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 .1مقدمه
ترکیب بوم سازگانهای خشکی و دریایی ،موجب پدیدار شدن زیستگاههایی میشوند که به آنان «تاالب» میگویند .این محیطهاای
حیاتی بارورترین ،پیچیدهترین و حساسترین زیستگاهها محسوب میشوند .تاالبها زیست بوم های بینظیری هستند کاه از لحاا
ویژگیهای بومشناختی منحصر به فرد بوده و به خوبی از سایر زیست بوم های دیگر قابال تفکیاک میباشاند .آب و خااش شارایط
خاص خود را دارند و این شرایط از یک طرف امکان رویش هار گیااه و زیسات هار جاناداری را میسار نمیساازد و از طارف دیگار
گونههای زیستی بینظیری را که بعضاً در هیچ یک از زیستگاههای دیگر طبیعت یافت نمیشوند ،پرورش میدهد .تاالب یاک ساوپر
مارکت زیستی است که از اجتماعات انبوه گونه های پرندگان ،پستانداران ،خزندگان ،دوزیستان ،ماهیان و بی مهرگاان حمایات مای
کند بعد از جنگلهای حاره و جزایر مرجانی ،بیشترین تولید ناخالص اولیه را دارند.

شکل( .)1بخشی از شمال تاالب زریبار  /زریوار
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تاالبها از جمله نظام های حیات بخشی است کاه مطلقاا جاایگزین ندارناد ابان مسا له باه شاکلی اسات کاه عناوان میشاود کاه
ارزش اکولوژیااک تاالبهااا  10براباار جنگلهااا و  200براباار زمینهااای زراعاای اساات امااا هاایچ یااک از اکوسیسااتمهای جهااان بااه
اناادازه تاااالب هااا صاادمات ناشاای از کوتااه اندیشاای بشاار و تمااایالت خودخواهانااه انسااان محااوری را تجربااه نکردهانااد ،در واقااع
بشار باا ناابودی تااالب هاا ساطح پاایین معرفات و داناش خاود را در ابعااد علمای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای نشاان داده
است و متأسافانه هناوز روناد تخریاب ایان سیساتمهای طبیعای بای همتاا کاه دههاا کاارکرد متفااوت و ماوزون را یاک جاا در
خااود دارنااد متوق ا نشااده اساات .در واقااع آنچااه وضااعیت تاالبهااا را برگشااتناپذیر میکنااد و تعااادل اکولوژیااک آن را باارهم
میزند ،فشارهای اضافی است که فعالیتهای انسانی بر این زیستبومها وارد میسازد.

شکل( .)2عکس شرقی غربی با پارگالیدر از تاالب زریبار

اکوتوریست ها معتقدند تاالب دارای ارزش شفابخش روانی است .انسان در درون خود پیوسته تمایل رویای با طبیعت بودن در سر
دارد و تاالب این آرزو را برآورده میکند .آشنا شدن به راز تاالب ،صبر ،حوصله ،رفتار آرام و دور از شتاب ،چشمها و گوشهای باز و
زبان بسته را میطلبد.
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 .2خدمات و کارکردهای تاالب:
اسااتفاده ی خردمندانااه از تاااالب هااا بااه عنااوان وساایله ای باارای حفا هویاات زیساات محیطاای و فرهنگاای در راسااتای یکاای از
اهداف اصلی کنوانسیون باین المللای رامسار مطارت اسات .اکوسیساتم و فرآینادهایی کاه منجار باه تشاکیل تااالب مای شاوند
در حف آب و تولید منابع غاذایی نقاش مهمای را بارای بومیاان ایفاا مای کنناد .تااالب هاا در اناواع سااختاری متفااوت ،نقاش
خاادمت رسااانی و کااارکردی مختلفاای را باار عهااده دارنااد .شااکنندگی ،پیچیاادگی ،ویژگیهااای فیزیکاای و شاایمیایی و ساااختار
اعجااز انگیااز تاالبهاا مناااطق بای نظیااری را باه وجااود آورده کااه باه نظاار میرساد انسااان ،ایان مناااطق بهشات گونااه را هنااوز
خوب درش نکرده است.
تاالبها باا تبخیار و ایجااد رطوبات در هاوا ،از حارارت زیااد جلاوگیری میکنناد و در زمساتان سارمای بایش از حاد را کااهش
می دهند ،همچنین باه عناوان مناابع آبای عمال و از طریاق تشاکیل ابار ،باه بارنادگیها کماک میکنناد و باه رطوبات خااش و
هوا میافزایند .به گازارش فدراسایون ملای حیاات وحاش آمریکاا ،اگار چاه تاالبهاا کمتار از  5درصاد از خااش قااره آمریکاا را
بااه خااود اختصاااص میدهنااد ،ولاای  43درصااد از تمااامی گونااههایی کااه در فهرساات فاادرال گونااههای در معاارخ خطاار قاارار
دارنااد ،بااه نحااوی در چرخااه حیاااتی خااود از تاااالب بهااره میجوینااد .ایاان اماار اهمیاات ویااژه تاالبهااا از نظاار پناااه دادن بااه
گونههای محلی و گونههای دارای گستردگی محدود را مشخص میسازد.

شکل( .)3پرندگان در تاالب زریبار  /زریوار
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تاالبهااا غااذا را تااامین میکننااد و هاام آب و هااوای خااوبی را در اطااراف خااود بااه وجااود میآورنااد و بساایاری از اوقااات ،در
نقااااش فیلتریناااااگ آالیناااادههای هاااااوا عمااااال میکننااااد و همچناااااین ارزش تفریحاااای و توریساااااتی دارناااااد.
به طور کلی ،تاالبهاا کارکردهاا و خادمات بسایاری باه جواماع انساانی ارائاه کردهاناد و باه هماین دلیال توانساتهاند افارادی را
در حاشاایه خااود جمااع کننااد .از میااان ارزش هااای اقتصااادی متعاادد تاااالب هااا ،ماای تااوان بااه حف ا ذخااایر ژناای گیاااهی و
جااانوری ،تااأمین آب (کیفاای و کماای) ،آباازی پااروری (باایش از دوسااوم از برداشاات محصااول ماااهی جهااان بااه سااالمت مناااطق
تااالبی بسااتگی دارد) ،تولیااد محصاوالت کشاااورزی (از طریااق تااأمین آب و عناصار غااذایی) ،تولیااد چاوب ،تااأمین اناارژی ،تولیااد
مواد لجنای و گیااهی ،حمال و نقال و کاربردهاای تفریحای و گردشاگری (توریساتی) اشااره کارد .عاالوه بار ایان تااالب هاا باه
عنااوان بخشاای از میااراگ فرهنگاای بشاار اهمیاات ویااژه ای دارنااد ،بااا باورهااای جهااان شناساای و مااذهبی رابطااه داشااته ،منشااا
تعالی زیبایی شناختی می شوند و شالوده سنن مهم بومی را شکل می دهند.

شکل( .)4همسایگی زمین های کشاورزی و باغات با تاالب زریبار  /زریوار

تااأریر و تااأرر متقاباال اجاازای فیزیکاای ،بیولااوژیکی و شاایمیایی یااک تاااالب مناال خاااش ،آب و گیاهااان و جااانوران ،عملکردهااای
حیاااتی متعااددی باارای تاااالب ایجاااد ماای کنااد .از جملااه :حفاظاات در مقاباال طوفااان و کاااهش تخریااب ساایل ،تنبیاات خطااوط
ساااحلی و مهااار فرسااایش ،تزریااق مجاادد آبهااای زیرزمیناای (جابجااائی آب از تاااالب بااه درون ساافره هااای زیرزمیناای) ،تخلیااه
آبهای زیرزمینای (جابجاائی آب باه ساوی بااال و تبادیل آن باه آبهاای ساطحی) ،پااالیش آب از طریاق تنبیات عناصار محلاول،
رسوبات و دیگر آلودگی ها را هم انجام می دهد.
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شکل( .)5خدمات و کارکردهای تاالب زریبار  /زریوار

تمااامی ایاان خاادمات و کارکردهااا ،مجموعااه ای وساایع از فرصاات هااای تفریحاای و گردشااگری را فااراهم ماای آورد کااه خااود
زمینه ساز رشد اقتصاادی و اشااعه ی فرهناگ منطقاه اسات .واضاح اسات کاه ایان کارکردهاا منجار باه کااهش فقار و افازایش
رفاه انسانی به خصوص در مناطق محروم می شود.
تاالبهااا محیطهااایی هسااتند کااه بااه طااور حااتم در ابتاادا حیااات را در خااود پروراندنااد و بااا نهایاات سااماجت در مقاباال انااواع
فشارهای ساخته دست انسان ،مقاومات کردناد تاا همچناان حیاات را در داماان خاود حفا کنناد .اماا چناین باه نظار میرساد
که در عین حال اولین مناطقی هم هستند که از حیات عاری میشوند.
بس ایاری از مس ا والن کااارکرد تاالبهااا را درش نکردهانااد چااون ایاان کارکردهااا ملمااوس نیساات .در حااال حاضاار بساایاری از
زمینهاای اطااراف تاالبهااا باارای اسااتفاده هااای مختلا مااورد تعاارخ واقاع شاادهاند .مااا واقعااا اگاار تجساام کناایم کااه رونااق و
بقااای شااهر مریااوان و روسااتاهای اطااراف تاااالب زریبااار وابسااته بااه حف ا تاااالب زریبااار اساات ،تااا ایاان اناادازه بااا ایاان تاااالب
بیمهری نمیکردیم.
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شکل( .)6نمایی از بخش گردشگری تاالب زریبار  /زریوار

یکای از مشااکالت رایااج پاایش روی مناااطق حفاظات شااده تاااالبی در سراساار جهااان ،افازایش تعااداد و تنااوع مصاارف کنناادگان/
بهره برداران اسات کاه باعاف افازا یش روناد اساتفاده از مناابع محیطای تااالب هاا شاده (تقاضااهای جدیاد ،فان آوری ناوین) و
این افازایش باه نوباه ی خاود باعاف افازایش مناقشاات شاده و نتیجاه ایان مناقشاات در نهایات اگار مادیریت مناسابی صاورت
نگیاارد ساابب از دساات دادن تاااالب ماای شااود .مااا در کشااور خشااکی زناادگی ماایکنیم و همااین مساااله باعااف شااده اساات در
بحف منابع آبی ،میان بخش هاای مختلا رقابات ساختی شاکل بگیارد .شاکل گیاری صانایع بازرش ،توساعه کشااورزی و صاید
بیرویه آبزیان در بسیاری از تاالبها ،همگی باعف به وجود آمدن وضعیت سختی شدهاند که امروز با آن مواجهیم.
تاالب ها در ایران ذی نفعان و متولیان متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
 محیط زیست که دیدگاه صرفا حفاظتی دارد.
 جوامع محلی رویکرد بیشتر بهره برداری و درآمد از تاالب را دارند
 اداره میراگ فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در فکر جذب گردشگر و تفریح بیشتر
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 وزارت نیرو  /شرکت آب منطقه ای عمدتا به عنوان یک مخزن آب به آن نگاه می کند.
 جهاد کشاورزی در فکر برداشت آب تاالب برای کشاورزی و زراعت است.
 شهرداری ها در فکر کسب سود بیشتر با صرف کمترین هزینه هستند.
همه این موارد باعف شده که ماا شااهد وضاع درهام تنیاده وپیچیاده ای باشایم کاه هرکادام از ارگاان هاا نگااه بخشای دارناد و
هرکدام در فکر رسالت سازمانی خود بدون توجه به سایر بخش ها می باشند.

شکل( .)7سر ریز شدن دایک خاکی زریبار در بهار سال 1395

 1-2تاالب و اکوتورییسم:
در یک صبح دل انگیز بهاری در کنار تاالب زریبار خود را تصور کنید ،آری آنچه می بینید یکی از زیباترین مناظر طبیعت است که
جلوی چشمان شما خودنمایی می کند .چشم اندازی دلربا از پویایی و زندگی و کمی دورتر دستهای از اردش ها و چنگرها به آرامی
در آب زالل و هوای مه آلود تاالب در تکاپوند و نی زار های زیبا که با خرامان در باد می رقصند .آنچه در مقابل چشمانتان می بینید
شاهکار آفرینش و جلوهای از بهشت است.
تاالب ها جلوه ای از بهشت هستند و باید میراگ دار این زیبایی های بی بدیل باشیم برای آیندگان ،ما باید بتوانیم در عین لذت
بردن و بهره برداری از یک تاالب پایداری آن را حف

کنیم .شکی نیست در شهری منل مریوان یکی از دالیل اصلی ورود
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گردشگران تاالب زیبای این شهر است .برای مدیریت و توسعه گردشگری در زریبار باید به سوی گردشگری پایدار حرکت کنیم،
آنچه که امروز با نام اکوتوریسم می شناسیم.

شکل( .)8تصویر هوایی تاالب زریبار در سال 1395

اکوتوریسام یاا طبیعات گااردی ،گوناهای از گردشاگری اساات کاه در آن گردشاگران بارای دیاادار از منااطق طبیعای نامسااکون و
دسااتنخورده جهااان ساافر میکننااد و بااه تماشااای گیاهااان و پرناادگان و ماهیهااا و دیگاار جااانوران میپردازنااد .در اکوتوریساام
صاارفاً دیاادار مطاارت نیساات بلکااه آمااوزش محاایط زیساات و نفااع رسااانی بااه جوامااع محلاای و غیااره ضااروری و واجااب اساات.
انجماان بینالمللاای اکوتوریساام نیااز در تعری ا اکوتوریساام میگویااد« :بااوم گردشااگری ساافری مس ا والنه بااه مناااطق طبیعاای
است که در آن محیط زیست حف و بر رفاه مردم محلی تأکید شود».
میال بااه حضااور در طبیعاات و بهرهمناادی از مواهااب آن ،روزبااهروز در حااال افاازایش اساات در حاادی کااه ایاان حضااور بهتاادریج
اراارات منفاای خااود را نشااان داده اساات .مفهااوم اکوتوریساام ،بااه منظااور کاااهش ایاان اراارات و افاازایش تااأریرات منباات جریااان
گردشااگری در طبیعاات ،رفتهرفتااه جایگاااه مسااتقلی پیاادا کاارد تااا الگااویی مناسااب باارای اسااتفاده خردمندانااه گردشااگران از
منااابع طبیعاای باشااد .رد پااا تنهااا چیاازی اساات کااه از اکوتوریساام در طبیعاات باااقی میمانااد و عکسهااا و خاااطرات ساافر ،تنهااا
چیزهایی که از طبیعت نزد اکوتوریستها باقی میماند.
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شکل( .)9بخش گردشگری تاالب زریبار  /زریوار

بهرهبرداراناای کااه خواهااان تصاااحب مناااطق طبیعاای بکاار هسااتند ،روزبااهروز تعدادشااان رو بااه فزوناای اساات .آنهااا خواهااان
بهرهباارداری صاارفا اقتصااادی و بازگشاات ساارمایه خااود در کمتاارین زمااان هسااتند بنااابراین ،منااافع ملاای و ارزشهااای طبیعاای
باارای آنهااا معمااوال جایگاااه ارزشاامندی ناادارد و محاادودیتهای ایجادشااده از سااوی متولیااان محاایط زیساات و منااابع طبیعاای را
موانعی بازدارنده برای رونق اقتصادی خود میدانند و این مس له حفاظت را پیچیدهتر میکند.

شکل( .)10حجم باالی آب در بهار  95قسمت های از بخش گردشگری را فرا گرفته است
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آمااوزش برنامااههای اکوتوریساام در سااطح ملاای و منطقااهای باارای طبقااات مختلا مااردم ،از طریااق آشاانایی و آگاهسااازی آنااان
با اهمیت حفاظت و ارزش های میاراگ طبیعای متعلاق باه خاود آنهاا ،زمیناه مشاارکت آناان را در امار حفاظات فاراهم میکناد
چنانکااه امااروزه در بساایاری از کشااورهای دنیااا کااه مااردم بااه ایاان سااطح از آشاانایی رساایدهاند ،حتاای باار عملکاارد دولتهااا
نظارت میکنناد و ماانع تخریاب طبیعات میشاوند .ارزش جاانوران وحشای زناده همچاون پرنادگان در محیطای ساالم و بادون
زبالااااااه و در زیسااااااتگاه طبیعیشااااااان می توانااااااد بیشااااااتر از ارزش الشااااااه آنهااااااا در بااااااازار باشااااااد.
با حضاور گردشاگران و تعاامالت برقرارشاده در زمیناههای مختلا  ،ازجملاه تباادالت فرهنگای ،جامعاه باومی بایشاز پایش در
معرخ پاسخگویی به پرسشهای مرتبط با ارزشهای بومی و هویت اصیل خود قرار میگیرد.
هرچه شناخت مردم بومی از ارزش هایی کاه تااکنون بارای آنهاا عاادی باوده اسات ،بیشاتر شاود ارتبااط منطقای و اصایل میاان
خود و طبیعتشاان را بهتار درش میکنناد بناابراین بارای حفا آن بیشاتر تاالش میکنناد .ارتقاای خودبااوری و عازت نفاس
و رضااایتمندی از زناادگی ،حااین انجااام فعالیتهااای اکوتوریسااتی نیااز میتوانااد یکاای از دسااتاوردهای ارتقااای آگاااهی جوامااع
بااومی محسااوب شااود .مجموعااهای از ایاان تااأریرات ،ساارمایه اجتماااعی جامعااه را باااال میباارد و احساااس مس ا ولیت در براباار
ارزشهای طبیعی و فرهنگی را در آنها ایجاد و تقویت میکند.

