به بازار يك كار غير اخالقي  ها باقي مي يبدن ماه
  گردد. گرين تصفيه ذغالي با ذغال فعال استفاده مي باشد. براي خنثي كردن پساب حاوي ماالشيت مي

در   ها باشد و در صورت وجود آن ا ميز كننده جزء مواد كارسنوژنز يا سرطان برخي از اين مواد ضدعفوني -3
سبب گسترش  ،در درازمدت  منبع آبي و همچنين در صورت عدم تجزيه و مصرف انساني، جمعيت منطقه

تواند  كننده مي ، مواد ضدعفوني همچنين در صورت استفاده از اين آب براي كشاورزي .موارد سرطان گردد
  تجمع نموده و بدين صورت به انسان منتقل گردد. هاي گياهان از قبيل سبزيجات و غيره در بافت
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تواند با توجه به  مي ،تواند بر محيط زيست وارد شود كننده مي اثرات ديگري كه از بابت مواد ضدعفوني  -4
  پهاي مواد مورد استفاده و اكوسيستم آبي مورد بررسي قرار گيرد. ويژگي

  
  هاي داخلي بررسي اثرات زيست محيطي پرورش ماهيان در آب-4-6

شوند.  هاي سطحي و زيرزميني تقسيم مي به طور كلي منابع آبي قابل استفاده در پرورش ماهيان، به دو دسته آب
ها و  ها، نهرها و كانال هاي سطحي آن دسته از منابع آبي هستند كه در روي زمين جريان دارند مانند رودخانه آب

ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، منابع آبي  درياچه :انندباشند م صورت مخازن آبي ساكن ميه كه ب يا اين
هاي سطحي به  هايي هستند كه از طريق آب هاي زيرزميني، آب آب و ها شور وابسته به آن هاي نيمه آب، دريايي

  شوند.  زمين و در اعماق مختلف جمع مي هايي در زير صورت سفرهه قشر زمين نفوذ كرده و ب
  

  هاي جاري آب-1-4-6
ها و به  ها، آب خود را به طور موقت از آب حاصله از باران و ذوب شدن برف اي جاري از قبيل رودخانهه آب

گردد. از  مين ميأنمايد، ت هاي آن تراوش مي هاي زيرزميني كه در طول بستر و كناره طور دائم از منابع آب
بنابراين بسياري از  ؛باشد مناسب ميها براي پرورش آبزيان  كه كيفيت فيزيكي و شيميايي آب رودخانه آنجائي
رساني در نزديكي آنها  هاي آب ها و يا در صورت وجود كانال هاي پرورش ماهي در مجاورت رودخانه كارگاه

هاي پرورشي از قبيل پرورش در استخرهاي خاكي يا در  ها در انواع سيستم گردند. از آب رودخانه احداث مي
ها در سيستم  ولي به طور عمده از آب آن ،توان استفاده كرد تراكم) ميهاي بتوني (سيستم پرروشي م حوضچه

شود. در اين سيستم به دليل تراكم  پذيرد، استفاده مي هاي بتوني صورت مي پرورشي متراكم كه در حوضچه
مين نيازهاي اكسيژني ماهيان و همچنين خارج كردن پسماندهاي غذايي و مواد دفعي أباالي ماهيان، براي ت

آب بايد در جريان باشد. پسماندهاي ناشي از پرورش ماهيان با ورود به رودخانه سبب تنزل كيفيت آب  ،هيانما
گردد. اگر آب رودخانه اشباع از اكسيژن باشد، بر اثر رقيق شدن در طول مسير رودخانه و  ها مي و آلودگي آن
قادير پساب و مواد آلي موجود در آن بسيار ولي در صورتي كه م ،يابد تدريج كيفيت آن بهبود ميه خودپااليي ب

هاي جاري باشد، مشكالت بسيار جدي را در پي خواهد داشت، يعني ديگر آب  باالتر از توان خودپااليي آب
  تواند خودپااليي را انجام دهد و در چنين شرايطي تمام موجودات زنده اين منبع آبي از بين خواهند رفت. نمي

اي است كه غالباً كار همزمان فرآيندهاي فيزيكي، شيميايي و  فرآيند پيچيده خودپااليي اكوسيستم آبي
هاي شيميايي و بيولوژيكي، بيشتر فرآيندهاي تبديلي هستند تا فرآيند  باشد. واكنش بيولوژيكي را شامل مي

ا اينكه ماند ت اما محصوالت آن در آب باقي مي ،د ممكن است تغيير كنديحذف. طبيعت يا شايد فاز ماده زا
پااليي به  نشيني يا انتقال به اتمسفر، حذف گردند. سرعت و ميزان وقوع فرآيند خود بوسيله فرآيندهاي فيزيكي ته

خصوصيات هيدروليكي همچون حجم، سرعت و تالطم، خصوصيات  :از قبيل اكوسيستمهاي آن  ويژگي
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نور و درجه حرارت نيز به همان  هاي آب جاري بستگي دارد و همچنين تغييرات فيزيكي مواد كف و كناره
  اندازه خصوصيات شيميايي موثر خواهند بود. 

  
  الف) فرآيندهاي فيزيكي

نشيني فيلتراسيون، انتقال گاز و  شوند، ترقيق، ته هاي جاري مي فرآيندهاي اصلي فيزيكي كه باعث خودپااليي آب
بطه با بعضي فرآيندهاي شيميايي و بيوشيميايي باشند. اين فرآيندها نه فقط به صورت فيزيكي بلكه در را گرما مي

  خودپااليي نيز مهم هستند.
ولي  ،هاي سطحي هستند هاي خودپااليي آب ) ترقيق: ترقيق در فرآيندهاي فيزيكي كمك خوبي براي مكانيسم1

را  دارد. ظرفيت ترقيق يك رود بستگي د در منابع آبي بزرگيموفقيت آن به تخليه مقدار نسبتاً كم مواد زا
توان محاسبه كرد. اگر ميزان جريان حجمي و غلظت مواد خاص تحت بررسي، هم  بوسيله موازنه جرمي مي

  شود: در رودخانه و هم در فاضالب را بدانيم، غلظت بعد از اختالط به طريق زير محاسبه مي
Qميزان جريان بر حسب مترمكعب=  
Rانديس رودخانه=  
Lغلظت ماده مورد نظر=  

Wب=انديس فاضال  
O؛=انديس مخلوط  

اما  ،وجود دارد mg/l 8در حدود  BOD5حتي اگر آب اشباع از اكسيژن باشد، اكسيژن كافي براي اكسيد نمودن 
 mg/l 8حدود  BOD5هاي آلي بسيار باالتر از اين است بنابراين رقيق شدن پساب تا كسب  پساب BODمعموالً 

  الزامي است.
و بسياري  استهاي آبي  روش طبيعت براي جدا كردن ذرات معلق از جرياننشين شدن يا رسوب،  نشيني: ته ) ته2

توانند براي مدت زيادي  شوند. ذرات كلوئيدي مي نشين مي از مواد جامد بزرگ به سادگي در آب راكد ته
ي و هاي رسوب البته به علت تجزيه اين ذخيره .شوند نشين مي ها سرانجام ته اگر چه اكثر آن ،در آب معلق بمانند

نشيني طبيعي كامالً مطلوب نيست و همچنين ايجاد بسترهاي گسترده حاوي  ايجاد تركيبات محلول، فرايند ته
  مشكالتي را بوجود خواهد آورد. ،جدا شده از ستون آب نيز ...ها و  كش مواد آلي، فلزات، حشره

ها برخورد كرده و در آنجا  يا صخره ها ها غالباً به سنگ ) فيلتراسيون: ذرات بزرگ به هنگام حركت در رودخانه3
هاي غير آلي و ديگر رسوبات ممكن است بوسيله  مانند. ذرات كوچك مواد آلي يا رس باقي مي
  هاي موجود در بستر رودخانه تصفيه شوند. سنگريزه

تلف  ) انتقال گاز: انتقال گاز به داخل و خارج آب جزء مهمي از فرآيند پااليش طبيعي است. بازگشت اكسيژن4
گيرد و  د آلي بوسيله انتقال اكسيژن از هوا به داخل آب انجام مييها يا مواد زا شده به هنگام تجزيه باكتري
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برعكس گازهاي توليد شده در اثر فرآيندهاي شيميايي و بيوشيميايي در آب ممكن است از آب به اتمسفر 
  انتقال پيدا كند.