 .3مروری بر تاالب زریبار /زریوار
موقعیاات تاااالب زریبااار  /زریااوار در کوهسااتان در همسااایگی بااا جنگاال هااای بلااوط زاگاارس و همچنااین قاارار گاارفتن در مساایر
دو کریاادور اصاالی مهاااجرت پرناادگان کااره زمااین (مساایر پااروازی آفریقااایی -اوراساایایی و آساایای مرکاازی) ساابب شااده ایاان
زیساات بااوم اهمیاات باااالیی در پشااتیبانی نظااام طبیعاای مهاااجرت پرناادگان دارد .طبااق آخاارین بررساای هااای انجااام گرفتااه
توسااط تاایم پرنااده نگااری انجماان ساابز چیااا تاااکنون باایش از  230گونااه پرنااده بااومی و مهاااجر باارای پناهگاااه حیااات وحااش
تاالب زریبار ربت گردیده است.
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شکل( .)11زمستان تاالب زریبار/زریوار – عکس از شاهو کریمیان

زریبار یکی از زیستگاه های طبیعی و نمونه ایران است که عالوه برایجااد شرایط اقلایمی خااص برای حماایت از اجتماعات انباوه
گوناه هاای گیااهی ،پارندگان ،پستاناداران ،خازنادگان ،دوزیستاان ،ماهیاان و بی مهارگان ،فارم زیبا و ویژه ای را به اکوسیستم
منطقه داده است .قرارگرفتان این تاالب دردامناه کاوه هاای پوشیااده از جناگل های بلاوط و ون جلاوهی زیباایی آنارا دوچندان
کرده و همه این عوامل دست دردست هم داده تا ایان تااالب را به گهااواره ای امان تبدیل کند و هماواره با وجاود زخم هایی که
در ارر فراموشای و کام توجهای انسان ها ،به این نگین آرمیاده بر دامان کوهستان وارد شاده است آغوشش را برای همه میهمانان،
از پارندگان مهاجر گرفته تا مسافرین ،توریستها و مردم محلی بامهربانی گشوده است و ازمهمانان خود استقبال می کند.
تاالب زریبار/زریااوار ( )Zirêbar, Zirêwarدر غرب شهر مریوان با مصوباه سازماان حفاظت محیاط زیست کل کشور در سااال
 88به عناوان پناهگاه حیاات وحش معارفی شد و هرگونه تغییر کاربری و سااخت و ساز در حاریم آن ممنوع شد .از ویژگای هاای
منحصار به فرد تاالب می توان به یخ زدگی عارصه تاالب در زمستاان های سرد و همچنین وجاود جازیره های متحارش اشااره
کرد که در جهت باد حارکت می کناد.
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شکل( .)12بهار تاالب زریبار/زریوار – عکس از محمد

حوضه آبخیز زریبار با مساحت  15827هکتار در موقعیت جغرافیایی طول شرقی 46 04 51تا  46 15 30و عرخ شمالی 23
 35 28تا  35 36 30قرار گرفته است .از لحا اقلیمی دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل بوده و میانگین حداقل و
حداکنر دما به ترتیب  5و  20/1درجه سانتیگراد میباشد .متوسط بارش ساالنه در منطقه تقریبا برابر با  900میلیمتر و جهت باد
غالب در منطقه مورد بررسی دارای جهت جنوب غربی می باشد .این تاالب زیبا که به نگین غرب کشور مشهور است در یک
فرونشست نسبتا باریک در زون زمینشناسی سنندج -سیرجان (پیشکوههای زاگرس) قرار گرفته که ارتفاع آن از سطح دریا حدود
 1288متر است(حدود  20مترپایین تر از شهر مریوان میباشد) .جاذبههای بالقوهی گردشگری تاالب زریبار /زریوار می توان به
مناظر زیبا و بدیع در جنگلهای نیمه انبوه و جلوههای دیداری از فعالیتهای زیستی جانوران وحشی همچون پرنده نگری،
قایقرانی ،منظره های زیبای پوشش نی زاری و رقص آن در ارر وزش باد ،روستاهای اطراف تاالب و جوامع محلی مهمان نواز و خون
گرمش را می توان نام برد.
علی رغم ارزشهای اقتصادی ،فرهنگی ،گردشگری و ارزشهای بومشناختی تاالب زریبار ،و نیز ربت آن در فهرست مناطق مهم
پرندگان و قابلیتهای فراوانی که برای قرارگرفتن در فهرست کنوانسیون رامسر به عنوان یک تاالب بینالمللی دارد ،متاسفانه در
حال حاضر مشکالت متعددی این تاالب منحصر به فرد را تهدید میکند .طی فعالیت تعدادی از اعضای انجمن سبز چیا و اطالعات
جمع آوری شده ،برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی از چاههای غیرمجاز در حوضه تاالب ،ورود آفتکشها ،کودهای شیمیایی،
چرای دام و ورود فضوالت دامی و افزایش مواد مغذی در تاالب به عنوان عوامل تهدید کننده مربوط به کشاورزی و دامداری هستند.
ویال و خانه باغ سازی ،افزایش زمینهای کشاورزی ،ساخت و سازهای سازمانهای دولتی از جمله عوامل تهدید کننده مربوط به
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تغییر کاربری اراضی و تخریب زمین های اطراف تاالب هستند .سدسازی در خروجی تاالب ،آتشسوزیهای عمدی جنگلهای
اطراف تاالب ،آتش زدن نی زارها ،افزایش زباله ،شکار غیرمجاز پرندگان ،ورود فاضالب خانگی ،معرفی ماهیان غیر بومی ،جادهسازی
در حریم تاالب و توریسم کنترل نشده از عوامل تهدید کننده مربوط به نقض قوانین بوم شناسی و عدم آگاهی عمومی هستند.

شکل( .)13تصویری از تاالب زریبار/زریوار و جنگل های اطراف

ورود مااواد مغااذی نقااش بساایار مهماای در غنیشاادن و پرغااذایی زریبااار دارد .ایاان مااواد بااه وساایله آبراهااهها و یااا بااه طااور
مسااتقیم در فصاال بااارش وارد تاااالب میشااوند .قباال از احااداگ سااد خاااکی در خروجاای زریبااار ،چشاامههای واقااع در کاا
تاااالب در طااول زمااان دارای ربااات در میاازان آباادهی بودنااد .بااا احااداگ ایاان سااد افاازایش فشااار باار ایاان چشاامهها در اراار باااال
آماادن سااطح آب ( 2متاار) ،ساابب کاااهش میاازان آباادهی شااده و در یااک ساایکل معیااوب علیاارغم تاااریر کوتاااه ماادت باار باااال
آمدن آب ،در دراز مدت منجر باه پاایین رفاتن و کااهش آب تااالب شاده و ماانع از تخلیاه طبیعای مای شاود .ایان ساد خااکی
مساایر مهاااجرت آبزیااان و برخاای از جااانوران بااومی دیگاار وایسااته بااه جریااان آب مناال شاانگ را از بااین باارد کااه در نهایاات
منقرخ شدند و یا در آستانه انقراخ قرار دارند.
زریبار این تاالب زیبا با توجه باه افساانه ای کاه در ماورد پیادایش آن وجاود دارد باه دریاچاه افساانه هاا هام مشاهور اسات کاه
جاادای از ایاان افسااانههااا ،بااه واسااطه ارتباااط تنگاتنااگ آن بااا حیااات و معیشاات مااردم منطقااه و گااره خااوردن آن بااا اسااکان و
زندگی مردم ایان دیاار ،دارای تقادس اسات و قرنهاسات باه بخشای از هویات ماردم مریاوان و روساتاهای اطاراف تبادیل شاده
اساات و هرگونااه آساایب بااه آن هاام حساساایت هااای مردماای را بااه دنبااال خواهااد داشاات .بنااابراین الزم اساات ابعاااد زیبااایی
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شناسااانه ،هااویتی و فرهنگاای ،اکوتوریسااتی ،زیساات بااومی و اقتصااادی آن در چااارچوب یااک ماادیریت جااامع و یک ارچااه
نگریسته شود که در آن قطعاً نقش فعالی برای مردم منطقه ،ذینفعان و سازمانهای مردم نهاد در نظر گرفته شود.

 .4برنامه های حفاظت از تاالب ها درایران:
کنوانساایون رامساار باعااف دسااتاوردهای قاباال تااوجهی در زمینااه حفاظاات از تاالبهااا شااده اساات ،امااا حفاظاات و نگهااداری،
ایادهآلهای شااکنندهای اساات و ماا بایااد دائمااً آگااه باشاایم تااا اطمینااان حاصال کناایم کااه تماامی موافقاات نامااهها ،معاهاادات،
قوانین و کنوانسیونهای زیست محیطی ،با شدت و جدیت پیگیری شوند.
یکای از دالیال اصالی کاه منجار باه از میاان رفااتن بخشای از کارکردهاای تااالب میشاود ،ریشاه در مادیریت دولات در زمینااه
حفاظت از تاالب هاا دارد و از ایان رو ایان شایوه مادیریتی بایاد تغییار کناد .نگااه توساعه محاور کاه در آن هماه چیاز بایاد در
خدمت انساان باشاد تغییار کارده و نگااه جدیادی در حاال شاکل گارفتن اسات کاه در ایان نگااه ماردم باه رسامیت شاناخته
میشااوند و بااا ماادیریت درساات ،موضااوع حفاظاات اکوسیسااتمهای طبیعاای بااه بهرهبرداریهااای پایاادار مااردم از تاالبهااا گااره
میخورد.
طرت حفاظات از تاالبهاای ایاران بار اسااس نیاازی کاه در زمیناه اکوسیساتمهای تااالبی کشاور احسااس شاده ،شاکل گرفتاه
است .یکی از بزرگتارین کارهاایی را کاه بارای حفاظات تاالبهاا انجاام گرفتاه اسات ،ظرفیات ساازی و آگااه ساازی ذی نفعاان
کلیاادی آن در بخااش هااای مختلاا از جملااه جهاااد کشاااورزی ،وزارت نیاارو و آب منطقااه ای ،سااازمانهای مااردم نهاااد و
جوامع محلی و ...است.
تضااعی وضااعیت تاااالب زریبااار پیاماادهای اقتصااادی ،اجتماااعی و اکولااوژیکی بساایاری را بااه بااار ماایآورد ،چاارا کااه جوامااع
محلی از نظار معیشاتی باه کارکردهاای ایان تااالب وابساتهاند و باا کااهش تولیادات ،باا مشاکالتی مواجاه میشاوند .در برناماه
طاارت حفاظاات از تاااالب هااا باارای تاااالب زریبااار  /زریااوار کارگاااه هااایی بااا حضااور ذی نفعااان و ذی ماادخالن تشااکیل شااد و
تهدیدات و فرصت هایی مطرت شد کاه یکای از آنهاا توساعه قاایقرانی بادون برناماه و توجاه باه ظرفیات بارد تااالب اسات .طای
توافقی سه جانباه فای ماابین دفتار طارت حفاظات از تااالب هاا ،اداره کال حفاظات محایط زیسات اساتان کردساتان و انجمان
سبز چیا مریوان با توجاه باه تواناایی انجمان سابز چیاا تصامیم گرفتاه شاد باا مطالعاات میادانی ،علمای و همچناین برگازاری
کارگاه های مشورتی به تعیین ظرفیات بارد تااالب ب اردازد و اینکاه برمبناای بهاره بارداری پایادار قاایقرانی بار چاه اسااس و باا
چه برنامه ای صورت بگیرد.

 .5قایقرانی به عنوان فعالیت مورد توجه در تاالب :
عاالوه برطبیعاات گااردی کااه کام کام رو بااه گساترش است،گردشاگری ورزشای نیااز در ساال هاای اخیاار بسایار ماورد توجااه
قارار گرفتاه است .گاردش گاران ورزشای کساانی هسااتند کااه انگیاازه و هاادف اصالی آناان مشاارکت فعاال یاا غیرفعاال در
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ورزش هااای رقااابتی ،پااژوهش هااای کاااربردی در ماادیریت ورزشاای یااا تفریحاای یااا حتاای حضااور در رویاادادهای ورزشاای بااه
منظاااور لاااااذت باااااردن وتشاااااویق نماااااودن ورزشاااااکاران اسااااات (مجتبااوی .)1387،جاذبااه هااای طبیعاای را از
مهمترین عوامل تأریرگاذار برتوسااعه گاردش گاری ورزشای مای دانناد (هنارور .)1388،دریاچاه زریباار باا قابلیات هاایی نظیار
آب آرام ،چشم اناداز و منظار زیباا  ،چهاار فصالی باودن ،مجموعاه پاارش سااحلی و ایساتگاه گردشاگری ،ت اه هاای مشارف باه
جاااده دور دریاچااه  ،سرساابزی و چشاامه هااای فااراوان ،عرصااه ناای زاری و جزایاار متحاارش و  ...ساابب شااده اساات کااه زریبااار
یکی از اولویت های گردش گاران ورزشای و طبیعات گارد در اساتان کردساتان باشاد .باا توجاه باه وجاود چناین جاذباه هاایی
و عمااق مناسااب دریاچااه ،کارشناسااان ورزشاای پتانساایل باااالی ایاان مکااان را جهاات جااذب توریساات ورزشاای در ورزش
قایقرانی تأیید کرده اند.

شکل( .)14عکس هوایی از اسکله های قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار

فرار انساان هاا از زنادگی ماشاینی و تمایال باه انجاام فعالیات هااای ورزشاای و تفریحای در طبیعات بساتر مناسابی را باارای
سااارمایه گاااذاری در صاااانعت توریساااام فااااراهم آورده اساااات و یافتااه هااای موجااود بیااانگر آن اساات کااه بیشااااترین
قساااامت از ایاااان رشااااد در بخااااش اکوتوریساام اساات (دربیکاای .)1379،همااه ایاان مااوارد در کنااار هاام باعااف شااد تااا
قااایقرانی در زریبااار ایجاااد و گسااترش یابااد امااا مبحااف اساساای کااه کمتاار بااه آن توجااه شااد و در برنامااه ریاازی هااا جایگاااهی
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باارای آن قائاال نشاادیم ،بررساای تعیااین ظرفیاات باارد و مطالعااات اکولااوژیکی قااایقرانی در تاااالب زریبااار بااود .قااایقرانی در
صاورتی مای تواناد وجاود داشاته باشاد و توساعه پیادا کناد کااه آسایبی باه ایان زیسات باوم وارد نکناد و باا مادیریت صااحیح
بتوانیم که در کنار حف این رشاته مهایج و توریسات پساند آسایب هاای وارد بار تااالب بار ارار فعالیات قاایق هاا را کام کارده
و بهره برداری باه حالات پایادار در بیایاد .ضامن احتارام باه حقاو جواماع محلای و گردشاگران و اکوتوریسات هاا بایاد برناماه
ریزی ها به شکلی صورت بگیرد و پیش برود که بتوانیم این زیست بوم زیبا را با زیبایی هایش حف کنیم.
در حال حاضار در زریباار ارتازا

بایش از  30خاانوار باه طاور مساتقیم در اساکله هاا و فعالیات در بخاش قاایقرانی تفریحای اسات.

در تعاااونی صاایادان هاام باایش از  40خااانوار معیشتشااان وابسااته بااه تاااالب اساات .همچنااین اداره ورزش و جوانااان باادون رعایاات
موزاین محیط زیستی از تاالب به عنوان محلی برای قایقرانی در هر زمانی که مسابقات و تمرینی باشد ،استفاده می کنند.

قااایقرانی فعالیاات تفریحاای -ورزشاای بساایار جااذاب و هیجااانانگیز بااوده و یکاای از بهتاارین نمونااههای ساافرهای اکوتوریسااتی،
توریساااام ماجراجویانااااه و ورزشاااای بهحساااااب ماااای آیااااد .از لحا بوم شناختی ،گسترش فعالیت های تفرجی می تواند
تهدیدکننده ی مناظر بکر و دست نخورده به بهای باااااااااااااااااه دست آمدن فواید اقتصادی کوتاه مدت باشد .مدیریت فعالیت
های تفرجی ،شامل ایجاد امکانات مناسب در کنار حف و باال بردن سطح منابع است ).(Glyptis, 1991
قااایقرانی تفریحاای در تاااالب زریبااار بااا درگیاار کااردن عضااالت و ماهیچااه هااا هنگااام پاادال زدن بااه عنااوان یااک ورزش بااه
سالمتی بدن کمک مای کناد و حتای در حالات تفریحای آن جازو ورزش هاای مفارت باه حسااب مای آیاد کاه گردشاگر عاالوه
بر گذراندان اوقاتی شاد و مفرت از آن به عنوان ابزاری برای سالمتی و تندرستی می تواند بهره ببرد.
همااانطور کااه اشاااره شااد باتوجااه بااه ظرفیاات و اسااتعداد موجااود در تاااالب زریبااار  /زریااوار باارای قااایقرانی ایاان رشااته طبااق
بررسی که بر اساس مستندات تاریخی صورت گرفت از اواسط دهه چهل تا کنون در تاالب زریبار وجود داشته است.
طبق بررسی های میدانی در تاالب زریباار ساه اساکله هام اکناون باه صاورت دائمای فعاال و خادمات ارائاه مای نمایناد .تعاداد
حاادود  100قااایق پاادالی و  10قااایق موتااوری در بخااش گردشااگری و نظااارتی فعااال اساات .همچنااین  10عاادد قااایق پااارویی
متعلااق بااه تعاااونی صاایادان در فصاال صااید ماااهی و تعااداد نامشخصاای قااایق و جاات اسااکی متعلااق بااه اردوهااای راهیااان نااور
(کمتاار از  10فرونااد) در فصاال تابسااتان فعالیاات ماای کننااد .تاایم هااای قااایقرانی در سااطح شهرسااتانی ،اسااتانی و ملاای از
دریاچه باه عناوان محال برگازاری تمارین و مساابقات در طاول ساال بادون هایچ برناماه زماان بنادی و مجاوزی اساتفاده مای
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کنند .مشاهداتی هم مبنی بر جاباه جاایی صایادان مااهی و یاا دور زدن اشاخاص و مهماناان خااص باا قاایق هاای اساکله هاای
گردشگری به بخش های مختل تاالب وجود دارد.