دهند و در اكثر  جرام زميني و جوي گرما كسب كرده و يا از دست مي) انتقال گرما: منابع آبي خيلي كندتر از ا5
كند. بسياري از متغييرهاي هواشناسي بعالوه  تدريج با فوصل تغيير ميه مواقع دماي آب تقريباً ثابت است و ب

عوامل ديگري همچون خصوصيات كانال، عمق، عرض، مساحت، سطح، حجم و غيره ميزان انتقال گرما در 
  دهند. ثير قرار ميأرا تحت ت مجاري آب

  
  ) فرآيند هاي شيمياييب

هاي آبي، محتوي بسياري از مواد مغذي و گازهاي محلول هستند كه با يكديگر واكنش شيميايي  اكوسيستم
هاي شيميايي ممكن است به فرآيند  نشيني و ديگر تبديل پيچيده و مختلف دارند. اكسيداسيون احياء، انحالل، ته

ها نقش مهمي در  ها جلوگيري كنند. بسياري از اين تبديل آبي كمك كرده يا از آن  يش اكوسيستمشيميايي پاال
هاي سوخت و ساز و  واسطه بيوشيميايي هستند. جامدات محلول در آب براي فعاليتو فرآيند خود پااليي دارند 

بسياري از اين فرآيندها به طور  .هستند الزم ،كنند د آلي را تجزيه مييهايي كه مواد زا تكثير ميكروارگانيسم
گيرند. برخي از مواد مانند نيتروژن و  دهي قرار مي هاي انحالل رسوب ثير تبديلأمستقيم و غير مستقيم تحت ت

آبي مورد توجه هستند. تبديالت شيميايي   به عنوان مهمترين مواد مغذي ضروري موجود در اكوسيستم فسفر 
ها را  آن و تواند اين مواد را به شكلي كه قابل انحالل است در آورد ، ميطبيعي كه ممكن است در آب رخ دهد

  براي موجودات آبزي قابل استفاده نمايد.
  

  ج) فرآيندهاي بيوشيميايي
هاي  هاي شيمياي در فرآيند خودپااليي بايد واسطه بيولوژيكي داشته باشند. اين واكنش بسياري از واكنش

ي شروع به منبع خارجي انرژي نياز دارند. در مورد مواد آلي قابل تجزيه شيميايي خودانگيز نيستند و برا
هايي كه اين مواد را براي  تواند توسط ميكروارگانيسم سازي مي بيولوژيكي و ديگر مواد مغذي اين انرژي فعال

طه، نقش هاي مربو بنابراين فرآيندهاي سوخت و سازي و ارگانيسم .كنند فراهم شود غذا و انرژي استفاده مي
حياتي در فرآيند خودپااليي اكوسيستم آبي دارد. اكثر موجودات مهم در فرآيندهاي پااليش طبيعي 

ها و آها، پروتوزو ها هستند. موجودات رده پايين كه باكتريآها و پروتوز ها، جلبك ها، باكتري اي ياخته تك
در شكستن و حل كردن   كنند و ايفا ميكنند و انواع كفزيان نقش مهمي در اين پااليش  ها را صيد مي جلبك

  مواد آلي ذخيره شدن در لجن مفيد هستند.
توان مدل  فرآيندهاي خودپااليي را مي ،در صورت دانستن خصوصيات مواد زائد و متغييرهاي اكوسيستم آبي

كه با هاي جذر و مد دريا به علت خصوصيات رقت و انتشار  ها و جايگاه سازي كرد. مدل سازي براي درياچه
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هايي كه مواد آلي  شناختي رودخانه توان براي تعادل بوم ولي با اين حال مي ،باشد كند مشكل مي زمان تغيير مي
شناختي معموالً رودخانه به چند قسمت  كنند، مدل ساخت. در مدل سازي بوم قابل تجزيه بيولوژيكي دريافت مي

-Whipple-Fairباشند. مدل  ها و يا فرآيندها غالب مي شود كه در هر منطقه، برخي از گونه منطقه تقسيم مي يا

whipple، منطقه تنزل كيفيت، تجزيه فعال، بازگشت و  4ها در اين مورد است كه رودخانه را به  از معروفترين مدل
عامل اوليه تعيين كننده نوع موجودات غالب است. نزديك به نقطه تخليه  ،كند. منبع غذايي آب تميز تقسيم مي

، پروتئين و  ها منابع غذايي فراواني را به شكل كربوهيدرات ها غالب هستند، آن ها و قارچآها، پروتوزو ريباكت
كنند. در  كربن تبديل مي اكسيد ها و دي ها، فسفات چربي پيدا كرده و پس از تجزيه به مواد مغذي نظير نيترات

ش است. در منطقه بازگشت، تعداد آنها به حداكثر ها رو به افزاي منطقه تجزيه فعال تعداد اين موجودات و جلبك
رسد. با كم  هاي قبل از تخليه مي ها به ميزان قسمت تعداد آن  ،رسيده و سپس پايين آمده و در منطقه آب تميز

رسد. در اين نقطه قابليت تجزيه  نيز به ميزان قبل از تخليه مي DOكم شده و   B.O.Dشدن بار مواد مغذي،
   پااليي رودخانه تقريباً كامل شده است. آيند طبيعي خودشناختي فر زيست
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  بندي نهايي جمع -7
توان به پناهگاه  هاي ارائه شده در منطقه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مي با توجه به گزارش

اقليم با   اشاره نمود كه اين مناطق  حيات وحش سرخانكل و حيات وحش سكله و منطقه حفاظت شده سياه كشيم
متر  ميلي 1600گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي16  خيلي مرطوب معتدل با دماي متوسط ساليانه

 باشند.  مي

متر و به دليل رويش زياد گياهان آبزي داراي وضعيت  2وحش سكله داراي عمق متوسط   پناهگاه حيات
منطقه طبيعي ملي سرو هرزويل با اقليم   مزوتروف است. در حالي كه كمترين ميزان بارندگي مربوط به

ميلمتر و  300گراد و بارندگي متوسط ساليانه  درجه سانتي 18خشك معتدل داراي دماي متوسط ساليانه  نيمه
متر بوده و دماي  ميلي 700و 150پارك ملي گلستان بارندگي متوسط ساليانه در شرق و غرب منطقه به ترتيب 

  باشد. گراد متغير مي درجه سانتي 5/17و  5/11متوسط ساليانه نيز بين 
هاي نيمه مرطوب تا مرطوب معتدل و تنوع زيستي بسيار بااليي برخوردار است، به  پارك ملي گلستان از اقليم

اندازهاي زيبا، منابع  اند. تنوع زيستي بسيار زياد، چشم گونه گياهي در آن شناسايي شده 1400طوري كه بيش از 
هاي آموزشي، پژوهشي وگردشگري در پارك  ي دسترسي مناسب، موجب توسعه فعاليتها آب فراوان و راه

هاي تاالبي، باير، جنگلي،  در استان مازندران، اراضي متعددي نظير زمين شده است. پناهگاه حيات وحش ميانكاله 
د. اين تنوع چشم گير گير مي  بر هاي شني، اراضي زراعي و اراضي گل و الي باتالقي را در  ماندابي، مرتعي، تپه

  هاي گياهي و جانوري خاص شده است. باعث حضور انواع گونه
تنوع گياهي، پوشش پناهگاهي كافي در مقابل بادهاي ساحلي و  در آغاز به علت  پناهگاه حيات وحش دشت ناز

فزايش جمعيت تغييرات اقليمي و منابع آب كافي، مطلوب بوده است. امروزه از كيفيت مناسبي برخوردار نيست. ا
هاي  ها نسبت به ظرفيت زيستگاه، موجب تغييرات نامطلوبي در پوشش كف جنگل و اشكوب بيش از حد گوزن

هاي  ديگر شده است. اين مسئله توليد ساالنه گياهي را در منطقه كاهش داده و از تنوع و پراكندگي گونه
پناهگاه حيات كنند.  گاه زندگي ميرأس گوزن دراين پناه 80مرغوب كاسته است. در حال حاضر بيش از 

اشاره نمود  (Grus leucogranus)توان به مهمترين پرنده درناي سيبري  از ميان پرندگان آن ميكنار  وحش فريدون
اي حمايت شده است.  كه در فصل زمستان در اين مكان مشاهده شده است. اين پرنده از انواع بسيار نادر و گونه