شکل( .)15عرصه آبی فعالیت قایق های تفریحی و ورزشی در تاالب زریبار

قایقهای پادالی اکناون محادوده و سااعت کاار مشخصای دارد .تنهاا قاایق متعلاق باه اداره کال حفاظات محایط زیسات اساتان
کردستان می تواند در کل عرصه تاالب گشات زنای انجاام مای دهاد .گشات زنای باه منظاور کنتارل تخلفاات صایادان مااهی باا
قایق موتوری با قدرت  75اسب بخار در شب و روز صورت می گیرد.
الزم بااه ذکاار اساات اداره میااراگ فرهنگاای ،صاانایع دسااتی و گردشااگری در صااورت تااامین اعتبااار یااا ساارمایه گ اذار و موافقاات
اداره کاال حفاظاات محاایط زیساات اسااتان کردسااتان باار اساااس طاارت مطالعااات جااامع گردشااگری زریبااار تمایاال بااه توسااعه
ورزش هااای آباای و قااایقرانی دارد کااه بااه عنااوان تااذکری در اینجااا مطاارت ماای شااود کااه هرگونااه توسااعه در ایاان بخااش بایااد
تحت نظر و با در نظر گرفتن مفاد این مطالعات صورت بگیرد.
طبق بررسی های صاورت گرفتاه توساط انجمان سابز چیاا ساوخت کلیاه قایقهاای موتاوری بنازین و روغان اسات .باه طاوری
که روزهاای پرکاار  20لیتار بنازین و  10لیتار روغان مصارف خواهاد شاد .میاانگین مصارف روزاناه در ساال  12لیتار بنازین و
نیم لیتر روغان می باشاد کاه مقاداری از ایان ساوخت مساتقیما وارد تااالب مای شاود .همچناین قادرت موتاور هاا قاایق هاای
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پرسرعت موتوری  48و  75اساب بخاار اسات .الزم باه ذکار اسات کاه  10قاایق موتاوری اکناون در زریباار موجاود اسات کاه از
این تعداد  5عدد آن بیشتر اوقات غیرفعال هستند.
طبااق بررساای هااای صااورت گرفتااه اولااین تاااریخ مسااتند مربااوط بااه قااایقرانی در زریبااار کااه در حااین مطالعااات از طریااق
بازنشتگان فعال قایقران در تاالب باه دشات ماا رساید ،بار مای گاردد باه ساال  1348کاه قاایق هاایی باه سابک و مادل آنچاه
در بندر انزلی بود سافارش و خریاداری شاده و وارد تااالب زریباار شاد .قاایق هاایی کاه در انزلای آن را لوتکاا مای گفتناد و باه
قایقران هم لوتکاچی مای گفتناد .جانس آن از چاوب ناراد و ساایه باان هاای رنگای داشات کاه توساط لوتکاا سااز سااخته مای
شد .در دهه چهال در زریباار اساکله چاوبی طراحای شاده باا ساایه باان و محال اساتراحت گردشاگر رو باه عرصاه آبای وجاود
داشاات ،مساایر حرکاات لوتکااا هااا مشااخص بااوده اساات و گردشااگر ماای توانساات ماادت زمااانی محاادود و مشااخص باار روی آب
بماند .لوتکااچی بایاد مهاارت و قادرت خاصای در هادایت لوتکاا مای داشات ،لوتکاا سانگین و لوتکااچی شاغلی ساخت داشات.
در دهه چهل و پنجاه هجری شش لوتکا به همراه دو قایق موتوری در زریبار فعالیت داشتند.

شکل( .)16اسکله های قایقرانی در دهه پنجاه در تاالب زریبار  /زریوار

فقط شاکاربانی آن زماان و مسا ولین و مهماان هاای ویاژه دولتای حاق اساتفاده از قاایق موتاوری را داشاتند .قاایق موتاوری در
تمام تاالب فعالیت داشاتند ولای در فصاول زادآوری و مهااجر پاذیر باه قایقراناان موتاوری تاذکراتی داده مای شاد کاه محادوده
های مشخصی که محل استراحت و تغذیه پرندگان بود نزدیک نشوند.
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شکل( .)17اسکله های قایقرانی در دهه پنجاه در تاالب زریبار  /زریوار

در دهه اخیر تعداد قایق های پدالی گساترش یافتاه و همچناین تعااونی هاایی کاه باود در یاک تعااونی ادغاام شادند اماا بعادتر
تعاونی دیگری با اسکله جدیاد ایجااد شاد .اساکله ساوم را هام اداره تربیات بادنی بارای ورزشاکاران رشاته قاایقرانی سااخت تاا
مسابقات قایقرانی هم در زریبار ایجاد و گسترش یابد.

 .6ضرورت تدوین برنامه قایقرانی در تاالب:
تاااالب زریب اار از لحااا مظاااهر طبیعاات و محاایط زیساات و همچنااین امکااان بهرهبرداریهااای متفاااوت انسااانی از قبیاال گردشااگری
باارای منطقااه حااائز اهمیاات اساات .لااذا بااا لحااا مضاارات و معایااب توسااعه گردشااگری ورزشاای باار ایاان تاااالب زیبااا بایسااتی ضاامن
توسااعه گردشااگری و تفاارج بااه حف ا سااالمت و توسااعه پایاادار آن اندیشااید .یکاای از عااواملی کااه احتماااالً باار اراار احااداگ ایسااتگاه
گردشااگری متوجااه تاااالب زریبااار خواهااد بااود ،عبورگردشااگران توسااط قااایق بااه قساامتهااای مختلاا تاااالب و محاال زادآوری
پرندگان و رویشگاه هاای گیاهاان خواهاد باود کاه تااریرات بسایار نامناسابی روی ایان گوناه هاای جاانوری و گیااهی خواهاد داشات.

لاذا قباال از احاداگ ایساتگاه گردشااگری بایساتی ایاان مشااکالت احتماالی بررساای گردیااده و سارویسهای گردشای بااه گردشااگران
بایسااتی کااامالً حساااب شااده باشااد تااا بااه سااالمت تاااالب آساایبی وارد نگااردد .فصاال بهااار و تابسااتان فصاال زادآوری پرناادگان
تاالب است لذا در این فصل تاردد قاایقهاای موتاوری در تااالب باه علات وجاود گردشاگر ،افازایش یافتاه کاه در برخای اوقاات
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زاد و ولد پرندگان را دچار آسیب و مشکل میکناد لاذا بایاد بارای تعاداد قاایق هاا ،زماان تاردد و محالهاای عباور و مارور آنهاا
برنامهریزی کرد و برخی از محلها را برای قایقرانی ممنوع اعالم نمود.
برای شروع مدیریت بهره بارداری پایادار در بخاش قاایقرانی در ابتادا الزم اسات کاه ماا ب اذیریم زریباار یاک تااالب خااص باا رواباط
اکولااوژیکی پیچیااده و حساااس اساات و بهااره بااردن از تجربیااات موفااق و مطالعااات در ایاان زمینااه در کنااار برگاازاری کارگاااه هااای
مشااورتی نیاااز اساات تااا همااه ذی نفعااان و ذی ماادخالن ایاان رشااته بااه کمااک مطالعااات کارشناساای بتااوانیم برنامااه ماادیریت و
ساماندهی قاایقرانی تفریحای – ورزشای تادوین کنایم و باه ساوی اکوتوریسام و گردشاگری پایادار از تااالب در بخاش قاایقرانی گاام
برداریم.
اکنون قایقرانی بدون قوانین خاصای در حاال انجاام اسات و آیا ن ناماه خاصای در ارتبااط باا اینکاه چاه بخاش هاایی بارای قاایقرانی
بااه چااه شااکل مناسااب اساات وجااود ناادارد .بااه دلیاال کمبااود امکانااات مناسااب و باادون توجااه بااه ضااررهای زیساات محیطاای باارای
گردشگری و اکوتوریسم تاکنون استفاده های گردشگری از تاالب در بسیاری از موارد به ضرر آن بوده و پایدار نیست.

شکل( .)18تراکم فعالیت اسکله های قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار
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در ادامه به برخی مشکالت احتمالی که بر اثر عبور و مرور قایق ها در تاالب زریبار به وجود خواهد آمد اشاره می شود تا
بیشتر به ضرورت تدوین برنامه قایقرانی در تاالب زریبار پی ببریم:
 معلق شدن مجدد رسوبات ته نشین شده در کف تاالب و کدر شدن آب توسط موتور قایق بسته به قدرت موتور ،عمق آب و نوع
رسوبات کف تاالب.
 افزایش میزان مواد مغذی متعاقب آن افزایش رشد جلبکها که بر اثر معلق شدن رسوبات کف دریاچه رخ خواهد داد.
 افزایش غلظت هیدروکربنها و متعاقب آن انحالل کارسینوژن که مادهای به شدت سرطان زاست در آب تاالب بر اثر روغن سوزی و
بنزین و گازوئیل تخلیه شده از موتور قایقها.
 آسیب مستقیم به گیاهان آبزی ریشهدار و پراکندگی بعضی از گونههای مهاجم در کل محیط تاالب بسته به عمق قسمتهای مختلف
تاالب و نوع موتور و سایز قایقها.
 عبور و مرور قایقهای موتوری و پر سر و صدا در بخشهایی که پرندگان النهسازی و تخمگذاری می کنند.
 تحت تاثیر قرار دادن آبزیان و ایجاد استرس و در انتها بیماری و مرگ جاندار
 ایجاد مشکالت برای تخم ماهی در فصل تخم ریزی
 آلودگی صوتی و نوری
افزایش شمار بازدیدکننادگان و بهاره بارداری مارتبط باا قاایقرانی در زریباار جادا از فوایاد اقتصاادی ،مشاکالت و آسایب هاای
محیط زیستی فراوانی را ایجاد نموده است و لاذا نیااز باه برناماه مادیریتی و مطالعاات وجاود دارد کاه ایان مهام باعاف شاد تاا
با حمایت دفتر طارت حفاظات از تااالب هاای ایاران توساط انجمان سابز چیاا مریاوان باا همکااری اداره کال حفاظات محایط
زیست است ان کردساتان پاروژه ای بارای تادوین برناماه مادیریت قاایقرانی اختصااص یافات کاه حاصال خروجای کارگااه هاای
ماادیریت زیساات بااومی بااود و در کتاااب برنامااه ماادیریت جااامع تاااالب پاایش بیناای شااده بااود تااا یااک تعااادل بااین توسااعه و
حفاظت منابع محیطی ،محیط زیست و انسان برقرار شود.

 .7متدولوژی تدوین برنامه مدیریت قایقرانی:
در مراحاال اول تمااامی اطالعااات موجااود در ایاان زمینااه و ماارتبط بااا آن جمااع آوری شااد کااه بااه دلیاال تجربااه نخساات در
تاادوین برنامااه قااایقرانی در تاااالب هااای کشااور دسترساای بااه اطالعااات کاام و از نمونااه هااای مطالعاااتی خااارج کشااور اسااتفاده
شااد .از طریااق مشاااهدات و پرسااش از اسااکله داران و افااراد بااا تجربااه در کنااار بررساای میاادانی اطالعااات اولیااه جمااع آوری و
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کار شروع شد .در اداماه باا گاذری بار تصااویر و نقشاه هاا از گذشاته تاا باه حاال عاالوه بار روناد تااریخی ،وضاعیت مسااحت
قابل استفاده جهت فعالیت قایقرانی در دریاچه مورد بررسی قرار گرفت.
بااا کمااک پاارواز پاراگالیاادر در دو نوباات ،وضااعیت روی آب و آنچااه از باااال دیااده ماای شااود همچااون تااراکم قااایقرانی ،ویژگ ای
های فیزیکی دریاچه و مواردی که تحت تاریر قایقرانی قرار می گیرد مشاهده و ربت گردید.
اندازه گیری نسابت بارآورد قاایق لنگار انداختاه در دریاچاه در زماان هاا مشخصای از جملاه زماان اوج حضاور قاایق در ساطح
آب ،شااب ،روز در دو نوباات صاابح و بعاادازظهر ،تعطاایالت تابسااتانی ،نااوروز و تعطاایالت آخاار هفتااه مااورد بررساای قاارار گرفاات
تا با این اطالعات و ویژگی های خاص و منحصر تاالب و نرخ استفاده از دریاچه را به دست آمد.
برحسب ویژگی های فیزیکی دریاچاه ،انادازه ،شاکل و عماق نقااط مختلا دریاچاه را کاه باه شادت بار ظرفیات بارد و محال
اسکله و تردد قایق ها ارر می گذارد بررسی شد.
جزئیات مرتبط با ناوع و نحاوه اساتفاده از دریاچاه در بخاش قاایقرانی در کارگااه هاای مشاورتی بحاف شاد و گاروه هاا موفاق
به پیاده کردن وضع موجود و نحوه استفاده شدند.
یافتااه هااای ماارتبط بااا سااطح قاباال اسااتفاده باار اساااس اسااتانداردهای تااراکم قااایقرانی در بخااش هااای مختل ا تفریحاای و
ورزشی مورد مطالعاه قارار گرفات .در ماورد ویژگای هاای ماورد اساتفاده در تااالب زیباار هام باه آن اطالعاات و دادهاایی کاه
نشان دهناده ی ایان هساتند کاه تااالب چگوناه و توساط چاه کساانی و باه چاه شاکلی ماورد اساتفاده قارار گرفتاه پرداختاه
شده است.
موارد ارر گاذار و محادود کنناده بار قاایقرانی باه طاور کامال در لیسات هاایی تهیاه شاد و در ظرفیات بارد و برناماه دخالات
داده شد .موارد ارر گذار آن دساته از ماواردی سات کاه حساسایت هاای یاک زیساتگاه یاا محادودیت هاای یاک حرفاه سابب
می شود این فعالیت تحت تاریر قرار بگیرد.
بعد از بررسی نمونه های مشاابه جهاانی ،تکنیاک هاا و فرماول هاای اساتانداردی کاه باود بارای بررسای ظرفیات بارد اساتفاده
شد الزم به ذکر است شرایط ویژه خود تااالب زریباار و عوامال ارار گاذار بار روناد تعیاین ظرفیات بارد قاایقرانی ماورد بررسای
قارار گرفات .مطالعااات ظرفیات بارد از تکنیاک هاای مختلفای باارای تخماین تعاداد کاال قاایق هاا ،تعااداد و اناواع قاایق هااای
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مااورد اسااتفاده در زمااان اوج و غیاار اوج  ،و توزیااع اسااتفاده بااین ساااکنان و بازدیااد کنناادگان ،اسااتفاده ماای کنااد و انااواع
مختلفی دارد.
یکی از راه های کاهش اررات نامطلوب گردشگری بر محیط های طبیعی ،برآورد ظرفیت برد این مناطق است .استفاده از ظرفیت
برد از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا در صورتی که ظرفیت برد به طور صحیح و استاندارد مورد محاسبه قرار گیرد ،می توان
برنامه ریزی مناسب تری را در زمینه ی گردشگری انجام داد).( Saveriades, 2000
بر طبق تعری سازمان جهانی گردشگری ،ظرفیت برد شامل حداکنر شمار افرادی است که می توانند از یک مقصد گردشگری
بازدید کنند ،بدون اینکه موجب تخریب محیط فیزیکی ،شرایط اقتصادی – اجتماعی  -فرهنگی و کاهش غیر قابل پذیرش در
کیفیت رضایت بازدیدکنندگان گردند(.)World Tourism Organization, 1992
در بخااش بعاادی روش کااار قاارار باار ایاان بااود کااه کارگاااه مشااورتی برگاازار گااردد تااا در آن ذی نفعااان و ذی ماادخالن در
قایقرانی به دور هم جمع شوند و نظرات و نکات آنها را هم داشته باشیم.
در کارگاااه چهااارم ماادیریت زیساات بااومی تاااالب زریبااار /زریااوار گااروه هااای کاااری نقشااه نهااایی زون بناادی زیسااتگاه هااای
حسااس تااالب را باا کمااک بررسای تصااویر ماااهواره ای مشاخص کردناد تاا مبنااای اصالی کاار گااروه هاا در کارگااه مشااورتی
تدوین برنامه قایقرانی باشد.
الزم به ذکر است که قبال از شاروع کاار گاروه هاا بحاف تعیاین ظرفیات بارد قاایقرانی بار اسااس تکنیاک هاا و فرماول هاای
اسااااتاندارد جهااااانی بااااه عنااااوان یکی از راه های کاهش اررات نامطلوب گردشگری بر محیط های طبیعی و همچنااااین
قوانین سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مورد فعالیت در پناهگاه حیات وحش برای حاضران ارائه گردید.