شوند تا اواسط اسفند ماه در اين مكان اقامت  با آغاز فصل سرما در منطقه مشاهده مي اين پرندگان ارزشمند كه
  المللي است.  كنار مورد توجه فراواني در سطح ملي و بين دارند و به همين علت منطقه فريدون

  درياچه ولشت (جنوب غربي چالوس) -
است كه از آن جمله   م اين منطقه بودهبو هاي زيست  طيف اقليمي درياچه ولشت خود يكي از مهمترين ارزش

هاي گردشگري و  طيف متنوع و گسترده پوشش گياهي، نوع كشت، نقش محوري كشاورزي در اقتصاد، جاذبه
  باشد. نظير مي غيره كه در كل كشور بي
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ت هاي مختلف را داده و مشكال وري كشت ها كه امكان بهره برفي به همراه رژيم باراني رودخانه-رژيم يخچالي
آبي را فراهم  آبي و گرم هاي سرد آبياري فصل تابستان را برطرف نموده است. همچنين امكان زيست انواع ماهي

  ساخته است.
باشد كه داراي دامنه  هاي شمالي كشور، منطقه حفاظت شده البرز مركزي مي در مناطق حفاظت شده استان

 1100تا  350گراد و  درجه سانتي 17تا  8ي متوسط ساالنه متر، دما و بيشترين ميزان بارندگ 4300تا  - 10ارتفاعي 
متر، دما و  2800تا  780متر را به خود اختصاص داده است. در حالي كه پارك ملي كياسر با دامنه ارتفاعي  ميلي

  متر را به خود اختصاص داده است. ميلي 50گراد و  درجه سانتي 12بارندگي به ترتيب 
هاي  باشد، براساس سنجش آمار دبي در طول سال مي لميرگيالن كه شامل رودخانه مناطق حساس شيالتي استان 

) و كمترين دبي ميانگين 59-60در سال ( m³/sec 45/4) بيشترين ميانگين دبي ساليانه با ميزان 1374-1345(
ستخواني به برآورد شده است. اين رودخانه از نظر تكثير و مهاجرت ماهيان ا m³/sec 81/0ساليانه به ميزان 

  خصوص ماهي سفيد و كلمه حائز اهميت بوده است.
هاي نفتي در قسمت عليا، داراي بستري با  هاي شهري و صنعتي و آالينده اين رودخانه به جهت عدم ورود پساب

  هاي درشت و ريز از كيفيت آبي مناسب برخوردار است. سنگ
زيست   تحت مديريت سازمان حفاظت محيط 1349 تاالب امير كاليه كه با عنوان پناهگاه حيات وحش از سال

ها، موجودات كفزي، خزندگان،  ها، زئوپالنكتون هاي گياهي، فيتوپالنكتون قرار دارد، از لحاظ تنوع گونه
پرندگان، دوزيستان، پستانداران و به خصوص ماهيان، داراي ارزش اكولوژيك و زيستي باالئي برخوردار بوده 

برخورداري از آب شيرين به همراه ساير خصوصيات فيزيكي و شيميائي آب و است. اين تاالب به جهت 
جانوران و گياهان موجود، زيستگاه مناسبي را براي ماهيان آب شيرين فراهم آورده است؛ به طوري كه 

ترين ماهيان استخواني آب شيرين حوضه درياي خزر از جمله اردك ماهي، سوف حاجي طرخان، الي  شاخص
  كنند. هاي متمادي زيست مي ، سيم پرك و ... در اين تاالب سالماهي، كلمه

و كمترين ميانگين  m³/se 96/3سنجي دررودخانه حويق، بيشترين ميانگين دبي ساليانه با ميزان  براساس آمار دبي
) برآورد شده و توزيع فصلي آبدهي اين رودخانه با درصد جريان 1349-50در سال ( m³/se 99/0دبي ساليانه 

تعيين شده  m³/se 3/19 و در فصل تابستان  1/21و در فصل بهار  6/19، در فصل زمستان 40آب در فصل پائيز 
گردد، با برداشت  هاي خانگي، صنعتي و نفتي وارد نمي گونه آالينده  است. با توجه به اينكه در اين رودخانه هيچ

هاي قبل بسيار كاهش يافته  ودخانه نسبت به سالآب براي مزارع و برداشت شن و ماسه مهاجرت ماهيان در اين ر
  است.

در رودخانه سفيدرود دگرگوني ناشي از احداث سدهاي مخزني و انحرافي در اين رودخانه موجب بروز 
تغييرات ناگهاني در اكوسيستم اين رودخانه گرديد و بدين ترتيب استعداد طبيعي آن، جهت جلب ماهيان مولد 

ه براي توليدمثل طبيعي شديداً كاهش يافت. براساس مدارك موجود در روز اول ماه خاوياري به درون رودخان
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 1994عدد ماهي خاوياري نر و ماده و در سال  2000شمسي) در حدود  1306ميالدي (ارديبهشت  1927مه 
ب عدد ماهي خاوياري نر و ماده صيد گرديدند.اين آمار صيد، خود مبين روند دگرگوني و نامناس 200حدود 

هاي مخزني و انحرافي براي  شدن شرايط هيدرولوژيك سفيدرود بر اكولوژي ماهيان خاوياري بعد از احداث سد
  باشد. جلب مولدين ماهيان خاوياري مي

رودخانه بزرگ و تعدادي  11هاي آبياري كه توسط  ها و مازاد آب در تاالب انزلي آب حاصل از بارندگي
گردد و بارهاي آلودگي زيادي را  ميليون مترمكعب است، وارد تاالب مي 05/1267ها كه حدوداً معادل  زهكش

  كند كه برحسب بارهاي وارده، تاالب دچار تغييرات اكولوژيكي گرديده است. وارد تاالب مي
تن فسفر است كه از طريق كانال اصلي  378تن ازت و  4898رودخانه وارده به تاالب  11بار مواد مغذي از 
ماند و باعث رشد بيش از حد  % آن در تاالب باقي مي38رد درياي خزر شده و فقط خروجي تاالب وا

گردد، همين مواد غذائي سبب رشد گياهان  ها و موجودات كفزي در بستر تاالب مي ها و فيتوپالنكتون ماكروفيت
ان نيز هاي جنوبي و شرقي تاالب گرديده است و در فصل تابست و كاهش مقدار اكسيژن مخصوصاً در حوضه

% جمعيت در 48باعث مرگ و مير تعداد زيادي از ماهيان شده است. عالوه بر اين در حوضه تاالب بيش از 
هاي  % جمعيت نيز به كار صنعت مشغول هستند كه با ورود آالينده 5/10بخش كشاورزي اشتغال دارند و 

  .كشاورزي، شهري و صنعتي بر چرخه اكولوژيكي آن تأثير زيادي گذاشته است
المللي انزلي خاستگاه و جايگاه موقت پرندگان مهاجر است كه ساالنه هزاران قطعه جهت  عالوه بر اين تاالب بين

وحش آن از نظر  نمايند. اين تاالب عالوه بر اهميت شيالتي و حيات گذراني به اين مكان مهاجرت مي  زمستان
  است. اي در استان پيدا كرده توريسم و گردشگري نيز جايگاه ويژه

در تاالب بوجاق بندر كياشهر به جهت وجود انواع گياهان آبزي، از مهمترين مناطق زيست موقت پرندگان 
باشد و به جهت هم جواري با درياي خزر و شرايط زيست مناسب با توجه به  مهاجر در استان گيالن مي

تواند  دم توجه به اين تاالب ميهاي ماهيان بوده كه ع هاي صورت گرفته مأمن انواع گونه گزارشات و بررسي
  ريزي ماهيان وارد آورد. ناپذيري را به بخشي از شيالت به عنوان جايگاه زيست و تخم صدمات جبران

ريزد؛ در نتيجه تقريباً تمام آب  تاالب گميشان در استان گلستان به علت آن كه رودخانه پرآبي به اين تاالب نمي
ترتيب وضعيت تاالب گميشان، وابستگي زيادي به نوسانات سطح آب در  آن از درياي خزر تأمين شده و بدين

  درياي خزر دارد. 
ها بدون آب  هاي گرم و خشكسالي رودخانه گرگان رود در سرتاسر مسير خود داراي آب دائم و تنها در سال

ر مناطق باشد.آب اين رودخانه د ماه از سال داراي آب مي 10است. در هر حال اين رودخانه در حداقل 
هاي سنگي و شني صاف و زالل بوده است. هر اندازه كه به مصب آن نزديك  كوهستاني به علت عبور از زمين