 .8کارگاه مشورتی برنامه مدیریت قایقرانی در تاالب زریبار :
کارگاااه تهیااه و تاادوین برنامااه ماادیریت جااامع قااایقرانی تفریحاای و ورزشاای در دریاچااه زریبااار /زریااوار در مااورخ 29
اردیبهشاات ماااه سااال  1395بااا حضااور نمایناادگان سااازمانی ،اسااتانی ،شهرسااتانی ،تشااکلهااای مااردم نهاااد،مردم محلاای،
تعاااونی صاایادان ،صاااحبان اسااکله قااایقرانی ،ماادیر ملاای و کارشااناس دفتاار طاارت حفاظاات از تاااالبهااای ایااران و کارشااناس
دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان مریوان برگزار گردید.
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 .1-8اهداف برگزاری کارگاه مشورتی:
 تهیه پایش نویسای باه منظاور داشاتن ارزیاابی صاحیحی از حجام ،زماان حضاور و اساتفاده ،محادوده و ناوع
قایقرانی در تاالب زریبار /زریوار است.
 شناخت و بررسی وضع موجود ،توانمندی و ظرفیت برای قایقرانی با تاکید بر حف سالمت تاالب
 تاادوین برنامااه مناسااب قااایقرانی در تاااالب بااا کمااک ذی ماادخالن و ذینفعااان (قایقرانااان ،اداره کاال محاایط
زیست ،میراگ فرهنگی و گردشگری ،شهرداری ،فرمانداری و )...
 تعیین تعداد قاایق و زمان هاای مناساب بار اسااس نتاایج مطالعاه باه عناوان مناال فعالیات هاای مرباوط باه
قایق رانی باید مشخص شود قایق رانی درچه پهنه هایی و زمانهایی صورت گیرد.
 گفتگو و تبادل نظر درباره عوامل مورر و محدود کننده

 .2-8سخنرانی ها:
سخنرانان کارگااه مشاورتی مادیر کال حفاظات محایط زیسات اساتان کردساتان ،مادیر ملای طارت حفاظات از تااالب
هااای ایااران ،کارشااناس دفتاار زیسااتگاه هااای سااازمان حفاظاات محاایط زیساات کاال کشااور ،مشاااور زیساات محیطاای
اسااتاندار کردسااتان و نماینااده انجماان سااببز چیااا بودنااد و تاکیااد داشااتند کااه طاارت حفاظاات از تاالبهااا باار پایااه ی
ماادیریت زیساات بااومی برنامااههای خااوبی را در سااطح کشااور باارای تاااالب هااا شااروع کاارده اساات و در مااورد تاااالب
زریبار /زریوار هام باا برگازاری چهاار کارگااه مادیریت زیسات باومی در حضاور ادارات ،نهادهاا و جواماع محلای کتااب
برنامه مدیریت تاالب تهیه شده و برخی از اقدامات اولویت دار در اجراست.
مدیر ملی طرت حفاظات از تااالب هاای ایاران آقاای مهنادس سالیمانی باا اشااره باه تجرباه نخسات ساازمان حفاظات
محاایط زیساات و دفتاار طاارت حفاظاات از تاااالب هااای ایااران در مبحااف ساااماندهی قااایقرانی در تاااالب تاکیااد داشااتند
که در ماورد قاایقرانی در منااطق تحات نظار محایط زیسات ایان مسا له وجاود دارد کاه قاایقرانی آری یاا ناه و اگاه
آره چگونه و به چه شکل باشد
مدیریت زیست بومی رویکارد حفااظتی پیشارفته ای اسات کاه در آن حفا محایط زیسات باا باه رسامیت شاناختن
بهره برداری هاای معقاول اقتصاادی ،درنظار گارفتن نقاش انساان و باویژه جواماع محلای باه عناوان بخشای از زیسات
بوم و همچنین درنظ رگرفتن ارتبااط باین اجازا در ساطوت فراتار از مرزهاای ظااهری زیسات باوم هاا و غالباا در ساطح
حوضه آبخیز عملی می گردد.
جمع شدن شرکت کننادگان در کارگااه باه دور هام در یاک کارگااه مشاورتی باا رویکارد مادیریت زیسات باود کاه در
ان بهره برداران و حافظان به دور هام جماع شاده تاا رویکارد جدیادی بارای اولاین باار در کشاور بارای تادوین برناماه
قایقرانی در تاالب زریبار /زریوار اتخاذ کنند.
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تدوین برنامه مدیریت قایقرانی در کشاور بارای باار اول اسات کاه صاورت مای گیارد ،اگار باه شاکل خاوب ماوارد الزم
را رعایاات شااود و بااه شااکلی اسااتاندارد ماادل سااازی صااورت پااذیرد ایاان احتمااال وجااود دارد کااه برنامااه ماادیریت
قایقرانی به شکل آیین نامه نگارش و به تاالب های دیگر کشور ابالغ شود.
در مااورد اهمیاات پایااداری صاارف بهااره باارداری و نبااود ماادیریت مناسااب ساابب تخریااب تاااالب و منبااع طبیعاای ماای
شود اما اگر از طریاق گفتگاو و تعامال باین ذی نفعاان هماراه باا مادیریت مناساب و درسات باشاد سابب خواهاد شاد
که ما همیشه تاالب شاداب و پویایی داشته باشیم و به شکلی از پایداری هم برسیم.

شکل( .)19تفاوت رویکرد سنتی با رویکرد زیست بومی

افاازایش شاامار بازدیدکنناادگان و بهااره باارداری ماارتبط بااا قااایقرانی در زریبااار جاادا از فوایااد اقتصااادی ،مشااکالت و
آسیب های محیط زیستی فراوانی را ایجاد نموده است و لذا نیاز به برنامه مدیریتی و مطالعات کارا می باشد.
اکنون قایقرانی بادون قاوانین خاصای در تااالب زریباار در حاال انجاام اسات و آیا ن ناماه خاصای در ارتبااط باا اینکاه
چه بخش هایی برای قایقرانی مناسب است و باه چاه شاکل باشاد و چاه قاایقی باشاد وجاود نادارد و باه دلیال کمباود
امکانااات مناسااب و باادون توجااه بااه ضااررهای زیساات محیطاای باارای گردشااگری و اکوتوریساام تاااکنون اسااتفاده هااای
گردشگری از تاالب در بسیاری از موارد به ضرر تاالب بوده و پایدار نیست.
نماینده انجمن سبز چیا در سخنان خاود باا تاکیاد بار حاق بهاره بارداری توساط جواماع محلای تاکیاد کردناد کاه ماا
باید کاری کنایم کاه بارای همیشاه تااالب را حفا کنایم و باه سامت بهاره بارداری پایادار حرکات کنایم .ایشاان در
بخااش انتهااایی ضاامن تعریاا فعالیاات قااایقرانی و ارتباااط آن بااا اکوتوریساام بااا بهااره بااردن از تصاااویر قااایق هااای
اکوتوریستی توضیحاتی را در مورد گردشگری مس والنه در مناطق حساس و حفاظت شده ارائه نمودند.
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قوانین و مقررات ملی حاکم بر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست:
قااانون حفاظاات و بهسااازی محاایط زیساات ( مصااوبه  1353 / 3 /28و اصااالحیه  )1371 / 8 /24کااه مشااتمل باار 21
ماده است و مهمترین بندهای مرتبط در آن با پناهگاه های حیات وحش عبارت اند از:
ماااده -1حفاظاات و بهبااود و بهسااازی محاایط زیساات و پیشااگیری و ممانعاات از هاار نوعآلااودگی و هاار اقاادام مخرباای
که موجب برهم خاوردن تعاادل و تناساب محایط زیسات میشاود ،همچناین کلیاه اماور مرباوط باه جاانوران وحشای
و آبزیان آبهای داخلی از وظائ سازمان حفاظت محیطزیست است.
مااااده -3شاااورایعالی حفاظااات محیطزیسااات عاااالوه بااار وظاااائ و اختیااااراتی کاااه در قاااانون شاااکار و صاااید
بااارای شاااورایعالی شاااکاربانی و نظاااارت بااار صاااید مقااارر باااوده دارای وظاااائ و اختیاااارات زیااار اسااات :
ال

ا تعیاااین منااااطقی تحااات عناااوان پاااارش ملی ا آراااار طبیعااای ملی ا پناهگااااه حیاااات وحش ا منطقاااه

حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق در نهاد مربوطه
مااااده  -9اقااادام باااه هااار عملااای کاااه موجباااات آلاااودگی محیطزیسااات را فاااراهم نمایاااد ممناااوع اسااات .
منظور از آلوده ساختن محیطزیست عبارتسات از پخاش یاا آمیخاتن ماواد خاارجی باه آب یاا هاوا یاا خااش یاا زماین
بااه میزاناای کااه کیفیاات فیزیکاای یااا شاایمیایی یااا بیولوژیااک آن را بااه طوریکااه زیااان آور بااه حااال انسااان یااا سااایر
موجودات زنده و یا گیاهان و یا آرار و ابنیه باشد تغییر دهد.
ماااده 16ا ا کلیااه عرص اه و اعیااان امااالش متعلااق بااه دولاات واقااع در محاادوده مناااطق مااذکور در بنااد (ال ا ) ماااده 3
همچنین کلیه تاالبهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت.
الزم بااه ذکاار اساات در جلسااه شااورای عااالی حفاظاات محاایط زیساات در مااورخ  1388/7/5کمیساایون امااور زیربنااایی،
صانعت و محاایط زیساات ،بناا بااه پیشاانهاد شاماره  43087ا 1مااورخ  1386/7/22ساازمان حفاظاات محاایط زیساات و
به استناد بند (ال ) ماده ( )3قاانون حفاظات و بهساازی محایط زیسات ا مصاوب1353اا« تااالب زریاوار» باه عناوان
« پناهگاه حیات وحش» تعیین گردید.
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شکل  -20محدوده پناهگاه حیات وحش زریوار خطوط آبی رنگ

 .4-8آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
مهمترین موارد آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عبارت است از:
ماده  -4آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
پناهگاه حیات وحاش :باه محادوده ای از مناابع طبیعای کشاور اعام از جنگال و مرتاع و بیشاه هاای طبیعای و اراضای
جنگلاای و دشاات و آب و کوهسااتان اطااال ماای شااود کااه دارای زیسااتگاه طبیعاای نمونااه و شاارایط اقلیماای خاصاای
برای جانوران وحشی بوده و به منظور حف و یا احیا این زیستگاه ها تحت حفاظت قرار می گیرد.
ماده  -11آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قطع اشجار و بوتاه کنای و تجااوز و تخریاب محایط زیسات و خاارزنی و ذغاال گیاری و باه طاور کلای هار عملای کاه
موجب از باین رفاتن رساتنی هاا و تغییار اکوسیساتم شاود در پناهگااه هاای حیاات وحاش و منااطق حفاظات شاده
که اراضی آن متعلق به دولت می باشد ،ممنوع است.
تبصره های ذیل ماده  11آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
تبصااره 1ا ا اجاارای طرتهااای مجاااز صاانعتی و معاادنی در پناهگاااه هااای حیااات وحااش و مناااطق حفاظاات شااده بااا
رعایت مقررات مربوط از شمول این ماده مستننی است.
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تبصااره 2اا تعلی ا احشااام از لحااا کمیاات و کیفیاات در پناهگاااه هااای حیااات وحااش و مناااطق حفاظاات شااده تااابع
ضوابطی است که با توافق سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 3اا ورود و تعلیا احشاام بادون پرواناه یاا زایاد بار پرواناه در پناهگااه هاای حیاات وحاش و منااطق حفاظات
شده برخالف مقاررات موضاوع ایان مااده ممناوع میباشاد اینگوناه احشاام توساط ماأمورین ساازمان از منطقاه اخاراج
و با متخل یا متخلفان مربوط طبق مقررات عمل خواهد شد
تبصره 4ا مبادرت باه شاکار یاا صاید در پناهگااه هاای حیاات وحاش و منااطق و رودخاناههای حفاظات شاده موکاول
به تحصیل پروانه ویژه از سازمان میباشد.
در ماادیریت زیساات بااومی هاادف همگااام سااازی حفاظاات و بهااره باارداری پایاادار اساات بااه طااوری کااه اگاار حرکاات
هرکاادام را بااه ماننااد چرخاای در نظاار بگیااریم چرخاای دیگااری بااه نااام ماادیریت الزم اساات تااا مجموعااه بااه خااوبی
بچرخد وتعادل و حرکت الزم بین حفاظت و بهره برداری پایدار اتفا بیفتد.

شکل  -21نقش مدیریت در ایجاد تعادل بین بهره برداری پایدار و حفاظت

 .5-8متودولوژی کار در کارگاه مشورتی:
در کارگاااه چهااارم ماادیریت زیساات بااومی تاااالب زریبااار /زریااوار گااروه هااای کاااری نقشااه نهااایی زون بناادی تاااالب را
مشااخص کردنااد کااه در آن زیسااتگاه هااای حساااس و شااکننده (مکااان هااای النااهسااازی و تخاامگااذاری پرناادگان ،محاال
تجمااع پرناادگان و زیسااتگاه مناسااب گونااه هااای گیاااهی و جااانوری) بااا کمااک بررساای تصاااویر ماااهواره ای تاااالب
مشخص شد .این نقشه مبنای اصلی کار در گروه ها خواهد بود.
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با توجاه باه تعاداد افاراد شارکت کنناده دو گاروه تشاکیل شاد ،در هار گاروه باا کماک تصاویر مااهواره ای ،مکاان یاابی
مربااوط بااه اسااکله هااا و فعالیاات در آن قساامت بررساای تااا وضااع موجااود فعالیاات قااایقرانی بخااش تفریحاای ،ورزشاای و
صیادی را بر روی نقشه پیاده کردند.
تصویر ماهواره ای تااالب ،نقشاه زون بنادی یاا پهناه بنادی تااالب و برگاه هاایی رنگای در اختیاار گاروه قارار گرفات تاا
افراد در گروه هاا وضاع موجاود را بار روی کاارت هاا پیااده کنناد .منظاور از پیااده کاردن وضاع موجاود تعیاین محال و
نوع اسکله ها ،تعداد و نوع قایق ها ،مسیرها و محدوده فعالیت قایقرانی و نوع فعالیت قایق ها می باشد.
هر دو گروه کار مشاترش خواهناد داشات و گاروه هاای باا کماک تساهیل گاران مشاکالت ،تهدیادات و فرصات هاا و راه
حل ها را مروری کردند و باا هام در ماورد آن گفتگاو داشاتند و در انتهاا هرگاروه باه صاورت مجازا ،بعاد از پیااده کاردن
موارد خواسته شده بر روی نقشه ها جمع بندی کردند و نتیجه را ارائه نمودند.

 .1-5-8گروه اول(لک لک های سفید)
تصویر ماهواره ای تاالب زریباار و نقشاه مرباوط باه زون بنادی زیساتگاه هاا و نقشاه تااالب بار اسااس پرنادگان شااخص
مورد بررسای قارار گرفات .افاراد گاروه وضاع موجاود قاایقرانی ،اساکله هاا ،زماان و همچناین ذی نفعاان باه طاور کامال
مورد بحف قرار گرفت .در برخی موارد به دلیال اخاتالف نظرهاا تانش هاایی هام باه وجاود مای آماد اماا در نهایات ایان
گاروه ماوارد الزم را بار روی تصاویر مااهواره ای ترسایم نمااود و همچناین مسایرهای مشخصای را بارای قاایق موتااوری و
پدالی مشخص کرد.
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شکل -22پیاده کردن وضع موجود بر روی تصویر ماهواره ای در گروه یک

در این گروه برای تعداد قایق ها ،تعدادی که حاصل نتایج مطالعات بود بسنده و تعداد را بر اساس ظرفیت برد مشخص نمودند.
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جدول  -1تعیین وضع موجود و ذی نفعان قایقرانی تاالب زریبار  /زریوار در گروه اول

ردیف نام اسکله

ذی نفعان

تعداد ونوع قایق

زمان استفاده

 35خانوار سهام دار
 15کارگر شاغل

موتوری  3عدد
پدالو  80عدد

اول فروردین تا پایان
مهرماه  -روزانه

بخش دولتی و اداری

موتوری یک عدد
ورزشی حدود  30عدد

کل سال -روزانه

موتوری دو عدد
پدالی  10عدد
پارویی  5عدد

اول فروردین تا پایان
مهرماه  -روزانه
کل ایام سال – شبانه
روز

1

اسکله زریبارمریوان ( تجمیعی 3
اسکله و آتش نشانی و هالل احمر)

2

اسکله ورزشی( شنا و قایقرانی)

3

اسکله غیرمجاز

یک خانوار
سه نفر شاغل

4

تعاونی صیادان محل تردد قایق
پارویی

 35خانوار سهامدار

پارویی  10عدد

5

اداره حفاظت محیط زیست مریوان

دولتی – اداری(  4نفر
شاغل)

موتوری  2عدد

کل ایام سال – شبانه
روز

6

هالل احمر

 5نفر شاغل

یک قایق موتوری

تابستان

7

راهیان نور

 5نفر شاغل

موتوری  2فروند
سنگین
جت اسکی  3فروند

تابستان

8

آتش نشانی

 5نفر شاغل

یک قایق موتوری

تمام ایام سال

9

بهره برداران سنتی(تیوپ سواران)

بیش از  200نفر شاغل

بالغ بر  200تیوپ

تمام ایام سال

جدول  -2بررسی مشکالت و ارائه راه حل برای قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار

مشکالت و تهدیدات

راه حل

قایق های موتوری دو زمانه

جایگزینی با قایق استاندارد در زمان و محدوده مشخص

اخذ عوارض شهرداری

فراهم نمودن تسهیالت و حذف عوارخ

وجود اسکله های غیرمجاز

جمع آوری و صدور پروانه برای اسکله های مجاز

انجام مسابقات ورزشی بدون هماهنگی با محیط زیست

صدور مجوز در صورت موافقت محیط زیست

ورود قایق های محیط زیست به زیستگاه پرندگان

استفاده از قایق تاالبی

جهت کنترل صید غیرمجاز ماهی
ورود تیوپ های غیر مجاز از هر سمت

بستن و مدیریت و پایش مدام ورودی ها
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وجود قایق های تندرو و جت اسکی یادمان شهدا

استفاده از اسکله های مجاز

گروه لک لاک هاای سافید در بخاش پایاانی کاار گروهای خاود مشاکالت و تهدیادات را روی برگاه هاای ناارنجی نوشاتند و راه
حل برای هر مشکل را هم در مقابل آن با رنگ سبز نوشتند که در جدول زیر ذکر گردیده است.
در این گروه به دلیل اختالف نظر شدید کاه بار سار محادوده اساکله قاایقرانی شاکل گرفات متاسافانه باه توافاق کلای در ماورد
محدوده قایق موتوری نرسیدند اماا یاک محادوده مشاخص را بار روی نقشاه زون بنادی تااالب بارای تعاداد قاایق هاای پادالی
حاصاال از مطالعااات ظرفیاات باارد را پیشاانهاد دادنااد و خواهااان رعایاات فاصااله از زون هااا و مناااطق بااا درجااه حساساایت باااال
شدند که آلودگی های حاصل از قایق ها آنارا تحات تااریر قارار ندهاد کاه بار ایان مبناا هرچناد باه توافاق نهاایی نرسایدند اماا
طبق نقشه که با رنگ سبز محدوده قایقرانی موتوری مشخص شد که در نهایت مورد توافق هم قرار نگرفت.
 .2-5-8نتیجه گیری گروه اول:
بااا مشااخص نمااودن وضااع موجااود و همچنااین بهااره بااردن از محاادودیت هااای موجااود در تاااالب زریبااار باتاکیااد باار
رعایت موارد الزم در پهنه بنادی زیساتگاهی بیاان نمودناد کاه قاایق رانای در زریباار باا رعایات اصاول تعریا شاده و
نتیجااه حاصاال از مطالعااات حفاا شااود و همچنااین خواهااان در اختیااار قاارار گاارفتن تسااهیالت الزم باارای اسااکله
داران جهت تعویض و تامین قایق های نوریست پسند و استاندارد بودند.
در پایاان ایاان گااروه بااا توجااه بااه حجاام باااالی تیااوپ سااوران خواهااان تعیااین تکلیا بهااره باارداری ساانتی از تاااالب
شاادند کااه زمااان بناادی مشخصاای بااه آن تعلااق بگیاارد تااا مناااطق بااا حساساایت متوسااط بااه باااال و محاال هااای تخاام
گذاری پرندگان آسیبی نبیند و ماهیان در فصل تخم ریزی برداشت نشوند.
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شکل  -23تعیین محدوده قایقرانی موتوری و پدالی در تاالب زریبار  /زریوار

39

 .3-5-8گروه دوم ،لک لک های سیاه:
بعد از بررسی تصویر ماهواره ای تاالب زریبار و نقشه مربوط به زون بندی زیستگاه ها و نقشه تاالب بر اساس پرندگان شاخص،
وضع موجود قایقرانی ،اسکله ها و زمان و همچنین ذی نفعان به طور کامل در این گروه بحف شد .در این گروه اختالف نظرها بسیار
شدید بود و دید حفاظتی و بهره برداری عمال روبه روی هم قرار گرفتند اما به تعادلی در بحف ها رسیدند و در نهایت این گروه
موارد الزم را بر روی تصویر ماهواره ای ترسی م نمود و همچنین مسیرهای مشخصی را برای قایق موتوری و پدالی مشخص کرد .از
نقاط قوت این گروه می توان به تعیین نهایی و ارائه مسیر پیشنهادی برای قایقرانی بود که باوجود بحف های شدید آن را هم لحا

کردند و صورت گرفت.