هاي سست، مواد جامد و معلق آن افزايش يافته و  هاي رسي و عبور از زمين شويم به علت جريان در دشت مي
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ن رود در منطقه حاصلخيز گرگان و دشت، آلود و تيره رنگ خواهد شد. رودخانه گرگا آب رودخانه كامالً گل
  العاده حائز اهميت است.  هاي كشاورزي است لذا از نظر آبياري فوق هاي فعاليت قرار دارد كه يكي از قطب

باشد. نظر به  هايي مي هاي پاييزه منطقه، داراي سيالب رودخانه چالوس در استان مازندران تحت تأثير بارندگي
ودخانه، مصرف آب آن بسيار كم بوده است. به دليل كوچكي حوضه آبريز و وسعت كم دشت در دلتاي ر

وجود تشكيالت آهكي، آبدهي اين آبراهه بسيار كم بوده و اهميت چنداني از نظر تأمين آب ندارند. رودخانه 
هاي ناشي از بارندگي در منطقه جنگلي قابل توجه  كجور (توسكاتك)داراي آب بسيار كم بوده ولي سيالب

ده است. رودخانه گلندرود كم و بيش مانند رودخانه كجور بوده با اين تفاوت كه وسعت مناطق جنلگي و بو
هاي آن نيز شديدتر از كجور بوده است. رودخانه هراز نيز  مرتع در گلندرود بيشتر بوده و از اين جهت سيالب

باشد. رژيم  در منطقه شمال ميرود  ترين رودخانه پس از سفيد ترين رودخانه در حوضه و نيز پرآب پرآب
  باشد. هاي بهار مي رودخانه هراز برفي و منظم و داراي دوره پر آبي در طول ماه

اي است كه حوضه آبريز آن در جنوب شهر بابل قرار داشته، گرچه حداكثر ارتفاع حوضه  رودخانه بابل رودخانه
 1000تر بوده، متوسط ارتفاع حوضه حدود  نرسد ولي گسترش حوضه بيشتر در ارتفاعات پايي متر مي 3700به 

آبي در بهار در   برفي بوده و گرچه داراي يك دوره پر-متر و از اين جهت رژيم رودخانه به عكس هراز، باراني
آبي در ايستگاه واقع در شهر  باشد (به علت مصرف آب، اين دوره پر رودخانه اصلي قبل از ورود به دشت نيز مي

  هاي پاييزه بوده است.  اي از آبدهي ساالنه آن مربوط به بارندگي ود) ولي بخش عمدهش بابل مشاهده نمي
آبي بهاره ولي در وسط  باراني دارد، به طوري كه در ورود به دشت رودخانه داراي پر-رودخانه تاالر رژيم برفي

ي است. تقريباً كليه هاي حاصل از بارندگ دشت در ايستگاه كياكال، حجم عمده جريان ساالنه ناشي از سيالب
آب رودخانه در فصل زراعي به مصرف رسيده و رودخانه در مصب شامل فاضالب آبياري و آب سطحي دشت 

باشد.رودخانه تجن، رودخانه نسبتاً بزرگي است كه رژيم  ها مي است كه در واقع بارندگي و باالخره سيالب
هاي دارابكال و  به مصرف آبياري رسيده است. آبراههمتري  1000باراني و آب آن حتي از ارتفاع -رودخانه برفي
لي در حقيقت تنها پس از  ها جريان دارد؛ و ها و دبي پايه اندكي در آن ها ناشي از بارندگي و چشمه اسرم، آب آن

ها داراي جريان قابل توجه هستند. حوضه رودخانه نكارود در باالدست كم باران و جريان آب رودخانه  بارندگي
  هاي ناشي از بارندگي است.  سارهاست و داراي سيالب از ذوب برف و چشمهناشي 

هاي مسكوني  در حاشيه رودخانه آستاراچاي در استان گيالن، به جهت اينكه در حاشيه آن منطقه دشتي،  خانه
آوري دفع پساب شهر آستارا كه  گونه صنايع در حاشيه آن وجود ندارد و سيستم جمع تك واحدي پست و هيچ

% و 75هاي سطح  ها به آب باشد، منبع پذيرنده اين پساب هاي جاذب مي آوري و دفع پساب چاه نحوه جمع
هاي صنايع بوده و مقدار كمي از دشت  چنين اين رودخانه پذيرنده آالينده % است و هم25زميني  هاي زير آب

ين رودخانه به طور اندك هاي خشكي در فصل خزان به ا كشاورزي ميزان سموم و ارگانيك حاصل از رويش
  باشد؛ ولي در كل اين رودخانه از كيفيت خوبي برخوردار است. مي
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هاي مهر و فروردين است.  برفي و دوره پرآبي ماه-رودخانه حويق بستر آن سنگالخي، رژيم آبي رودخانه باراني
رمكعب در حويق، ميليون مت 5/72ساله به طور متوسط  20هاي متوسط ساليانه در يك دوره  چنين آب هم

) برآورد شده است. 1349 -50متر مكعب در سال ( 99/0و كمترين دبي  96/3گيري شده است. بيشتر دبي  اندازه
گردد.  گونه صنايع صنعتي احداث نگرديده و ضايعات صنعتي به اين رودخانه وارد نمي در حاشيه رودخانه هيچ

گيرد. با اين حال آب اين رودخانه با  و ماسه صورت ميدر حالي كه در ناحيه مصبي اين رودخانه برداشت شن 
  گردد.  كيفيت خوب وارد درياي خزر مي

رودخانه گرگانرود، بزرگترين رودخانه از نظر وسعت و آبدهي در حوضه طالش بوده است. شيب متوسط بستر 
- 72ر سال آماري ((ميليون مترمكعب) د 51/7درصد و در جلگه يك درصد، متوسط دبي ساليانه  3در كوهستان 

) و كمترين ميانگين ساليانه 1347 -48هاي ( مترمكعب در ثانيه در سال 3/13)، بيشترين ميانگين دبي ساليانه 1355
) برآورد شده است. حداكثر جريان (عامل سيل) مهمترين شاخص 1355 -56متر مكعب در ثانيه در سال ( 14/4

هاي  مترمكعب در ثانيه در سال 4/0مترمكعب در ثانيه و حداقل  327و  248به ميزان  46و  42هاي آماري  در سال
آوري و دفع پساب چاه  دهد نحوه جمع هاي انجام شده نشان مي برآورد شده است. بررسي 58و  56آماري 

درصد بود. اين رودخانه  50هاي زيرزميني  درصد و به آب 50هاي سطحي  جاذب بوده و منبع پذيرنده به آب
داشت شن و ماسه و برداشت آب براي مصارف كشاورزي است. ميزان آالينده در منابع آبي تحت شرايط بر

باشد. رودخانه شفارود، در  استان گيالن اين رودخانه در ناحيه خروجي به دريا از كيفيت خوبي برخوردار مي
) و كمترين 1363 -64مترمكعب در ثانيه در سال ( 68/9) بيشترين ميانگين دبي ساالنه با 1335-76هاي ( سال

) را داشته است. شيب متوسط بستر آن در 58 -59مترمكعب در ثانيه در سال ( 8/2ميانگين دبي ساالنه به ميزان 
ها  درصد و در جلگه يك درصد بوده است. رودخانه شفارود، ضمن عبور از مسير خود در دامنه كوه 5كوهستان 

آب با افزايش اكسيژن محلول كه ماده حيات موجودات آبزي  با شيب تند و سنگالخي و ايجاد تالطم در جريان
رسد به سبب عبور از مناطق روستايي ضمن وارد  اي و ساحل مي كند، وقتي به مناطق جلگه است را فراهم مي

صنعتي با كاهش اكسيژن همراه است. براساس - هاي انساني شدن كود و سموم كشاورزي به مقدار كم آالينده
ها، خروجي آن به دريا ميزان فلزات سنگين (سرب) از حد استاندارد بهداشت جهاني آب  دههاي آالين بررسي
  باشد و ساير امالح در حد متعادل قرار دارد. كمي بيشتر مي (W.H.O)جهاني 

حوضه خروجي تاالب انزلي، با توجه به تحقيقات گسترده در مورد بارهاي وارده به تاالب انزلي و اثرات مخرب 
بارهاي وارد كودهاي شيميايي و -كشي اثرات مخرب آفت-ي، مهمترين عامل بار رسوبات حوضهاكولوژيك