شکل -24پیاده کردن وضع موجود بر روی تصویر ماهواره ای در گروه دوم
40

جدول  -3تعیین وضع موجود و ذی نفعان قایقرانی تاالب زریبار  /زریوار در گروه دوم

نام اسکله

تعداد و نوع قایق

مدت زمان استفاده

ردیف

اسکله زریبارمریوان ( تجمیعی  3اسکله و
آتش نشانی و هالل احمر)

80عدد پدالی
 3فروند موتوری
1فروند شخصی
 1فروند موتوری آتش نشانی
 1فروند موتوری هالل احمر

در طول سال روزانه

2

اسکله تربیت بدنی

 1فروند موتوری
 40عدد ورزشی

بهار و تابستان

3

اسکله بادبانهای سفید

 2فروند موتوری
 11عدد پدالی
 5عدد پارویی

4فصل

4

محل تردد محیط زیست

 2فروند قایق موتوری

 4فصل

5

محل قایق های راهیان نور

موتوری (متغییر از  1تا)3
 15عدد پدالی
 1عدد پارویی
 3عدد جت اسکی

تابستان

6

محل قایق های تعاونی صیادان

 10عدد پارویی

 4فصل

جدول -4پیشنهادات گروه دوم برای وضعیت قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار

حداکثر سه قایق استاندارد مشخصه قادر به تردد

دوستان اسکله دار کما فی سابق در نجات غریق فعالیت داشته
باشند

جلسه ای با تعاونی اسکله داران ،هالل احمر،

تنها قایق های استاندارد و مشخص قادر به تردد در محوطه
خواهند بود
حداکنر  66قایق پدالی در محدوده های مجاز معلوم قادر به تردد
خواهد بود

در محوطه معلوم خواهد بود
استانداری ،انجمن سبز چیا ،محیط زیست،
فرمانداری ،شهرداری ،گردشگری با هدف تقسیم
کاری سه قایق موتوری استاندارد صورت می گیرد.
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شکل  -25تعیین محدوده قایقرانی موتوری و پدالی در تاالب زریبار  /زریوار

 .4-5-8نتیجه گیری گروه دوم:
در این گروه با وجود اختالف نظرات و گاه بحف و جدل بین افراد اما در نهایت بر ماندن فعالیت قایقرانی در چهارچوب ضوابط،
استانداردهای جهانی که نتیجه مطالعات تعیین ظرفیت برد است رای دادند .این گروه با توجه محدودیت و حساسیت های
زیستگاهی موجود در تاالب زریبار از جمله محل های النه سازی پرندگان و اهمیت بیشتر زون بندی زیستگاهی ،برای قایقرانی در
هر دو نوع پدالی و موتوری مشخص نموده اند .به درخواست اسکله داران محدوده قایق های پدالی در حدود دو هکتار باقی ماند و
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همچنین مسیر قایق موتوری تا قسمتی که به آن زریبار کوچک می گویند و با رعایت فاصله از کناره های گیاهی جهت گردشگری
استفاده شود ،همچنین اسکله داران در فکر اصالت قایق های موتوری با قایق های مدرن تر و توریست پسندتر باشند.

 .5-5-8جمعبندی کارگاه مشورتی:
 قایق موتوری ها مشکل دارند و باید اصالت شوند.
 تردد قایق های موتوری و پدالی باید در محدوده و مسیرهای مشخصی صورت بگیرد.
 هرگونه بهره برداری و استفاده از تاالب بایستی در خدمت حفاظت باشد.
 قایقرانی ورزشی باید ساماندهی پیدا کند و با توجه به نظر کارشناسان با تعیین محدوده و زمان مشخص این فعالیت اداماه
پیدا کند اما به شرطی که این نوع از بهره برداری در راستای حفاظت هم گام بردارد و آسیبی به تاالب وارد نکند
 حفاظت از تاالب زریبار اولویت اول ماست.
 مسابقه ورزشی با رعایت استانداردهای مشخص و شرایط ویژه تاالب در این نوع بهره برداری جا بگیرد.
 بررسی و تعیین تکلی فعالیت قایقرانی راهیان نورکه بدون اخذ مجوز و بدون درنظر گرفتن حساسیت زون ها ،زمان هاای
حساس ،فصل زادآوری و توجه به نظرات کارشناسان به وسیله جت اسکی و قایق موتوری فعالیت می کنند.

 .9یافته های علمی و مطالعات تکمیلی :
قایقرانی فعالیت تفریحی-ورزشی بسیار جذاب و هیجانانگیز بوده و یکی از بهترین نمونههای سفرهای اکوتوریستی ،توریسم ماجراجویانه و ورزشی بهحساب
آید .اکوتوریسم یا طبیعت گردی ،گونه ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دستنخورده جهان سفر
میکنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهیها و دیگر جانوران میپردازند .در اکوتوریسم صرفاً دیدار مطرت نیست بلکه آموزش محیط زیست و نفع
رسانی به جوامع محلی و ضروری و واجب است.

سال هاست قایق های موتوری در دریاچه زریبار بدون برنامه و مقرراتی فعالیت می کنند .در حال حاضر هیچ گونه راهنما و یا
دستورالعملی جهت اینکه مشخص شود که در کدام مکان ها بایستی قایق ها باشند و یا به چه تعدادی باشد وجود ندارد البته قایق
پدالی جهن کنترل آسان و نظارت بیشتر در یک محدوده مشخص فعالیت می کند.
افزایش شمار بازدیدکنندگان و بهره برداری مرتبط با قایقرانی در زریبار جدا از فواید اقتصادی ،مشکالت و آسیب های محیط
زیستی فراوانی را ایجاد نموده است و لذا نیاز به برنامه مدیریتی و مطالعات کارا می باشد و به دلیل کمبود امکانات مناسب و بدون
توجه به ضررهای زیست محیطی برای گردشگری و اکوتوریسم تاکنون استفاده های گردشگری از زریبار در بسیاری از موارد به ضرر
زریبار بوده و پایدار نیست.
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با توجه به اهمیت زیستگاهی تاالب زریبار که هم اکنون پناهگاه حیات وحش محسوب می شود ،الزم است که ما ب ذیریم زریبار
یک تاالب خاص با روابط اکولوژیکی پیچیده و حساس است ،پس الزم است که با ساماندهی و بهره بردن از تجربیات موفق و
مطالعات انجام شده در این طرت به سوی اکوتوریسم و گردشگری پایدار از تاالب در بخش قایقرانی گام برداریم.

 .1-9بررسی نمونه های مطالعاتی مشابه:
 .1اجرای فعالیتهای قایقرانی در تاالب بین المللی حرا رود گز:
منطقه حفاظتشده حرا و تاالب بینالمللی رود گز با مساحت  27هزار هکتار ،که بخشی از آن را جنگل های سرسبز
ساحلی مانگرو یا حرا فرا گرفته است .در این مطالعه محدوده رود گز به مساحت  1900هکتار مورد بررسی قرار گرفت .این
منطقه و آبراهههای آن با پرندگان زیبا و طبیعت بکرش از منابع توریستی و دیدنی استان هرمزگان میباشد که تحت تاریر
فعالیت قایقرانی است.
 .2مطالعه ظرفیت برد تفریحی چهار ناحیه  :دریاچه کاج (  ،) Pine Lakeدریاچه گول ( ، ) Gull Lakeدریاچه شرمن
(میشیگان) ،دریاچه ناهموار باالیی () Upper Crooked lake
 .3نویسندگان این مطالعه ،یک شرکت مشاوره به نام مهندسان معماری پیشرو ( PAEنامیده می شود) هستند.
 .4ظرفیت برد و برنامه ریزی تفریحی دریاچه ،بخش های اول و دوم منطقه مطالعه :شمال مرکزی ساسکاچوان ،کانادا
نویسندگان :جکسون ،باژنسکی و باتینگ ()1990 ،1989
 .5مطالعه قایقرانی دریاچه دیپ کریک (مریلند) و استفاده تجاری از ظرفیت برد نویسندگانERM :
این مطالعه به صورت تکمیلی برای مطالعه ظرفیت برد تفریحی سال  1988دریاچه دیپ کریک انجام شد .در مطالعه سال ، 1988
بودجه توسط سازمان منابع طبیعی مریلند ( )MDNRتامین شد ،که موجب افزایش ترافیک قایق تفریحی بر روی دریاچه شد.
 .6مطالعه ی ظرفیت برد تفریحی مخزن رایری ،نویسندگانEDAW (2004b) :
 .7مخزن آبی قایقرانی نهایی  R-7تسهیالت امتیاز دوباره اوروویل  ،پروژه  FERCشماره  2100مطالعه منطقه :دریاچه
اوروویل ،CA ،نویسندگانEDAW (2004a) :
این مطالعه توسط  EDAWبرای سازمان منابع آب ایالت کالیفرنیا  ،به عنوان بخشی از یک پروژه  FERCانجام شد .یکی از
اهداف مطالعه "تعیین این که آیا محدودیت ظرفیت برای قایقرانی در مخازنی که بیش از حد استفاده می شدند الزم است  ،و آیا
تغییر مدیریت مخزن آب های سطحی نسبت به قایقرانی تفریحی مورد نیاز است" ( ،2004a ،EDAWص  .)RS-2هدف از این
تجزیه و تحلیل ظرفیت قایقرانی مخزن " تعیین حداکنر میزان استفاده از یک نوع خاص در یک منطقه که می تواند بدون اررات
مضر بیش از حد بر منابع طبیعی ،امکانات ،و یا تجربه بازدیدکننده تفریحی را حف کند" است( ،2004a ،EDAWص .)11- 4
 .8قایقرانی تفریحی بر روی خلیج کوچک درون مرزی دالور :دالیلی برای ظرفیت برد اجتماعی و زیست محیطی
نویسندگان :فالک ،گراف ،دروگین ،کانفر ،و چندلر ()1992
 .9ارزیابی حجم قایقرانی در دریاچه: Jaakson et al (1989) Pinecrest
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دریاچه سدی برای تامین آب شرب و بر نواحی پایین دست کوه های نوادا و بخش های تفریحی برای تابستان و زمستان است.
در این مطالعه صرفا دیدی گردشگرانه و تفریحی وجود دارد که عوامل محدود کننده همچون زمان ها و مناطق حساس و یا
استاندارد ها و بافر های با زون حساس کمتر در نظر گرفته شده است.

.2-9

نمونه مشابه تعیین ظرفیت

ارزیابی حجم قایقرانی در دریاچه ،Pinecrestدریاچه سدی برای تامین آب شرب و بر نواحی پایین دست کوه های نوادا
با بخش های تفریحی برای تابستان و زمستان است .در مطالعه مربوط به دریاچه پاینکراست صرفا دیدی گردشگرانه و تفریحی با در
نظر گرفتن عوامل محدود کننده کمتر ( زمان ها و برخی مناطق حساس بیشتری) و یا استاندارد ها و بافر های با زون حساس
خیلی کم در نظر گرفته شده است.
چندین مطالعه ،مقاله تکنیکی ،و سخنرانی وجود دارد که به را ه ها و شیوه های تعیین ظرفیت برد برای قایق های تفریحی بر روی
دریاچه ها پرداخته است .یکی از این مستندات مفید یک جزوه تهیه شده (به عنوان بخشی از یک سخنرانی ارائه شده در تایخ 13
فوریه سال  2010در دریاچه چ انینگ) بود .جزوه ها و سخنرانی ها توسط آقای پاول دیرلو از بخش مدیریت دریاچه های
ویسکانسین آماده شده بودند .همانگونه که آقای پاول اشاره کرده اند ،ظرفیت برد می تواند به عنوان آستانه ای در نظر گرفته شود
که اگر از آن فراتر رفت منجر به ایجاد مجموعه ای از شرایط ی ا مشکالت ناخوشایند خواهد شد .آقای پاول و تعدادی از کارشناسان
دیگر تعدادی از فاکتورهایی را شناسایی کرده اند که در تعیین ظرفیت برد در دریاچه ها نقش دارند .چهار فاکتور زیر جهت تعیین
آستانه ظرفیت برد با ارزش محسوب می شوند.
 جزئیات مرتبط با نوع و نحوه استفاده از دریاچه :الزم است که الگوهای استفاده از دریاچه برحسب اینکه چطور از
دریاچه ها بهره برداری می شود ،چه کسی از آن بهره برداری می کند ،نوع قایق هایی که بر روی دریاچه استفاده شده اند،
و تعداد و نوع قایق های حاضر بر روی آب در طی زمان های اوج و غیراوج دریاچه (یعنی زمان هایی که از دریاچه
بیشترین بازدید و زمان هایی که از دریاچه کمترین بازدید صورت می گیرد) فهمیده شود.
 سطح قابل استفاده از دریاچه :محدوده ای از سطح دریاچه که می تواند حمایت کننده فعالیت های مرتبط با قایق رانی
باشد جهت تعیین آستانه های ظرفیت برد و تعیین ترکیبی مناسب از فعالیت های قایقرانی و نوع قایق های مجاز تعیین
سطح قابل استفاده ضروری خواهد بود .این محدوده اغلب از کم کردن زون ضربه گیر ( )Zone Bufferبا یک عرخ از
پیش تعیین شده از مساحت کل دریاچه محاسبه می شود .زون ضربه گیر عبارتست از نواحی در طول لبه دریاچه که
بسیار کم عمق بوده (نواحی با عمق کمتر از  5فیت ( حدود  1/52متر ) که فاقد امنیت الزم برای قایق رانی اند به اضافه
نواحی از دریاچه که در بردارنده خطرات ناوبری اند از جمله نواحی قرار گیری اسکله ها و لنگرگاه ها ،سکوهای مورد
استفاده برای شنا توسط مردم عادی و نواحی حضور موانع زیرآبی است.
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 استانداردهای تراکم قایقرانی :یعنی متوسط تعداد جریبی از سطح دریاچه که هر قایق برای فعالیت خود نیاز دارد.
سرعت قایق رانی تاریر عمده ای بر روی این فاکتور دارد .هرچه سرعت قایق بیشتر باشد تعداد جریب های الزم برای مانور
دهی ا من قایق بیشتر خواهد بود .سرعت قایق رانی بیشتر سبب کاهش تراکم قایق رانی در دریاچه می شود .منابعی که
برای این مقاله مرور شده اند تراکم های متنوع و متفاوتی را برای انواع قایق ها و انواع فعالیت ها ارائه و گزارش کرده اند.
 نرخ استفاده از دریاچه :تمام قایق هایی که در دریاچه لنگر انداخته اند در آن واحد هم زمان از آن استفاده نمی کنند.
درصد قایق هایی که در طول یک زمان معین در دریاچه مورد استفاده قرار می گیرند ،نرخ استفاده از دریاچه خوانده می
شود .این نرخ جهت تعیین آستانه ظرفیت برد بسیار مهم است .نرخ استفاده از دریاچه می تواند تحت تاریر فصول مختل ،
روز های هفته ،و ساعات مختل

روز متفاوت باشد .برای تعییین آستانه ظرفیت برد ،نرخ استفاده از دریاچه معموال در

طول زمان های حداکنر استفاده از دریاچه یا زمان های اوج از جمله تعطیالت آخرهفته تابستانی تخمین زده می شود.
 درک قایقرانان از ازدحام :ازدحام از لحا حضور باالی قایق ها در عرصه آبی در زمان های مختلفی از سال مد نظر می
باشد .درش قایقرانان از ازدحام بر روی آب از طریق نظرسنجی در محل بررسی شد .پاسخ بازدیدکنندگان به نظر سنجی
در محل ،درش آنها را از ازدحام در روزهای خاص گزارش می کند.
بایستی توجه داشت که عالوه بر فاکتورهای شناسایی شده در باال ،سایر فاکتورهایی از جمله حد سرعت مجاز ،نواحی سرعت،
استفاده هدایتی از دریاچه (برای منال ،حرکت ساعت گرد تمام قایق ها در یک مسیر مشخص طی ساعات شلوغی و ترافیک)،
عوامل محدود کننده (در ادامه توضیح داده می شود) و حضور انتظامات جهت اجرای قوانین نیز ظرفیت برد را تحت تاریر خواهند
داد.
.3-9

جزئیات مرتبط با نوع و نحوه استفاده از دریاچه

استفاده تفریحی از دریاچه ها بسته به تعدادی از ویژگی ها می تواند متفاوت باشد .عرصه های بزرگتر آبی معموال پذیرای تنوعی از
انواع استفاده ها هستند و اغلب به قایق ها اجازه قایق رانی پرسرعت را خواهند داد اما در محیط آبی کوچکتری به مانند تاالب
زریبار شرایط متفاوت خواهد بود و سرعت قایق ،فعالیت های قایق رانی و انواع قایق های موجود می توانند بطور گسترده ای
متفاوت و محدود باشند.
ویژگی های مورد استفاده آن دادهایی هستند که نشان دهنده ی این است چگونه و توسط چه کسی دریاچه مورد استفاده قرار
گرفته است .بررسی های میدانی برای شمارش تعداد قایق های لنگر انداخته ،اسکله ها ،و امکانات دیگر انجام گیرد.
مطالعات ظرفیت برد از روش های مختلفی برای تخمین تعداد کل قایق ها ،تعداد و انواع قایق های مورد استفاده در زمان اوج و غیر
اوج  ،و توزیع استفاده بین ساکنان ساحلی و بازدید کنندگان ،استفاده می کند که شامل موارد زیر است:

46

• شمارش هنگام حرکت روی آب • نظرسنجی روی زمین ،نظرسنجی تماسی • پرواز هوایی با پاراگالیدر • شمارش در اسکله
که به صورت ترکیبی از این روش ها در چندین نوبت و در زمان های متفاوت شمارش در اسکله و یک بار پرواز با پارگالیدر بر فراز
محدوده قایق رانی صورت گرفت.
در حال حاضر در زریبار ارتزا

بیش از  30خانوار به طور مستقیم در اسکله ها و فعالیت در بخش قایقرانی تفریحی است .در

تعاونی صیادان هم بیش از  40خانوار معیشتشان وابسته به تاالب است .همچنین اداره ورزش و جوانان بدون رعایت موزاین محیط
زیستی از تاالب به عنوان محلی برای قایقرانی در هر زمانی که مسابقات و تمرینی باشد ،استفاده می کنند.
در تاالب زریبار سه اسکله هم اکنون فعال بوده و خدمات ارائه می نمایند که در تصویر زیر قابل مشاهده است .تعداد حدود 100
قایق پدالی و  10قایق موتوری یه صورت متغییر در بخش گردشگری و نظارتی فعال است .همچنین  10عدد قایق پارویی متعلق به
تعاونی صیادان در فصل صید ماهی و تعداد نامشخصی قایق و جت اسکی متعلق به اردوهای راهیان نور (کمتر از  10فروند) در
فصل تابستان فعالیت می کنند.