  هاي شهري و صنعت مي باشد. پساب
هاي انجام  كليه بارهاي وارده از پنج بازوي خروجي از طريق كانال انزلي، وارد درياي خزر گرديده كه با بررسي

هاي نفتي  بازار روگا كه فضوالت صنعتي و شهري، آلودگي شنبه هاي رودخانه پيربازار و شده با توجه به آلودگي
هاي صيادي و  هاي موتوري، كشتي ناشي از جايگاه نفت و بنزين در حاشيه رودخانه نهنگ روگا ، تردد قايق
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هاي تجاري، ميزان بارهاي وارده از طريق كانال انزلي براساس نسبت به استانداردهاي سازمان بهداشت  كشتي
، كه با آلودگي  پاالئي بيشتري برخوردار بوده به دليل حجم زياد آب، تالطم شديد از توان خود (W.H.O)جهاني 

  گردد. ناچيز و كمتر و در حد متعادل وارد درياي خزر مي
اي وجود ندارد. مهمترين  در مسير رودخانه سفيدرود از منجيل تا بندر كياشهر واحدهاي صنعتي عمده

سازي رودبار،  نمايند واحدهاي صنعتي، چرم هاي خود را در اين رودخانه وارد تخليه مي ندههايي كه آالي كارخانه
هاي مقطعي در اين رودخانه شده  هاي خود به رودخانه سبب آلودگي كشي گنجه است، با تخليه پساب روغن

ان و پائيز) غلظت است. براساس مطالعات فلزات سنگين در رودخانه سفيدرود، در سه فصل از سال (بهار، تابست
) 6/1 -160هاي آزاد بيشتر است. ميزان ( تر از حد مجاز و در مقايسه با آب هاي مطالعاتي پائين كرم در ايستگاه

P.P.M 160و غلظت (P.P.M) سازي رودبار است. غلظت نيكل در  ناشي از ورود پساب صنعتي كارخانه چرم
توسط سازمان بهداشت جهاني است. هدايت و افزايش پساب ها بيشتر از حد مجاز تعيين شده  بعضي از ايستگاه

تر از  هاي آب پائين باشد كه نمونه مي P.P.M) 9 -200كشي گنجه رودبار غلظت سرب و كادميم به ميزان ( روغن
)  1/1 -4/7و ميزان كادميم ( 7/12 -5/32حد مجاز تعيين شده توسط سازمان بهداشت جهاني است. ميزان سرب 

P.P.M هاي فني از جهت حفظ  ها با برخورداري از مراقبت اكنون پساب اين كارخانه د شده است. همبرآور
سازد. رودخانه سفيدرود طي  سالمت محيط زيست مقداري از مواد خارجي خود را به رودخانه سفيدرود وارد مي

ر تا نزديك دهنه هاي درشت، ريز، شن و ماسه در ناحيه رودبا سنگ هاي متمادي داراي بستري با قلوه سال
پاالئي اين رودخانه و گسترش جانوران آبزي داشته است  ها سهم بزرگي در خود سفيدرود و هر ناحيه از رودخانه

گيري شده، كمتر از حد مجاز سازمان بهداشت  هاي اخير، نزديكي دهانه سفيدرود به دريا اندازه و با بررسي
  باشد. مي USPHSو  (W.H.O)جهاني 
در ايستگاه  1364-72هاي آبي  رود، داراي متوسط دبي ساليانه در سال يز رودخانه شلمانهاي آبر حوضه

ميليون مترمكعب برآورد شده است. به دليل افزايش بار آلودگي و كاهش دبي آب اين  69/7هيدرومتري شلمان 
شهري به هاي  رودخانه به منظور برداشت جهت مصارف كشاورزي در قسمت سفلي و دفع غير اصولي پساب

ها را  هاي صنعتي و كشاورزي اين حوضه در مسير خود و اثرات منفي اين پساب خصوص املش و شلمان و پساب
توان بر موجودات آبزي اين رودخانه مشاهده نمود كه از عوامل مخرب اكولوژيك و بازدارنده در مهاجرت  مي

  باشد. ماهيان اين رودخانه از دريا به رودخانه مي
ينده در شهرهاي نوار ساحلي استان گيالن حاكي از آن ست كه در بسياري از موارد حتي با وجود هاي آال پساب

زيست نبوده  داشتن سيستم تصفيه خروجي كارخانه مطابق معيارهاي تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط
هاي صنعتي مستقر در است. البته در حال حاضر با توجه به شواهد تجربي بر روي پساب خروجي برخي از واحد

هاي موجود قادر نيستند كه  هاي خروجي حل نشده است و سيستم رسد كه مشكل پساب حوضه آبريز، به نظر مي
  پساب نهايي را به حد مجاز برسانند.
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در شهرك صنعتي سياهكل، وجود منابع طبيعي غني در منطقه، محصوالت كشاورزي از قبيل: چاي، رونق 
روي انساني متخصص در زمينه مناسبي جهت احداث صنايع تبديلي و كشاورزي، پرورش كرم ابريشم و ني

 2واحد كشاورزي و  2واحد صنعتي،  6نساجي و سلولزي در اين شهرك را فراهم آورده است. در مجموع 
  هاي سطحي بوده است. واحد كاني موجود بود كه منبع پذيرنده پساب به آب 1واحد غذائي و 

واحد صنعتي كشاورزي، غذائي و شيميايي با صنايع تبديلي كشاورزي و  8شرفيه داراي شهرك صنعتي آستانه ا
باشد. در  كش و سپتيك مي هاي سطحي، تخليه با لجن باشد و منبع پذيرنده پساب به آب نساجي و سلولزي مي

هكتار با  17شهرك صنعتي الهيجان بيشتر صنايع در مجاور كمربندي شهر الهيجان منطقه توتسان با مساحت 
واحد صنعتي كه بيشترين فراواني صنايع فلزي و نساجي بوده است، كه بيشترين پساب به سپتيك، چاه و  11تعداد 

  اند. نهر وارد شده
رشت واقع شده در -جاده انزلي 13رود كيلومتر  ، بيشترين واحدهاي صنعتي در حسن شهرك صنعتي بندرانزلي

  قرار گرفته است. نزديكي منطقه آزاد اقتصادي بندرانزلي
باشد كه پساب كارخانه  رود، از مهمترين صنايع تبديلي چوب به فيبر مي صنعت كارخانه فيبر ايران واقع در حسن

زيست، مستقيماً  شود كه گاهي پساب اين كارخانه دور از چشم محيط هاي كنار ساحل دريا ريخته مي به حوضچه
  شود. ها به سپتيك و سيستم شهرك ريخته مي نهشود. بيشترين سيالب كارخا به دريا ريخته مي

با توجه به صنايع كوچك، با وجود منابع طبيعي غني در منطقه لنگرود و محصوالت كشاورزي از قبيل: برنج، 
چاي، رونق پرورش كرم ابريشم زمينه مناسبي جهت احداث صنايع كشاورزي، نساجي و سلولزي را در اين 

  آورد.  شهرك فراهم مي
ه تالش، وجود تركيبات آالينده متنوع و پيچيده نظير تركيبات سلولزي و مواد حلقوي نظير كروفنل، تانن در منطق

ها  ها اختالف جدي بروز نمايد و ميزان رنگ ساير آالينده و ليگنين سبب گرديده كه در فرآيند تصفيه پساب
  هاي سطحي باشد. بيش از حد مجاز تخليه به آب
واحد صنعتي  79ده بيشترين واحدهاي صنعتي در نوار ساحلي متعلق به بندرانزلي با براساس اطالعات بدست آم

تالش و رودسر بوده است. همچنين فراواني واحدهاي صنعتي -وكمترين واحد در حوضه ساحلي متعلق به لنگرود
تصاص داده واحد بيشترين واحد و خدمات، نساجي و سلولزي كمترين واحد را به خود اخ 32در گروه غذائي با 

  است.
تن در روز؛  944براساس اطالعات سازمان حفاظت محيط زيست استان گيالن، جمع كل پسماندهاي شهري 

  تن در روز برآورد گرديد. 7تن در روز و پسماندهاي بيمارستاني  285پسماندهاي بخش روستايي 
رغم مكانيزه شدن نسبي دهد كه سيستم فعلي علي بررسي وضعيت فعلي مديريت مواد زايد جامد نشان مي

آوري (استفاده از وسيله نقليه موتوري) داراي نواقص و مشكالت زيادي است، به خصوص كليه شهرها هيچ  جمع
آوري بازيافت و .... معمول  گونه توجهي به عناصر مديريت مواد زائد جامد يعني ميزان توليد نحوه جمع 



  ١٤٥ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

آوري بايستي  باال بودن ميزان رطوبت و بارندگي، دفعات جمع گردد. با توجه به شرايط آب وهوايي استان و نمي
بيشتر از مناطق ديگر باشد، چه بسا با شرايط آب وهوايي موجود در استان پسماندها به سرعت تجزيه شده و 

آورد، كه عدم توجه به اين امر سبب توليد شيرابه  زيست محيطي را بوجود مي-هاي بهداشتي خطرات آلودگي
  نمايد.  سطح وسيعي از محيط را آلوده مي گردد كه مي

هاي  گذرد، آلودگي باشد كه از شهر آمل مي هاي البرز و انشعابات البرز مي سرچشمه رودخانه هراز از كوه
 417ها را در بردارد. حجم آبدهي اين رودخانه در سال  ها و كارگاه روستايي، كشاورزي، شهري، رستوران

  باشد. ميليون مترمكعب مي
هاي روستائي، كشاورزي، شهري، كارخانه شير پاستوريزه، كارخانه آسفالت، شن و  رودخانه تجن، آلودگيدر 

  باشد. ميليون مترمكعب مي 378هاي كارگاهي را در بردارد، حجم آبدهي اين رودخانه در سال  ماسه و آلودگي
بافي، شن  كشي ، فرش  بلسر، روغن هاي شهري، روستايي، كشاورزي، صنعتي فيبر با در رودخانه بابلرود آلودگي

  باشد. ميليون مترمكعب مي 236و ماسه و كارگاهي را دربر دارد. حجم آبدهي ساليانه 
  ها، پادگان شيرگاه و دوآب، زغال هاي شهري، روستائي، كشاورزي، رستوران در رودخانه تاالررود آلودگي
  باشد.  ميليون مترمكعب مي 426در سال  ها را در بر دارد. حجم آبدهي شويي البرز مركزي، كارگاه

كشي و  هاي روستائي، شهري، كشاورزي، صنعتي، كارخانه آرد، كارخانه روغن سو آلودگي رودخانه قره
باشد. عمده بار آلودگي اين  ميليون مترمكعب مي 190ها را در بر دارد. حجم آبدهي اين رودخانه در سال  كارگاه

باشد كه هنگام عبور از داخل شهرستان كردكوي فاضالب شهري و صنعتي  يرودخانه جريان شهر غاز محله م
نمايد كه داراي بار آلودگي بسيار بااليي بوده و عالوه بر  سو حمل مي اين شهرستان را با خود به رودخانه قره

كيست  Giardiaهاي متفاوتي نظير تخم  زاي مختلف، تخم و كيست انگل هاي بيماري جداسازي ميكروب
Antamoeba coli، هاي  ها، بعالوه فاضالب هاي حلقوي و كرم كدو تشخيص داده شد. تمامي اين فاضالب كرم

  گردد. اي وارد رودخانه مي گونه تصفيه خانگي كردكوي بدون هيچ
هاي اين رودخانه فاضالب روستاهاي همجوار و همچنين جريان فاضالب شهري گرگان در زمان  ديگر آلودگي

هاي توليدي كه در مسير رودخانه  هاي ميكروبي، كارخانجات صنعتي و نيز كارگاه ه بر آلودگيپرآبي است. عالو
 هاي صنعتي و شيميايي گرديده است.  قرار دارند باعث آلودگي

هاي آرد و كنسرو و  هاي شهري، روستائي و كشاورزي شهر گرگان و كارخانه ، آلودگي رودخانه گرگانرود
  باشد. مكعب مي ميليون متر 440جم آبدهي آن در سال بر دارد، ح كارگاهي را در

هايي از مسير خود در  پيمايد، در قسمت آب گرگانرود با توجه به مسير طوالني كه تا رسيدن به درياي خزر مي
آلودگي طبيعي؛  -1تواند باشد:  گيرد اين آلودگي احتماالً در اثر دو عامل مهم مي معرض شديد آلودگي قرار مي

  ي توسط انسان بوده است.آلودگ -2
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هاي اطراف  آلودگي طبيعي در اثر فرسايش خاك توسط آب، با هر بارندگي مقدار بسيار زيادي از خاك زمين
گردد به طوري كه رودخانه در فصول سيالبي و پرآب، به  شسته شده و همراه جريانات آبي وارد رودخانه مي

 80ه شده آن در حوضه سد وشمگير (درياچه پشت سد) آلود بوده و حداكثر ميزان شفافيت مشاهد شدت گل
  باشد. متر بوده و علت آن هم به سبب رسوب مواد معلق در درياچه مي سانتي

آلودگي -2آلودگي از طريق حيوانات اهلي؛ - 1شود كه عبارتنداز: آلودگي توسط انسان از دو طريق ايجاد مي
وجه به اينكه فضوالت حيوانات اهلي به عنوان كود استفاده هاي صنعتي و شهري و روستايي. با ت در اثر فعاليت

هاي مازاد آبياري مزارع، مواد  شود، لذا سيالب يا آب شود و كودهاي مورد استفاده اكثراً بالفاصله مصرف مي مي
ه برد و عالوه بر اين در موارد زيادي مشاهده شده است كه الشه حيوانات مرده ب آلي را شسته و به رودخانه مي

  خصوص حيواناتي كه در اثر بيماري مردند را به داخل رودخانه و يا حاشيه آن رها ساختند.
كننده رودخانه است  هاي بزرگ صنعتي در داخل شهر گنبد، كه مهمترين منبع آلوده بيشترين تعداد كارگاه

نان است كه در فصول باشد. شدت آلودگي در اين منطقه آنچ كني و توليد آجر مي  عمدتاً از صنايع پنبه پاك
  دست آن به شدت رنگ و بوي فاضالب دارد. پرآبي رودخانه آب ورودي به ايستگاه پايين

قوشان به طرف دريا به طور محسوسي افزايش را نشان داده است،  از ايستگاه چاي (COD)ميزان شدت آلودگي 
رات محسوسي مشاهده نشده است. ولي در فصول پر آبي رودخانه به علت دبي باال و سرعت زياد عمالً تغيي

هاي اطراف سد دارند، ولي در فصل تابستان نيز درياچه اطراف  بهترين شرايط از لحاظ نزول آلودگي را ايستگاه
سد شرايط نامساعدي را نشان داده است. عالوه بر اين در ماه مرداد، آب مخازن سد به شدت بوي بد داشتند و 

هوازي تركيبات آلي موجود در  تواند در اثر تخمير بي ده بودند. علت آن ميماهيان زيادي در اطراف آن تلف ش
  رسوبات باشد كه با توليد گاز هيدروژن سولفوره سبب از بين رفتن تعداد زيادي از انواع ماهيان شده است.

ش، يا آباد، ساري بخ هاي باالدست سد (گرم شود كه ايستگاه مجموعاً در بررسي ايستگاهي نتايج مالحظه مي
در ايستگاه  CODباشند (ميزان  بي شيروان) در فصل تابستان به خصوص ماه مرداد به شدت آلوده مي تپه و بي سي

  دهد). گرم در ليتر را نشان مي ميلي 100تپه  يا سي
رم گ ميلي 8/44بااليي را نشان داده و حتي مصب دريا با ميزان  CODدست سد، نيز در اين ايام   هاي پايين ايستگاه

  در ليتر بيشترين آلودگي را طي ايام سال دارد.
اند،  هاي زميني ايران به سه خانواده و چهار جنس تعلق داشته پشت ، الك هاي شمالي كشور در رابطه با فون استان

 اي در ايران در سواحل خزر ديده شده است. اين گونه دامنه انتشار وسيعي داشته و تا مديترانه  گونه  به طوري كه 
) در شمال و غرب ايران انتشار دارد. M. caspica caspicaهاي خزري ( پشت اروپاي مركزي گسترش دارد. الك

شود. اين  در اين حوضه آندميك تصور مي R.auphraticusالنهرين انتشار دارد. گونه  درحوضه بين Rafetusجنس 
  گونه تنها نماينده جنس و خانواده خود در جنوب غربي آسيا است.