شکل -26تصویر ماهواره ای از محدوده اسکله های قایقرانی موتوری و پدالی در تاالب زریبار  /زریوار

تیم های قایقرانی در سطح شهرستانی ،استانی و ملی از دریاچه به عنوان محل برگزاری تمرین و مسابقات در طول سال بدون هیچ
برنامه زمان بندی و مجوزی استفاده می کنند .مشاهداتی هم مبنی بر جابه جایی صیادان ماهی و یا دور زدن اشخاص و مهمانان
خاص با قایق های اسکله های گردشگری به بخش های مختل تاالب وجود دارد.
قایق های پدالی در اسکله واحد زریبار اکنون محدوده و ساعت کار مشخصی دارد اما تنها قایق موتوری متعلق به اداره کل حفاظت
محیط زیست استان کردستان در کل عرصه تاالب بدون محدودیت به منظور کنترل تخلفات صیادان ماهی با تعاونی صیادان
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همکاری می کند .این گشت زنی با قایق موتوری با قدرت  75اسب بخار در شب و روز اغلب در فصل تخم ریزی ماهیان و زادآوردی
پرندگان صورت می گیرد.
الزم به ذکر است اداره کل میراگ فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در صورت تامین اعتبار یا سرمایه گذار و موافقت اداره
کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بر اساس طرت مطالعات جامع گردشگری زریبار تمایل به توسعه ورزش های آبی و
قایقرانی دارد که به عنوان تذکری در اینجا مطرت می شود اما واقعیت این است که هرگونه توسعه در این بخش باید تحت نظر
رعایت استانداردهای زیست محیطی و با در نظر گرفتن مفاد این مطالعات صورت بگیرد.
سوخت کلیه قایق های موتوری بنزین و روغن است ،به طوری که روزهای پرکار  20لیتر بنزین و  10لیتر روغن مصرف خواهد شد.
میانگین مصرف روزانه در سال  12لیتر بنزین و نیم لیتر روغن می باشد که مقداری از این سوخت در حین فعالیت و سوخت در
موتور وارد تاالب می شود .شدت آلودگی به حدی است که خطوط آلودگی این قایق ها در فصل تابستان با تصویر برداری هوایی با
کمک پاراگالیدر ربت گردیده است.
همچنین قدرت موتور قایق های موتوری  48 ،25و  75اسب بخار است .الزم به ذکر است که  10قایق موتوری اکنون در زریبار
موجود است که از این تعداد  5عدد آن طبق برنامه زیر در  8ماه از سال فعال هستند و بقیه برنامه مشخصی ندارند و بیشتر اوقات
غیرفعال هستند.
جدول  -5میزان مصرف بنزین قایق موتوری های تاالب زریبار در طول سال
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طبق بررسی های صورت گرفته اولین تاریخ مستند مربوط به قایقرانی در زریبار مربوط است به سال  1348که قایق هایی به سبک
و مدل آنچه در بندر انزلی بود سفارش و خریداری شده و وارد تاالب زریبار شد .قایق هایی که در انزلی آن را لوتکا می گفتند و به
قایقران هم لوتکاچی می گفتند .جنس آن از چوب نراد و سایه بان های رنگی داشت که توسط لوتکا ساز ساخته می شد .در دهه
چهل در زریبار اسکله چوبی طراحی شده با سایه بان و محل استراحت گردشگر رو به عرصه آبی وجود داشت ،مسیر حرکت لوتکا
ها مشخص بوده است و گردشگر می توانست مدت زمانی محدود و مشخ ص بر روی آب بماند .لوتکاچی باید مهارت و قدرت خاصی
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در هدایت لوتکا می داشت ،لوتکا سنگین و لوتکاچی شغلی سخت داشت .در دهه چهل و پنجاه هجری شش لوتکا به همراه دو قایق
موتوری سبک در زریبار فعالیت داشتند.
فقط شکاربانی آن زمان و مس ولین و مهمان های ویژه دولتی حق اس تفاده از قایق موتوری را داشتند .قایق موتوری در تمام تاالب
فعالیت داشتند ولی در فصول زادآوری و مهاجر پذیر به قایقرانان موتوری تذکراتی داده می شد که محدوده های مشخصی که محل
استراحت و تغذیه پرندگان بود نزدیک نشوند.
با توجه به سابقه تاریخی پنجاه ساله استفاده از قایق و قایقرانی موتوری در دریاچه زریبار ،اکنون مردم شهرستان مریوان و
گردشگران از لحا

تاریخی و همچنین وجود محلی پر ازدحام در ساحل زریبار عادت نموده و گردشگران توقع دارند که در

سفرشان به زریبار بتوانند فعالیت قایقرانی تفریحی داشته باشند.

شکل  -26فعالیت قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار در دهه چهل و پنجاه هجری
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در دهه اخیر تعداد قایق های پدالی گسترش یافته و همچنین تعاونی هایی موجود در یک تعاونی ادغام شدند اما بعدتر تعاونی
دیگری با اسکله جدید ایجاد شد .اسکله سوم را هم اداره تربیت بدنی برای ورزشکارا ن رشته قایقرانی ساخت تا مسابقات قایقرانی
هم در زریبار ایجاد و گسترش یابد.
برخی از مشکالت احتمالی که بر اثر عبور و مرور قایقها در تاالب زریبار به وجود خواهد آمد:
 در بخش اررات زیست محیطی قایقرانی تفریحی ،مشکالتی ایجاد می شود که مهمترین آنها بر ارر فعالیت های قایقرانی
متوجه تاالب می شود ،شامل " انتشار سوخت از موتور قایق ها ،تعلیق رسوبات بستر ،کاهش شفافیت آب ،فرسایش
ساحل ،تخریب مناطق تخم ریزی ماهی ،و از دست دادن حیات وحش و ماهی های ارزشمند زیستگاه " می باشد.
 معلق شدن مجدد رسوبات تهنشین شده در ک تاالب و کدر شدن آب توسط موتور قایق بسته به قدرت موتور ،عمق آب و
نوع رسوبات ک تاالب.
 افزایش میزان مواد مغذی متعاقب آن افزایش رشد جلبکها که بر ارر معلق شدن رسوبات ک دریاچه رخ خواهد داد.
 افزایش غلظت هیدروکربنها و متعاقب آن انحالل کارسینوژن که مادهای به شدت سرطان زاست در آب تاالب بر ارر روغن
سوزی و بنزین و گازوئیل تخلیه شده از موتور قایقها.
 آسیب مستقیم به گیاهان آبزی ریشهدار و پراکندگی بعضی از گونههای مهاجم درکل محیط تاالب بسته به عمق قسمت
های مختل تاالب و نوع موتور و سایز قایقها.
 عبور و مرور قایقهای موتوری و پر سر و صدا در بخشهایی که پرندگان النهسازی و تخمگذاری می کنند.
 تحت تاریر قرار دادن آبزیان و ایجاد استرس و در انتها بیماری و مرش جاندار
 ایجاد مشکالت برای تخم ماهی در فصل تخم ریزی
 آلودگی صوتی و نوری
بخشهایی از دریاچه کمتر از  5فوت عمق دارند که بیشترین استعداد را برای اررات زیست محیطی دارند:
نسبت کم عمقی (:)SR
= 0.27

250
900

= SR

=

مساحت دریاچه با کمتر از  5فوت عمق
مساحت کل دریاچه

= SR

نسبت کم عمقی نشان دهنده نسبت ته دریاچه است که به احتمال زیاد توسط قایق موتوری تحت تاریر قرار می گیرد .نسبت کمتر
از  0.1کم در نظر گرفته می شود ،در حالی که نسبت بزرگتر از  0.50زیاد در نظر گرفته شده است که در تاالب زریبار کاسه آبی با
حدود  800هکتار به همراه حدود  100هکتار در کناره ها جمعا عرصه آبی  900هکتار محسوب می شود .با این احتساب نسبت کم
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عمقی در تاالب چیزی حدود  0.27می باشد که این رقم در تابستان با پس روی عرصه آبی به بیش از  0.4می رسد .اما با توجه به
منحصر به فرد بودن و پوشش نی زاری عمال فعالیت قایقرانی در تاالب زریبار در کاسه لوبیایی شکل صورت می گیرد که عرصه کم
عمق به نسبت درصد کمتری خواهد بود.
در این راستا هم بیش از  30نقطه در محدوده اسکله ها و محدوده های قایقرانی در فصل بهار ،جهت دستیابی به نسبت کم عمقی
و جهت ارائه پیشنهادات مکان یابی یا تجمیع اسکله ها ،عمق یابی شد که میانگین عمق در این منطقه از  4.5متر تا  5.5متر
متغییر است.
عوامل محدود کننده فعالیت قایقرانی در تاالب ها و مناطق حساس:
انواع بهره برداری ها و استفاده ها از دریاچه ها ،تاالب ها و سواحل آنها که می توانند بر سرعت قایق رانی و نوع قایق های مجاز
محدودیت اعمال نمایند به شرت زیر اند:
 نواحی حساس بوم شناختی که در آن حیات وحش به سبب آلودگی صوتی و فعالیت های مرتبط با سرعت باالی قایق
رانی آشفته گردد.
 نواحی که در آنجا خط ساحلی به سبب دنباله ها و رده های ایجاد شده توسط قایق ها فرسایش یابد.
 حضور امکان مسکونی که اقامت کنندگان آنها به سبب آلودگی صوتی ایجاد شده توسط موتور قایق ها و قایق رانان
برآشفته شوند و برای آنها ایجاد مزاحمت کند.
 سایر کاربری ها (از جمله شنا کردن ،ماهیگیری ،حضور اسکله ها) و عوامل ایمنی (از جمله آب های کم عمق ،و خطرات و
موانع زیرسطحی).
با پیدا کردن و وارد کردن عوامل ارر گذار بر قایقرانی می توان تا حدودی در راستای حفاظت از تاالب گام برداریم .در جدول زیر
نوع حساسیت ها در زمان بندی های مشخص از ماه های سال نوشته شده است.
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جدول - 6نوع حساسیت ها در زمان بندی های مشخص از ماه های سال در تاالب زریبار /زریوار

بعالوه ،مردمانی که از دریاچه برای تفریح استفاده می کنند ،خصوصیات و انتظارات متفاوت و متنوعی دارند که می تواند ظرفیت
برد را متارر بسازد .نوعی از فعالیت ها که مردم در آنها شرکت و حضور می یابند ،بعالوه ناحیه ای که در آن زندگی و در تفریح
شرکت می یابند ،می توان د تاریر قابل توجهی روی انتظارات تجربه تفریحی داشته باشد .برای منال ،مردمانی که در یک قسمت بکر
و دورافتاده از دریاچه به ماهیگیری مشغول اند به احتمال زیاد در رابطه با مقوله شلوغی و ازدحام نسبت به گروهی دیگر از مردم
اجتماعی تر بر روی یک قایق تفریحی در قسمتی پ رازدحام از دریاچه ،انتظارات و درش متفاوتی دارند .همچنین ،مفرحانی که
چندین روز را صرف قایق رانی را روی یک دریاچه بزرش می کنند احتماال نسبت به گروهی دیگر از مفرحان که برای یک بعد از
ظهر به تفریح بر روی یک دریاچه کوچک کوهستانی می پردازند ،دارای انتظارات متفاوتی هستند .این انتظارات و درکیات متفاوت
همچنین ممکن است توسط ناحیه ،فاصله از مراکز ازدحام جمعیت ،استفاده تفریحی تاریخی و سایر فاکتورها تحت تاریر قرار
بگیرند.
بیشترین میزان استفاده از دریاچه در بعداز ظهرهای آخر هفته ها و تعطیالت نوروز بوده است .بیشترین فعالیت های مشاهده شده
مربوط به قایق رانی با قایق موتوری و پدالی بوده است .چند سالی ست در تابستان فعالیت ها قایق رانی سرعتی منل جت اسکی
روی آب بدون مجوز و حتی بدون اسکله صورت می گیرد.
دریاچه زریبار یک منبع تفریحی مهم برای نسل های مختل

از مفرحان بوده و خواهد بود .یکی از فعالیت های ارزشمند ،تاریخی

و تماشایی در دریاچه قایق رانی بر روی قایق های کوچک بوده است .گروه های متفاوتی از قایق رانان در طول  50سال گذشته در
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این دریاچه به قایق رانی پرداخته اند و به لحا تاریخی در یک دهه اخیر قایق هایشان را در سه اسکله رابت در خط ساحلی بخش
گردشگری ضلع شرقی تاالب ،مستقر نموده اند.
 .3-10سطح قابل استفاده از دریاچه
ارزیابی و تخمین سطح قابل استفاده اغلب نیازمند در نظر گرفتن نواحی زون بافر (یا نواحی حائل) ،بعالوه اشیای درون آب و نواحی
ایمنی اطراف آنها که انواعی خاص از فعالیت های قایقرانی را محدود می سازند ،می باشد .نواحی زون بافر نواحی اند که قایق رانی
یا انواعی معین از قایق رانی در آنها به خاطر مسائل ایمنی یا عوامل محیطی مناسب نخواهد بود .در تخمین سطح قابل استفاده
دریاچه این نواحی بایستی از مساحت کل دریاچه کم شوند .منال هایی از فواصل بافر (حائل) شناسایی شده عموما مربوط به
دریاچه های بزرش در ادامه ذکر می شود:
•

تا فاصله  100فیتی (حدود  30/48متری) از خط ساحلی در یک دریاچه بزرش در ایالت مریلند که در آن تنوعی از

فعالیت های وابسته به آب توسط مردم صورت می گیرد.
•

تا فاصله  200فیتی ( 70متری) از خط ساحلی و  400فیتی ( 140متری) از اسکله ها و سواحل شنا در دریاچه های

بزرش که دارای قایق های پرقدرت سرعتی است.
 تا فاصله  200فیتی از خط ساحلی در دریاچه ری لی ،دریاچه ای  418جریبی در ایالت ویسکانسین.
 یک قانون ایالتی میشیگان منطقه حریم را در  100فوت از خط ساحلی و در آب کمتر از سه فوت عمق اعمال کرد.
 بخش  655/2قانون ناوبری بنادر کالیفرنیا (سال  )2012بیان داشته است که قایق های موتوری نمی توانند سرعت خود را
در نواحی با فاصله  100فیتی از مردم در حال شنا ،فاصله  200فیتی از سواحل شنا و خطوط شنا که تعیین کننده نواحی
شنا اند ،و اسکله ها و باراندازها که قایق ها در آنها لنگر انداخته اند ،از  5مایل در ساعت به میزان بیشتر افزایش بدهند.
 مناطق حفاظتی خط ساحلی  200فوت برای دریاچه ها
سایر اشیای درون دریاچه منل بارانداز ها ،گوی های شناور ،کنده های درختان ،صخره ها ،توده های گیاهان آبزی ،سکوهای شنای
عمومی ،و برخی اشیا و اکوسیستم گیاهی نیز در هنگام تخمین سطح قابل استفاده دریاچه در نظر گرفته خواهند شد .مقدار
سطحی که این اشیا از سطح قابل استفاده دریاچه کاهش خواهند داد توسط سرعت و نوع قایق های استفاده شده در دریاچه ،نوع
فعالیت هایی که صورت می گیرند و اندازه دریاچه تعیین خواهد شد .فواصل بزرگتر برای اشیای درون آب ،در دریاچه که سرعت
باالی قایق رانی مجاز است (نسبت به دریاچه هایی که حد مجاز سرعت قایق رانی محدود شده و پایین است) الزم خواهد بود.
رایج ترین روش برای محاسبه مساحت سطح قابل استفاده دریاچه ،کسر کردن یک منطقه حائل خط ساحلی از عرخ از پیش
تعیین شده ی وسعت کل دریاچه ( به جریب ) است.
جکسون ،باژنسکی و باتینگ ( )1990نیز مناطق حائلی را در اطراف پوشش گیاهی آبزی در شرف تکوین ( 100فوت) و اسکله ها و
سواحل شنای عمومی ( 400فوت) توصیه کردند .از آن جایی یک دریاچه با عمق کمتر ،مساحت سطح کل کوچکتری دارد ،در
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مطالعات مختل  ،موضوع تغییرات عمق نیز با توجه به تعیین سطح مورد مالحظه قرار گرفته است .برای محاسبه مساحت سطح
قابل استفاده به محتاطانه ترین شکل ممکن ،کمترین عمق دریاچه باید در رابطه با منطقه حائل ساحلی استفاده شود.
( PAEشرکت مشاوره به نام مهندسان معماری پیشرو ) بسیاری از مشکالت زیست محیطی مرتبط با فعالیت های قایقرانی در
آبهای کم عمق رخ می دهد بنابراین ،عالوه بر درنظر گرفتن نسبت کم عمقی برای دریاچه به عنوان یک کل PAE ،یک منطقه
حفاظتی زیست محیطی  /ایمنی باحداقل  100فوت خط ساحلی را پیشنهاد می دهد  .مساحت قابل استفاده دریاچه س س به
عنوان تفاوت بین مساحت کل دریاچه و منطقه حفاظتی زیست محیطی  /ایمنی خط ساحلی محاسبه می شود.
 .3-11یافته ها و فرضیات مرتبط با سطح قابل استفاده
میزان مساحت سطح قابل استفاده در یک دریاچه توسط تعدادی از فاکتورها تعیین می شود که در باال نیز به تعدادی از به آنها
اشاره شد .یکی از فاکتورهایی که می تواند در طول زمان در دریاچه هایی منل زریبار متغییر باشد ،مقدار مساحت سطح موجود
برای فعالیت های تفریحی است .ارتفاع و مساحت سطح آب در طی سال درنوسان است و می تواند مساحت سطح قابل استفاده را
متارر بسازد .در نتیجه ظرفیت برد در طول دورانی که سطح دریاچه پایین است کاهش می یابد.
بعالوه مطالعه انجام شده توسط  ،USFSسرعت قایق رانی به عنوان یک فاکتور مهم که میزان مساحت سطح قابل استفاده دریاچه
را بطور قابل توجهی کاهش خواهد داد .محدودیتی برای سرعت در دریاچه زریبار در نظر گرفته نشده است ،قایقرانان در سرتاسر
محدوده دریاچه قادر به قایق رانی با سرعت هستند.
این فرخ که قایق ها در فاصله  100فیتی از خط ساحلی نمی توانند با سرعتی بیش از  5مایل در ساعت برانند اگر در نظر گرفته
شود ،میزان مساحت سطح قابل استفاده باز هم بطور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت.
با توجه به بررسی های صورت گرفته و لحا کردن زون بافر با توجه به حساسیت باالی در نظر گرفته شده برای پوشش گیاهی
اطراف کاسه لوبیایی شکل تاالب زریبار /زریوار و همچنین فواصل الزم جهت رعایت فاصله مناسب و ایمن از پوشش گیاهی و محل
های تخم ریزی ماهیان و زادآوری پرندگان فاصله  300متری به عنوان زون بافری یا ضربه گیر ( با توجه به اینکه از لحا عمق و
همچنین محاصره شدن کاسه آبی توسط پوشش گیاهی که محدوده های تخم ریزی ماهیان زادآوری پرندگان است در نتیجه
میزان بافر از مساحت کاسه آبی کم می گردد) در تاالب در نظر گرفته شد که همین باعف شده تا سطح قابل استفاده در تاالب از
 850تا  900هکتار مساحت بخش آبی به 700تا  550هکتار در قایق های موتوری و پدالی کاهش یابد که در فرمول هم همین
مقدار استفاده خواهد شد.
 .3-12استانداردهای تراکم قایقرانی
محققان اذعان دارند که استانداردهای تراکم قایقرانی عمدتا خاص مخازن آبی است و باید عواملی همچون "عمق آب ،پیکربندی
خط ساحلی ،برداشت بازدید کنندگان ،تعداد سوانح شامل قایق های دیگر ،نوع و سرعت قایق ،فعالیت های قایقرانی غالب ،و انواعی
از فعالیت هایی که در آب و در ساحل محبوب هستند را نیز نظر گرفت:
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در رابطه با استاندارد های تراکم قایقرانی تنوعی از استانداردهای تراکم را در انواع مطالعه ها ارائه کرده اند .در میان استانداردهای
تراکم گزارش شده مواردی در زیر ارائه شده اند:
 -1-3استاندارد تراکم ارائه شده در مقاله جکسون و همکاران (:)1989
قایق های موتوری کروز و مورد استفاده برای اسکی روی آب =  20جریب به ازای هر قایق
قایق های ماهیگیری =  10جریب به ازای هر قایق
قایق های پارویی و بادبانی کوچک =  8جریب به ازای هر قایق
توجه شود که اندازه دریاچه های بررسی شده در این مطالعه بین  1750تا  2400جریب بوده است
 -2-3استاندارد تراکم ارائه شده در مقاله وارن و رئا (:)1989
قایق های موتوری =  9جریب به ازای هر قایق
قایق های ماهیگیری =  1/3جریب به ازای هر قایق
قایق های بادبانی =  4/3جریب به ازای هر قایق
قایق های پارویی =  1/3جریب به ازای هر قایق
قایق های اسکی رو آب =  12جریب به ازای هر قایق
 -3-3استاندارد تراکم ارائه شده توسط اداره حفاظت محیط زیست ایالت فلوریدا ،بخش تفرجگاهها و پارک ها(:)2005
قایق رانی با قدرت محدود ( 10اسب بخار یا کمتر) =  5تا  10جریب به ازای هر قایق (توصیه شده برای دریاچه های با مساحت
حداقل  200جریب)
قایقرانی بدون محدودیت قدرت =  10تا  20جریب به ازای هر قایق (توصیه شده برای دریاچه های با مساحت حداقل  600جریب)
اسکی روی آب =  20تا  50جریب به ازای هر قایق (به همانند قایق رانی بدون محدودیت قدرت)
قایق هاب بادبانی =  20تا  50جریب به ازای هر قایق (توصیه شده برای دریاچه های با حداقل  200جریب مساحت کل)
قایق رانی فاقد قدرت ،آب راکد =  5تا  10جریب به ازای هر قایق (توصیه شده برای دریاچه های با حداقل  50جریب مساحت کل)
 -4-3استاندارد تراکم ارائه شده توسط اداره تفرجگاهها و پارک های ایالت نیویورک (:)2005
قایق های بادبانی =  6تا  8جریب به ازای هر قایق
قایق های موتوری =  6تا  8جریب به ازای هر قایق
اسکی روی آب =  15تا  20جریب به ازای هر قایق
قایق های ماهیگیری =  0/3تا  0/5جریب به ازای هر قایق
قایق های پارویی =  1جریب به ازای هر قایق
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نوع خاصی از قایق ها که از شیوه  trollingبرای ماهیگیری استفاده می کنند = یک جریب به ازای هر قایق
کایاش ها =  1جریب به ازای هر قایق
 -4-4ظرفیت برد سطح آبی قایقرانی ،برای تعدادی از جریب آب های سطحی در هر قایق :
انجمن پارش و مراکز تفریحی ملی ) 4 (NRPAجریب  /قایق
اداره ی گشت و گذار ) 9 (BORجریب  /قایق
کمیسیون هماهنگی گشت و گذار آریزونا  20-10 -جریب  /قایق
طرت جامع ویسکانسین  40-20 -جریب  /قایق
کمیسیون پارکها و مراکز تفریحی لویزیانا  40-20 -جریب  /قایق
مقادیر در همه مطالعات بر اساس مشاهدات میدانی توجیه می شوند .چنین یافته هایی ،پس از آن ،به آسانی به دیگر دریاچه ها
قابل تعمیم نیستند ،اما باید با توجه به "مورفولوژی یک دریاچه ،ظرفیت فرهنگی تراکم ،و مالحظات ایمنی به چه طریقی در
فعالیت های تفریحی آبی انجام می شوند ».توجیه شوند .با این حال ،تراکم توصیه شده برای اسکی روی آب ،از آن جا که این
فعالیت ها از یک دریاچه به دریاچه دیگر برای اسکی باز ها خیلی تفاوتی ندارد ،نسبتا پایدار باقی می ماند .
تراکم قایقرانی یک نیاز فضایی توصیه شده ،و اندازه گیری در واحد جریب بر هر قایق ،برای انواع مختلفی از شناور استPAE .
خالصه ای از پنج مطالعه بر روی تراکم قایقرانی بهینه را به صورت یک جدول مفید ارائه کرده است .بیش ترین تراکم در این
جدول در حالت انبوه هستند  ،تنها تراکم پیشنهادی برای همه استفاده های ترکیبی قایقرانی است.
جدول  -7خالصه ای از بهینه ی تراکم قایقرانی
استفاده قایقرانی

تراکم پیشنهادی

همه ی استفاده های ترکیبی در دریاچه کاس

 5تا  9جریب بر قایق

همه ی استفاده های ترکیبی در دریاچه اورچارد

 4تا  9جریب برقایق

همه ی استفاده های ترکیبی در دریاچه انیون

 6تا  11جریب بر قایق

اسکی روی آب – همه استفاده های ترکیبی

 40جریب بر قایق

اسکی روی آب

 20جریب بر قایق

اسکی روی آب هماهنگ شده

 15جریب بر قایق

اسکی روی آب و قایق موتوری گشت زنی

 20جریب بر قایق

ماهیگیری

 10جریب بر قایق

کانو  ،کایاش  ،بادبانی

 8جریب بر قایق
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منبع
اشتون ()1971

کاسلر ( )1972

جکسون و همکاران ()1989

همه استفاده های ترکیبی

 10جریب بر قایق

همه فعالیت های ترکیبی

 25جریب بر قایق

وگنر ()1991

همه استفاده های موتوری ( بیشتر از  5اسب بخار)

 30جریب بر قایق

ورباخ و همکاران ( )1994

معادله محاسبه تراکم قایقرانی به شرت زیر محاسبه می شود:
تراکم قایقرانی (به جریب) = ( × 5 + 10نسبت شناور با سرعت باال)
این فرمول برای مخازن دریاچه سد می باشد و برای محیطی به مانند زریبار و نوع قایق هایی که هست طبق نمونه های مشابه در
استاندارد های باال در تکنیک های تعیین ظرفیت برد استفاده خواهد شد اما بر طبق این فرمول هم با توجه به نسبت یک دهم قایق
های موتوری با سرعت بیشتر تراکم قایقرانی چیزی حدود  10جریب معادل  4هکتار در نظر گرفته می شود.
استفاده ترکیبی از قایق ها ،و یا به عبارت دیگر ،گنجاندن توزیع مشاهده شده ی انواع مختل

شناور در برآورد کلی ظرفیت یر

اساس تراکم ظرفیت موررتر خواهد بود .از این رو ،اگر در یک دریاچه خاص هیچ شناور با سرعت باال وجود نداشته باشد (به عنوان
منال ،نسبت شناور با سرعت باال=  ،)0.00در نتیجه تراکم قایقرانی بهینه آن  10جریب در هر قایق می شود .در مقابل ،اگر تمام
قایق های روی دریاچه شناور های با سرعت باال بودند (به عنوان منال ،نسبت شناور های با سرعت باال=  ،)1.00در نتیجه تراکم
قایقرانی  15جریب در هر قایق خواهد بود.
نکته  :این استانداردها در دریاچه سد و مخازن آبی ،با زیستگاهی مثل تاالب زریبار که پناهگاه حیات وحش است،
تفاوت دارد و بخاطر بهره بیشتر از بخش تفریحی و وجود قایق های استاندارد و رعایت نکات ایمنی ،محدوده فعالیت
هر قایق کمتر در نظر گرفته شده است .با در نظر گرفتن ویژگی ها و قوانین مختص پناهگاه حیات وحش و تجربیاتی
که در حین مطالعات میدانی به دست آمده است ،این فاصله تراکم را با حساسیت بیشتری باید در نظر گرفت.
 الزم به ذکراست که هر جریب برابر با حدود  0.4هکتار است.
 .3-13نرخ استفاده از دریاچه
تمام قایق های موجود در دریاچه در آن واحد فعال نیستند .نرخ استفاده از دریاچه عبارتست از درصدی از قایق های حاضر از
دریاچه که بطور فعاالنه و بطور هم زمان از آن استفاده می کنند .نرخ استفاده از دریاچه به عنوان نسبت تعداد کل قایق های لنگر
انداخته روی دریاچه در هر زمان معین تعری می شود.
مطالعات نشان داده اند که نرخ استفاده از دریاچه زریبار در زمان اوج خود در تعطیالت نوروز یا تابستان به ویژه شهریور ماه بین 70
تا  80قایق پدالی و پارویی و موتوری متغییر بوده است .البته تعدادی از قایق های موتوری و پدالی به عنوان "قابل استفاده ولی غیر
فعال" طبقه بندی شدند.
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شمارش قایق روی آب به عنوان عملی ترین روش برای تخمین استفاده توجیه می شود با این حال ،به محدودیت در این روش
اذعان شده است .عکس های هوایی که با کمک پاراگالیدر در زریبار "برای ارائه اطالعات جهت معتبر ساختن سطح قایقرانی تعیین
شده با مشاهدات روی آب" به کار گرفته می شوند.
فرمولی جهانی رابتی برای محاسبه ظرفیت برد تفریحی وجود ندارد ،از آن جایی که عوامل انسانی تخمین و درش ،قطعات حل
نشدنی پازل ظرفیت برد هستند .در نتیجه ،هیچ استاندارد تراکم قایقرانی منفردی وجود ندارد که تمام کاربران دریاچه را در تمام
شرایط راضی کند  .در حالی که هیچ "مقدار جادویی" منحصر به فردی وجود ندارد که بتواند برآورد مفیدی از ظرفیت برد تفریحی
ایجاد کند.
 .3-14درک قایقرانان از ازدحام
ازدحام از لحا حضور باالی قایق ها در عرصه آبی در زمان های مختلفی از سال مد نظر می باشد .ازدحام معموال در تعطیالت آخر
هفته باالترین مقدار تصور می شود  ،اما روابط معنی داری بین ازدحام درش شده و رضایت قایقرانان طبق برررسی های صورت
گرفته در زریبار /زریوار یافت نشد .ازدحام در روز های با استفاده سنگین تر بیشتر احساس می شد.
قطعا هر عرصه و دریاچه ای نیاز به تعیین ظرفیت دارد و اگر بیش از ظرفیت مد نظر و بیش از میزانی که باید در سطح قابل
استفاده باشد موجب ازدحام شود در دراز مدت عالوه بر ایجاد انواع آلودگی در مناطق ویژه زیستی می تواند به یک عامل بالقوه
برای وارد ساختن تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی بر آن منطقه باشد.
-6ظرفیت برد ()Carrying capacity
یکی از کارکردهای مهم تاالب ها که می تواند در راستای حفاظت و مدیریت جامع تعری

گردد ،فعالیت های تفرجی است .علی

رغم این موضوع ،بسیاری از کشمکشها در خصوص حفاظت از محیط زیست ،در نتیجه صنعت گردشگری ایجاد گردیده است از
لحا بوم شناختی ،گسترش فعالیت های تفرجی می تواند تهدیدکننده ی مناظر بکر و دست نخورده به بهای به دست آمدن
فواید اقتصادی کوتاه مدت باشد (.) 1995; Hohl and Tisdell, 1999Wanhill and Buhalis,
مدیریت فعالیت های تفرجی ،شامل ایجاد امکانات مناسب در کنار حف و باال بردن سطح منابع است)1991Glyptis,( .
یکی از راه های کاهش اررات نامطلوب گردشگری بر محیط های طبیعی ،برآورد ظرفیت برد این مناطق است.
مدیریت تفرجی با استفاده از ظرفیت برد می باشد که از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا در صورتی که ظرفیت برد به طور
صحیح و استاندارد مورد محاسبه قرار گیرد ،می توان برنامه ریزی مناسب تری را در زمینه ی گردشگری انجام داد.
تعیین ظرفیت برد ،رویکرد ی مرسوم جهت مدیریت بازدیدکنندگان در مناطق حفاظت شده و پارش های ملی محسوب می گردد.
مفهوم ظرفیت برد در ابتدا در زمینه ی بوم شناسی و مدیریت حیات وحش ایجاد گردید و برای تعیین شمار جانورانی که می
توانند در یک زیستگاه زندگی نمایند بدون اینکه اررات نامطلوب زیستی یا بوم شناختی رخ دهد ،به وجود آمد اما پس از آن به
منظور رفع نگرانی های ناشی از افزایش شمار بازدیدکنندگان و مدیریت پارش ها ،مورد استفاده قرار گرفت)2010Dearlove, (.
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بر طبق تعری

سازمان جهانی گردشگری ،ظرفیت برد شامل حداکنر شمار افرادی است که می توانند از یک مقصد گردشگری

بازدید کنند ،بدون اینکه موجب تخریب محیط فیزیکی ،شرایط اقتصادی -اجتماعی – فرهنگی و کاهش غیر قابل پذیرش در
کیفیت رضایت بازدیدکنندگان گردند.
در تعری

و اندازه گیری ظرفیت برد یک مکان ،مشکالت فراوانی وجود دارد .اگرچه تعیین ظرفیت برد مناطق حفاظت شده و