  ١٤٧ .../استان مازندران  ) با مطالعات زيست محيطی و اکولوژيک در البرز شمالی (
 

 

از جنوب اسپانيا تا شمال  T. g. graecaاي دارد. زيرگونه  ) انتشار مديترانهTestudo graecaپشت مهميزدار ( كال
از بالكان به سمت شرق انتشار داشته و در تمام شمال غربي و غرب  T. g .iberiaآفريقا انتشار داشته است. زيرگونه 

 .Tجنوب اروپا گونه ديگري از وابستگان آن يعني ايران گسترش دارد. گسستگي انتشار اين گونه را در 

bermanari كند. پر مي  
است منطقه وسيعي از آسياي جنوب غربي را بين دامنه  T. graecaكه از خويشاوندان  T. horsfldiگونه 
ر پشت آسيايي محيط علفزار و جويبارهاي واقع در تپه ماهو و دره سند اشغال كرده است. الك .graeca  Tانتشار

هاي مازندران، خراسان، سمنان، سيستان و بلوچستان  دهند. پراكنش آن شامل استان و كوهسان را ترجيح مي
اي مايل به خاكستري است. تخريب زيستگاه عامل اصلي تهديدكننده بقاء  اي تيره تا قهوه است. رنگ آن قهوه

  انوران جهان نيز صدق كرده است. پشتان به شمار رفته است. اين موضوع در مورد تمام گياهان و ج  الك
ها امروزه با دو مشكل متفاوت در عرصه خشكي و دريا مواجه شده است. در مورد همه  پشت حفاظت الك

هاي  پشت توان گفت تخريب زيستگاه را عامل عمده و مشكل اصلي ذكر كرد اما الك ها مي پشت هاي الك گونه
رويه آنها در بسياري از  گري نيز روبرو هستند و امروزه صيد بيدريايي عالوه بر تخريب زيستگاه با تهديد دي
  ها به تهديد جدي براي بقاء آنها تبديل شده است.  مناطق دنيا به ويژه به خاطر گوشت و تخم آن

گذاري و از سوي ديگر  سو در سواحل تخم از يك :پشتان دريايي در دو جبهه، در خطر تهديد قرار دارند الك
گذاري به علت توسعه امكانات تفرج در سواحل تروپيكال در تمام جهان در خطر  مناطق تخم .هدر مناطق تغذي

اي اين  مثل و تغذيه گيري، توليد تهديد جدي قرار دارند. آلودگي محيط زيست دريايي نيز امروزه مناطق جفت
  ها در سطح غير قابل قبولي در معرض تهديد قرار داده است.  گونه

هاي سلفون شناور در درياها و  هاي پالستيكي و ورقه بسيار جدي ديگر حجم عظيم پوشال يكي از تهديدهاي
ها به دليل  پشت بسياري ديگر از مواد غيرقابل تجزيه پالستيكي و كانتينرها هستند. تعيين نتايج آني حفاظت الك

ها تا رسيدن به  و ضمناً رشد آن گيرد هاي زيادي را دربر مي گذاري تا زمان بلوغ سال اينكه فاصله زماني بين تخم
  بلوغ به طور منظم قابل نظارت و پايش نيست، تقريباً غيرممكن است.

  هاي زير گزارش شده است: خزر در محدوده قلمرو ايران گونه يهاي حوضه دريا از فون مارمولك
Trapelus agilis, Laudakia caucasica, Angulis fragilis colchicus, Ophisaurus apodaus Eremias velox velox, Lacerta 

chiorogaster, L. defilippi, L. praticola, L .satrigata.  
هاي هيركاني است كه انتشار محدودي دارد و دامنه  اي آندميك در جنگل گونه، Lacerta chlorogasterكه گونه 

  شود. انتشار آن به دره رودخانه اترك در كپه داغ نيز كشيده مي
شود در حالي كه  هاي حوضه خزر ديده مي اي است كه تنها در مناطق رطوبي و جلگه ، گونهAnguis fragilisگونه 

  در پالئاركتيك غربي انتشاري گسترده دارد.
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ي شمالي البرز  ها روند كه در شيب زي به شمار مي  انواعي كوه ، Laudakia caucasicaو Lacerta defilipii هاي گونه
  شود. ديده مي

ها به جنوب خزر  اند كه دامنه انتشار آن هاي وابسته به تركمنستان گونه ،Trapelus agilisو  Ermias velox هاي  گونه
  شود. نيز وارد مي

هاي اراضي دشت تركمن توازن در آسياي مركزي از گوشه شمال شرقي ايران به داخل كشور راه  فون مارمولك
دهند و بسياري از  با عناصر ايران خويشاوندي نزديكي نشان مي خزري در سطح جنس-يابند. اين عناصر آرال مي

توراني -خزر را در جامعه جانوري واحدي تحت عنوان ايران-پژوهشگران در گذشته هر دو عنصر ايران و آرال
  اند.  قرار داده

 Ophisaurua apodus, Trapelus agilis, Laudakia اند عبارتند از:  هايي كه از استپ تركمن شناسايي شده گونه

caucasica caucasic ,Crossobamon eversmanni, Cyrtopodion caspium, ,L.erythrogastra, Phrynocephalus 
helioscopus, P.mystaceus, Teratoscincus scincus, Eremias grammice, E,intermedia, E.lineolata, E.nigrocellata, 
E.velox, Lacerta chlorogaster, Mesalina watsonana, Eumeces schinederi princes, E.teaniolatus parthianicus, 

Mabuye aurata, Varanus griseus caspius..  
  .Phryocephalus interscapularisو Cyrtopodion longipes microlepis هاي: و به احتمال زياد گونه
هاي كوهستاني محدود  ها و شيب عمدتاً در دامنه در اينجا در مرزهاي دشت تركمن ها  بسياري از اين گونه

ها در فالت ايران و   يي كه مشخصاً داراي خصوصيات خود استپ هستند. بيشتر اين گونهها  ند و تنها گونه ا شده
خزر و ايراني تشكيل شده -اي، آرال شوند. فون اين منطقه از عناصر مديترانه حداقل در خراسان نيز ديده مي

رديد اجتماع فون اين منطقه بعد از پسروي اخير خزر به وجود آمده است. در ارتباط با خزندگان، به است. بدون ت
روند. در  طور مثال مارها، در موقعيت جغرافيايي كشور يكي از عوامل عمده غناي فون مارهاي ايران به شمار مي

ارد شده و گستره شمال و شمال غربي هاي پالئاركتيك و معرف فون ماوراء خزر نيز و فون مارهاي ايران گونه
خوار هستند و نوع گياهخوار  خوار و تخم كنند. همه مارها گوشتخوار و به عبارت بهتر حيوان كشور را تسخير مي

  بين آنها وجود ندارد.
ن هاي زيادتري است از بيشتري هاي شمال غربي كه داراي بارندگي ساليانه و رواناب فون دوزيستان ايران در استان

شود. سمندرها در ميان دوزيستان  تنوع برخوردار است. اغلب در هر منطقه جغرافيايي يك يا چند گونه ديده مي
ايران محدودترين انتشار جغرافيايي را دارند و گستره انتشار آنها محدود به شمال و غرب كشور بوده و به داخل 

ها متعلق به خانواده و  شوند. همه اين گونه نمي هاي جنوبي و شرقي وارد مناطق استپي خشك و بياباني استان
ها از نظر  هاي اين گونه هايي هستند كه در نيمكره شمالي انتشار وسيعي دارند. اگرچه برخي از جمعيت جنس

هايي دارند كه از نظر  ترين انتشار جغرافيايي را گونه تر هستند، اما وسيع هاي رطوبي انتشار جغرافيايي بازمانده دوره
  تري برخوردارند. ولوژيكي از دامنه بردباري وسيعاك
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) با دو گونه Hynobiidaeگونه سمندر از ايران شناسايي شده است كه متعلق به دو خانواده هينوبيده ( 4
)Salamandridaeباشند. هينوبيده، تنها خانواده سمندرها است كه منحصراً محدود به قاره آسيا است. دو گونه  ) مي

  ترين حد انتشار خانواده هينوبيده نيز به شود كه جنوب غربي خانواده در خطه شمالي ايران ديده ميمعرف از اين 
هاي البرز و تالش ديده شده است. الرو  در كوه ) Batrachuperus persicusرود. سمندر جويباري ايران ( شمار مي

هاي  ي كوچك موجود در جنگلها ها و چاآلب اين گونه در جويبارهاي سرد و روشن كوهستاني، حوضچه
كنند. در موزه تاريخ طبيعي، هنوز از  در مناطق كوهستاني غرب و جنوب درياي خزر زندگي مي  انبوده هيركاني،

) هيچ نمونه بالغي شناسايي نشده است. از اين گونه تنها يك نمونه Batarchyperus gorganenisسمندر غاري ايران (
  آباد شناسايي شده است. هاي گرگان و علي پيدا شد كه در غاري بين كوه

) در تركيه و ايران است كه در Bufo bufoها، آخرين حد جنوبي پراكنش وزغ معمولي اروپايي ( ها و وزغ قورباغه
شود و نسبتاً كمياب است. از آنجا كه  هاي گيالن و مازندران يافت مي ايران فقط در ساحل درياي خزر در استان

آوري شده است، زيستگاه آن چندان شناخته شده نيست. دامنه بردباري  اين گونه جمع هاي كمي از نمونه
هاي ايران  اكولوژيكي وزغ سبز بسيار وسيع است. اين ويژگي باعث شده است كه اين گونه بتواند در بيشتر استان

كافي و قابل تضمين در هاي زيادي زندگي و به توليد مثل (وجود بارندگي  اند، سال كه داراي بارندگي ساليانه
  مثل ضروري است) بپردازد.  هاي توليد ايجاد سايت

كند و به دليل نياز خود به بارندگي پايدار ساليانه و  فقط در مناطق تاالبي يا مرطوب زندگي مي  قورباغه درختي
گوشه شمال غربي هاي شمالي و غربي محدود شده است. دامنه انتشار اين گونه از  هاي مرطوب به استان ه پناهگا

ايران شروع شده و به سمت شرق تا گيالن و مازندران و به سمت جنوب تا كردستان، لرستان، خوزستان و فارس 
  كشيده شده است.

پرندگان بيش از همه در خطر تهديد قرار دارند. اين نوع  IBAهاي نوع زراعي  ها، زيستگاه بعد از تاالب
ورزي متمركز قرار دارند و در صورت توسعه باعث كاهش بسياري از ها امروزه در خطر تهديد كشا زيستگاه

هاي آبياري و  ها خواهند شد كه توان سازگاري با سيستم وحش اين نوع زيستگاه پرندگان استپي و ديگر حيات 
  هاي كشاورزي (سموم، مكانزاسيون، كود و آبياري) را ندارند.  هاي زراعتي متكي بر نهاده رژيم

دريايي نيز امروزه در معرض تهديد فشار جمعيت انساني قرار دارند و يكي از عوامل تهديد مناطق مناطق ساحلي 
IBA مثل  باشد. جزاير دور از كرانه كه از نظر توليد هاي تمركز جمعيت مي ها، افزايش كانون در اين نوع زيستگاه

هاي غيربومي  نسان و وارد كردن گونههاي ا باشد، در حال حاضر در معرض تهديد دخالت پرندگان بسيار مهم مي
ها  هاي غيربومي، كنترل فعاليت قرار دارند. اين دو فعاليت بر جمعيت پرندگان مهم اثر مستقيم دارند. حذف گونه

  ها تلقي شود. تواند از اقدامات حفاظتي مهم در اين زيستگاه و نظارت پيوسته مي
ها در خاورميانه بيشتر در خطر تهديد اراضي و تغيير  و مصبها  هاي گلي، كوآلب هاي ساحلي نظير كفه زيستگاه

  گاه قرار دارند.  كاربري نظير زمين مسكن، صنعت، تفرج
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شود، اما بشدت كمياب شده است. اين گونه در  خواران، ببر هنوز در شمال ايران يافت مي در ميان گوشت
شود اما زيستگاه  طول مرز تركستان ديده مي ماهوري در طور مناطق تپه هاي مازندران و گرگان و همين  جنگل

در آذربايجان، كردستان و   ها هنوز به تعداد فراواني وجود دارند و عمدتاً آن به شدت محدود شده است. گرگ
گرچه هنوز ) G. bennettiو جبير () Gazella subgutturosaهاي ايران يعني دو گونه آهو ( شود. غزال البرز ديده مي

 Ovisو همين طور قوچ وحشي () Capra hircus aegagrusشوند، اما هنوز فراوانند. بز و پازن ( ر ميوقفه شكا بي

orientalis (دهند.  ها تشكيل مي اي از جوندگان ايران را جردها و جربيل از وضع مطلوبي برخوردارند. بخش عمده 

 و هيچ ندوز از وضعيت مطلوبي برخوردارپستانداران كشور ايران در مقايسه با برخي از كشورها نظير سوريه هن
زودي در ه ها ب الوقوع انقراض قرار ندارند، اما برخي از گونه يك از پستانداران بزرگ اين كشور در خطر قريب 

رويه و  هاي انسان نظير شكار بي معرض انقراض قرار خواهند گرفت. كميابي ببر خزر بدون شك نتيجه فعاليت
اما اين احتمال وجود دارد كه همانند  ،اند شدت كمياب شدهه ل و يوزپلنگ هر دو بزدايي است. كاراكا جنگل

كوتاه ايراني (كه اخيراً منقرض شده) تغييرات تدريجي اقليمي در كاهش جمعيت اين  گوزن زرد و شير يال
ها وضعيت  ونهها (جبير و آهو) و گورخر ايراني در مقايسه با ساير گ اي داشته باشد. غزال ها نقش عمده گونه

زي از جمعيت قابل توجهي  عنوان دو گونه كوهه از سوي ديگر هنوز قوچ و ميش و گرگ ب .تري دارند  مطلوب
برند عامل اصلي حفاظت اين دو گونه  برخوردارند. شرايط زيستگاهي اين دو گونه كه در ارتفاعات بسر مي

  رود.  بشمار مي
افزون،  هاي روز رويه همراه با آلودگي ريز آن به علت صيد بيدرياي خزر و حوضه آبسواحل ايراني ن ماهيا

  ذخاير ارزنده ماهي درياي خزر را نيز به شدت تقليل داده كه اين امر به ويژه بر تاسماهيان اثر گذاشته است.
هاي هرز  هاي موجود در فواصل نقاط فاقد تأسيسات شهري بيشتر از انواع علف نظر پوشش گياهي رويش از نقطه

يافته رويش يابند يا در  هاي تخريب اند در نقاط كامالً نامناسب و با خاك هاي مقاومي هستند كه توانسته گونه و
هاي  هاي شني نسبتاً مرتفع وجود دارد، برويند. هر چه از غرب به شرق ساحل پيش برويم با خاك نقاطي كه تپه

تپه بيشتر گياهان از انواع   يانكاله و گميشكه در اطراف بندر تركمن، جزيره م  شور مواجه شده به طوري
سر گذاشتن تأسيسات شهري وارد فضاي  باشند. بعد از نوار ساحلي و پشت  شورپسند و مقاوم به شوري مي

هاي  شويم كه اغلب زير كشت محصوالت كشاورزي مانند برنج، باغ و دشتي ساحل درياي خزر مي اي  جلگه
سنگان، نور و  هاي ملي سي ر بعضي نقاط نيز بكر باقي مانده مانند: پاركباشد و د كيوي و چاي مي مركبات، 

   باشد. نخورده مي اي حوضه رويشي خزري اعم از بكر و دست هاي موجود در نواحي جلگه جوامع و رويش
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Abstract: 
Caspian Sea with an area of 400 thousand square kilometers is the largest lake in the world. The Caspian Sea 
about 1200 km from north to south on the longest section and an average width of 320 km. Along the coastline 
around the Caspian Sea is about 6500 kilometers. Caspian Sea is about 78,000 cubic kilometers of water volume 
that is 44% of stocks of blue lakes around the world. Caspian Sea basin, which is composed of seven major 
basins of the main watershed from west to east are: juniper, Talsh- Anzali, large Sefidrood between Haraz Sefid 
and, Hraz- Gharehsou, Nagorno Sv- Gorgan and Atrak in the basin of Aras no limits to the beach. Aras sub-basin 
is located in the North West and Iran, the second largest sub-basin of the Caspian Sea. Talysh-Anzali on the 
Caspian Sea basin West and the seventh largest sub-basin of the Caspian Sea. White basin is located in the South 
East of the Caspian Sea and the extent of the sub-basin of the Caspian Sea. Haraz located in the south Caspian 
Sea basin and the ninth largest sub-basin of the Caspian Sea. Gorgan is located in the South East of the Caspian 
Sea basin and the fourth largest sub-basin of the Caspian Sea. In these areas, about 28 percent of the total fish 
production in the northern waters of aquatic allocated. 
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