پارش های ملی در جهان پیشینه ای طوالنی دارد که می توان به مطالعات اشاره نمود ،اما متاسفانه در کشور ما مطالعات کمی در
این زمینه صورت گرفته است که علت آن کمبود داده های پایه جهت برآورد ظرفیت برد است( صنایع گلدوز و مخدوم.) 1388 ،
عباس زاده تهرانی ( ، )1387از ظرفیت برد به عنوان متغییری مهم در برنامه ریزی شهری به منظور حف سالمت محیط زیست
شهری یاد نموده است .همچنین نهرلی و رضایی (  ) 1381به بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی پرداخته اند .در خصوص
فعالیت های گردشگری در مناطق حساسی همچون پناهگاه حیات وحش با توجه به وجود حجم باالی عوامل محدود کننده،
تجربه نشان داده است که بهترین فعالیت ،قایقرانی تفریحی با سرعت اندش وکمتر از متوسط باشد.
البته سایر فعالیت های تفرجی نیز می تواند موجب آسیب به این زیست بوم شکننده گردند .اما نکته مهم در فعالیت های قایقرانی
تفرجی ،تعیین ظرفیت برد است تا از آسیب ناشی از ازدحام قایق ها اجتناب شود .جهت تعیین ظرفیت برد مناسب برای فعالیت
های قایقرانی نیز مطالعات مختلفی به انجام رسیده است که برای منال می توان به مطالعات  1972Kulser,و  Jacksonو
همکاران  1990و Warbachو همکاران  )1994اشاره نمود.
مفهوم ظرفیت برد در زمینه های بیولوژی و اکولوژی گسترش یافته است که این امر برای مدیریت حیات وحش به کار گرفته می
شود تا « تعداد حیواناتی که در یک زیستگاه معین قبل از وقوع اررات اکولوژیکی و بیولوژیکی می توانند حف شوند » را مشخص
کنند .پس ظرفیت برد زمانی که افزایش تعداد بازدید کنندگان مایه نگرانی شوند برای مدیریت به کار گرفته می شود .مولفه
انسانی اضافی مفهوم ظرفیت برد را از یک بیولوژی خالص ( دست نخورده ) تا یک مس له پیچیده با هردو مولفه های اجتماعی و
بیولوژیکی گسترده کرده است .تعیین ظرفیت برد یک مس له محاسباتی و به صورت یک اجرای یک طرفه ،و یا یک مقدار حداکنر
صریح نیست .در عوخ ،ظرفیت برد شامل یک عامل درش مدیران و کاربران منطقه تفریحی می باشد  ،که عامل انسانی را به
ظرفیت برد تفریحی اضافه می کنند .به همین دلیل ،تعیین ظرفیت برد هرگز کامال عینی نبوده است .به این ترتیب ،ظرفیت اغلب
در قالب یک طیفی از برآوردها برخالف مقدار بهینه و یا حداکنر گزارش شده است .ظرفیت از مکانی به مکان مطابق با خواست و
رفتار بازدید کننده  ،و همچنین اهداف مدیریت و عوامل محدودکننده خاص متفاوت است.
ظرفیت برد قایقرانی عبارت است از شمار قایق هاییکه به طور منطقی می تواند در یک زمان مشخص با در نظر گرفتن عوامل
مختل مانند امنیت ،عوامل محیط زیستی و زیبا شناختی فعالیت کنند. ))2001Rajan et al.,

انواع مختلف ظرفیت برد قایقرانی :
 oظرفیت برد فیزیکی
 oظرفیت برد واقعی
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 oظرفیت برد مورر یا ظرفیت برد مجاز
تعیین ظرفیت برد فیزیکی : PCC
حداکنر شمار کاربرانیکه می توانندبه طور فیزیکی درون یک محیط آبی تعری شده ،در یک زمان مشخص جای شوند.
در این نوع ظرفیت برد تنها مساحت مورد نیاز از لحا فیزیکی در نظر گرفته می شود و سایر عوامل تاریر گذار در فعالیت های
تفرجی ،مانند امکان تخریب محیط زیست یا راحتی گردشگران در طی فعالیت تفرجی چشم پوشی می گردد.
فرمولظرفیت برد فیزیکی عبارت استاز ): ) )Ceballos-Lascurain,1996
که در این فرمول:
 Aعبارت است از مساحت قابل دسترس برای استفاده عموم (هکتار ) یا سطح قابل استفاده
 U/aمساحت مورد نیاز برای هر قایق (هکتار ) یا تراکم قایقرانی
 Rfفاکتور چرخش(روز /شمار بازدیدها) ،به عبارت دیگر در فاکتور چرخش میزان ساعات مجاز بازدید با متوسط ساعات فعلی
بازدید مورد محاسبه قرار میگیرد و در صورتی که در کل ساعات مجاز بازدید ،بازدیدکننده وجود داشته باشد ،فاکتور چرخش،
یک در نظر گرفته می شود.
ما در این مطالعه بر خالف آنچه تعیین ظرفیت برد فیزیکی وجود دارد ،برای به دست آوردن سطح قابل استفاده و مناسب قایق
رانی در تاالب زریبار بر اساس زون ضربه گیر ( بافر) و موارد ایمنی زیستی را هم لحا کردیم تا خواست مدیران که مبنی بر
حفاظت از زیستگاه های با حساسیت هم لحا گردد.
مساحتی عرصه ای که قابلیت فعالیت قایقرانی بدون توجه به محدودیت ها وجود دارد حدود  850هکتار در داخل کاسه آبی می
باشد ،که با در نظر گرفتن بافر و همچنین توجه به پوشش نی زار و زون بندی های صورت گرفته در کارگاه های مدیریت زیست
بومی تاالب زریبار /زریوار مساحت سطح قابل استفاده به  700درموتوری و  550هکتار در پدالی رسید .الزم به ذکر است فواصل
ایمنی مربوط به مناطق کم عمق تر و یا نزدیکی به محل شنا هم لحا گردیده است.
بر طبق استانداردها فضای مورد نیاز برای هر قایق تفریحی در نوع پدالی و موتوری ،کایاش و جت اسکی و ..متفاوت است که تراکم
قایقرانی در مکان های مختل با توجه به نوع مطالعات به عمل آمده از دو هکتار تا هشت هکتار و بیشتر با توجه به مساحت محل
و عوامل محدود کننده متفاوت بود .در این مطالعه با توجه به نوع قایق های موجود در زریبار و تجربیات اسکله داران ،مطالعات
میدانی و بررسی درخواست ها بر اساس منطق و اصول زیستی و نیاز استفاده کنندگان ،این فضا برای پدالی می تواند تا  2تا 3
هکتار می باشد.
استاندارد تراکم ارائه شده در دریاچه های بررسی شده بین  1750تا  2400جریب در مقاله جکسون و همکاران ( )1989برای
قایق های پارویی و بادبانی کوچک  8تا  10جریب به ازای هر قایق در نظر گرفته شده است .در مطالعه دیگری که توسط ورباخ و
همکاران ( )1994انجام گرفته استفاده های موتوری( بیشتر از  5اسب بخار)  30جریب بر قایق است ( .هر جریب  0.4هکتار است.
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بعد از بررسی یافته ها و فرضیات مرتبط با سطح قابل استفاده و با توجه به مطالعات میدانی و ارتباط با ذی نفعان در تاالب زریبار
تراکم مطلوب قایق پدالی  2هکتار و برای قایق موتوری هم به طور میانگین  4تا  5هکتار در نظر گرفته می شود که به لحا نوع
قایق های موجود در زریبار برای قایق موتوری حداقل در نظز گرفته می شود تا آسیب های ناشی از آن به حداقل برسد.

U

PCC=A× ×Rf
a

1

PCC= 550ha× ×1=275پدالی
2

1
PCC = 700 ha × × 1 = 175موتوری
4
تعیین ظرفیت برد واقعی:
تعیین حداکنر شمار استفاده کنندگان از یک منبع آبی با در نظر گرفتن محدودیت های مختل

آن مکان در ظرفیت برد واقعی

تعری می گردد.
برای محاسبه این ظرفیت برد بایستی فاکتورهای تصحیح کننده )  ( Cfبا توجه به شرایط ویژه آن مکان در ظرفیت برد فیزیکی
اعمال شود .در این نوع ظرفیت برد ،عالوه بر محیط فیزیکی مورد نیاز برای گردشگری ،سایر عواملی که برای یک گردشگری پایدار
مورد نیاز است نیز اعمال می گردد و در نهایت با توجه به محدودیت های مختل زیست محیطی ،ظرفیت برد مورد محاسبه قرار
می گیرد)Ceballos Lascurain,1996( .
فرمول ظرفیت برد واقعی به شرت زیر است:
( RCC=PCC×(100–Cf1)%×(100–Cf2)%× ( 100– Cfn %
در این فرمول فاکتورهای تصحیح کننده )  ( Cfبا منظور کردن متغیرهای بیو فیزیکی ،زیست محیطی ،بومشناختی و مدیریتی
به دست می آید .همچنین این فاکتور دارای پیوند نزدیکی با شرایط ویژه یک مکان است .فاکتور تصحیح کننده به صورت زیر
محاسبه میشود:
)×100

M1
Mt

_(=Cf

فاکتور تصحیح کننده Cf:
میزان محدودی از بزرگی (اندازه) یک متغیر M1:
کل بزرگی (اندازه) یک متغیر Mt:
به عنوان نمونه فاکتورهای تصحیح کننده می توانند شامل گرمای شدید و روزهای طوفانی یا بارانی شدید باشد که امکان بازدید
کردن از منطقه وجود ندارد .عالوه بر آن وضعیت حیات وحش و پرندگان همگی می توانند جزو فاکتورهای تصحیح کننده باشند.
در تاالب زریبار فاکتورهای تصحیح کننده شامل روزهای سرد زمستان ،فصل زادآوری پرندگان و تخم ریزی ماهیان و زمان های
حساس و نیاز به آرامش در َزیستگاه ها می باشد که هر کدام جداگانه در ادامه محاسبه می گردد.
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روزهای سرد زمستان و فعالیت بسیار کم اسکله ها،
M1
) × 100
Mt

( = Cf h

اسکله های قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار فقط در طول روز فعال هستند و میانگین ساعات کاری فقط روز لحا می شود.
تعداد ساعاتی که در طول سال به دلیل بارش های پاییزه و زمستان و نبود مراجعه کننده اسکله ها قایقرانی تفریحی وجود ندارد یا
کم است ( ،معموال زمستان و دو ماه از پاییز) :
ساعت M1 = 150 × 7.5 = 1125
تعداد ساعات کل که به فرخ مساعد بودن هوا می توان فعالیت قایقرانی داشت.
ساعتM1 = 365 × 8 = 2920
1125 × 100
) = 38%
2920

( = Cf h

فصل زاد آوری پرندگان و تخم ریزی ماهیان که برای پرندگان در تاالب زریبار از اواخر اسفندماه تا اواخر خردادماه و برای ماهی ها
از اواخر اسفندماه تا اوایل شهریور که اکنریت آن تا اواخر خردادماه با توجه به هم پوشانی این دو با هم  3ماه در فرمول لحا می
شود.
M1
CfW = ( ) × 100
Mt

3 × 100
) = 25%
( = Cf W
12
زمان های حساس و نیاز به آرامش با اواخر پاییز و فصل زمستان در فرمول روزهای سرد و بارانی هم پوشانی دارد و بی تاریر است.
)

h

100–Cf
100

(× )

100–CfW
100

(×RCC=PCC

RCC=275×(0.75× 0.61) ≅ 275 × 0.47 = 129.25

پدالی

 RCC=175×(0.75 × 0.61) ≅ 175 × 0.47 = 82.25موتوری
ظرفیت برد موثر یا ظرفیت برد مجاز :
این فاکتور عبارت است از حداکنر شمار بازدیدکنندگانی که یک مکان با توجه به ظرفیت مدیریتی موجود قادر به نگهداشت آن
است .در این نوع ظرفیت برد ،وضعیت امکانات و شرایط مدیریتی موجود لحا می گردد ،ممکن است یک منطقه یا محیط آبی از
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لحا مدیریتی و امکانات دچار کمبود باشد که همین امر ظرفیت برد آنرا کاهش می دهد .برآورد ظرفیت برد مجاز بر طبق فرمول
زیر است1996Ceballos-Lascurain, :
 × MC ) × 100 ÷ RCCبنایی زیر ظرفیت( = ECC
 × 100MC = 1 ÷ 4 × 100 = 25%نیاز مورد کارکنان تعداد ÷ فعلی کارکنان تعداد = MC
ظرفیت برد واقعیRCC:
ظرفیت مدیریتی با توجه به تعداد کارکنان MC:
ظرفیت برد مجازECC:

محاسبه ی ظرفیت زیربنایی بر این اساس صاورت مای گیارد کاه باا توجاه باه اینکاه حرکات و پهلاوگیری قاایق هاای
تفریحی از اسکله وجایگااه سااخته شاده بارای ایان منظاور انجاام مای شاود لاذا باا محاسابه تعاداد قاایق هاایی کاه
همزمان می توانناد در اساکله پهلاو گرفتاه و مادت زماانی کاه ایان قاایق هاا مساافران را ساوار نماوده و حرکات مای
نماینااد و همچنااین ماادت ساااعاتی از روز کااه امکااان فعالیاات قااایقرانی وجااود دارد ،ماای تااوان ظرفیاات زیربنااایی را
محاسبه نمود.
متوسط زمان به آب انداختن و حرکت قایق های پدالی در تاالب حدود  40دقیقه از طرفی در بهترین حالت ،همزمان و از جایگاه
 30قایق پدالی می تواند حرکت کند ،برای موتوری هم  25دقیقه ( ورود و خروج گردشگر به قایق و سوار شدن گروه بعد) متوسط
به آب انداختن قایق تفریحی و گشت زنی به صورت همزمان و در حالت خوشبینانه  2قایق می تواند حرکت کند.
قایق های پدالی  6ساعت و موتوری  3ساعت در روز به طور میانگین امکان ارائه خدمات دارند لذا ظرفیت زیربنایی تاالب زریبار به
شرت زیر محاسبه گردید البته در روزهای آخر هفته یا تعطیالت سال نو این میزان بیشتر خواهد بود.
تاریر عامل مساحت اسکله ها:
 = 6 × 60 × 30 ÷ 40 = 270پدالی بنایی زیر ظرفیت
 × MC ) × 100 ÷ RCCبنایی زیر ظرفیت( = ECC
ECC = (262.5 × 0.25 ) × 100 ÷ 121.6 = 52.22
قایق موتوری:
 = 3 × 60 × 2 ÷ 25 = 14.4بنایی زیر ظرفیت
MC = 1 ÷ 4 × 100 = 25%
ECC = (14.4 × 0.25 ) × 100 ÷ 82.5 = 4.3
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ظرفیت زیربنایی به صورت زیر محاسبه شد
از طرفی: MC
*100تعداد کارکنان مورد نیاز /تعداد کارکنان فعلی=MC

تعداد فعلی کارکنان محیط زیست کاه کاار حفاظات از منطقاه را بار عهاده دارناد یاک نفار اسات کاه حضاور آن هام
ماوقتی اسات .و از طرفای باا توجاه باه اظهاار نظار مسا ولین اداره کال حفاظات محایط زیسات مریاوان و تجربیاات
افاراد باومی و انجمان هاای زیسات محیطای ،ظرفیات مادیریتی ماورد نیااز بارای حفاظات برابار  ،MCاز منطقاه 4
نفرتشخیص داده شده اسات .ایان افاراد وابساته باه دساتگاه یاا نهااد هاای مساتقل جهات نظاارت ،مراقبات و ارائاه خادمات
زیستی و ایمنی ،آگاهی بخشی و ..است که برای حداکنر استفاده بهینه و پیش برد اهداف زیست محیطی می باشد.

بر اساس تکنکیک های تعیین ظرفیت برد در این مطالعه:
تعداد قایق های پدالی  52عدد و قایق موتوری هم  4عدد می باشد.

برنامه قایقرانی در تاالب زریبار بر اساس مطالعات و خروجی کارگاه:
نتایج و خروجی کارگاه مشورتی ،بررسی کارگاه های مدیریت زیست بومی و استفاده از نقشه های زون بندی ،موارد قانونی در داخل
پناهگاه حیات وحش ،شرایط خاص زریبار ،توجه به جوامع محلی ،دید بصری وزیبا شناسی ،عمق یابی تاالب ،نظرات کارشناسی،
نتایج مطالعات و یافته های علمی از فرمول ها و تکنیک های استاندارد انجام گرفته توسط انجمن سبز چیا و شرایط ویژه خود
تاالب در نهایت منجر به بندهای زیر شد که ب ا همکاری و نظر مساعد اداره کل حفاظت محیط با حضور ذی نفعان و ذی مدخالن
ارائه شد و به تصویب رسیده است.
در روز چهارشنیه سوم شهریورماه  1395در یک جلسه سه ساعته از ساعت  10الی  13در سالن جلسات فرمانداری مریوان با حضور
مس ولین و دعوت شدگان از فرمانداری شهرستان مریوان ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ،محیط زیست شهرستان
مریوان ،اسکه داران از هر اسکله یک نفر ،اداره ورزش و جوانان ( مس ول قایقرانی) ،اداره میراگ فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
شهرستان مریوان ،نماینده دفتر طرت حفاظت از تاالب های ایران ،اداره امور آب استان کردستان و شهرستان ،شهرداری مریوان،
انجمن سبز چیا مریوان جلسه ای برگزار و بندهای ذیل ارائه و مصوب گردید.
 در وضع موجود اسکله ها بدون برنامه فعالیت دارند و قانون خاصی شامل آنها نمی شود .این وضعیت عامل مشکالت
عدیده زیست محیطی هستند که بعد از این برنامه ما به دستور العملی می رسیم و وضع موجود بهبود می یابد.
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 تمامی اسکله ها ( اسلکه زریبار ،بادبانهای سفید ،قایقرانی ورزشی ،راهیان نور و )...جمع آوری شده و در قالب یک اسکله
واحد و بزرگتر تجمیع می شوند.
 ایجاد یک اسکله واحد در  120متر باالتر از مکان کنونی اسکله زریبار با نقطه جغرافیایی  603495متر طول شرقی و
 3933319متر عرخ شمالی در امتداد پل بتنی مسیر گردشگری ،ایجاد می شود و تمامی صاحبان قایق ها از این اسکله
استفاده نمایند(جابه جایی و راه اندازی مجدد با نظارات کارشناسان محیط زیست می باشد).
در تصویر زیر با رنگ سفید بیضی شکل بر روی تصویر ماهواره ای نمایان شده است.

شکل  -27محدوده پیشنهادی ایجاد اسکله واحد و فعالیت قایق موتوری بر اساس نتایج برنامه در تاالب زریبار  /زریوار

 جنس اسکله در حال حاضر از پوشش گیاهی تاالب می باشد و استفاده از اسکله های چوبی و فلزی نیاز به نظارت اداره
کل حفاظت محیط زیست و تایید کارشناسی این اداره دارد.
 زمان قایقرانی :اول صبح با طلوع آفتاب تا قبل از تاریک شدن هوا برای گردشگران پیشنهاد می شود.
 هرگونه قایقرانی در شب اکیدا ممنوع است و اسکله واحد از ایجاد آلودگی صوتی ،نوری و پخش موزیک در شب و زمان
استراحت حیات وحش در تاالب ب رهیزند.
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 کل قایق های موتوری که اکنون وجود دارد ظرف مدت سه ماه بعد از ابالغ دستورالعمل جمع آوری و به چهار عدد کاهش
پیدا می کند و مابقی از تاالب خارج می گردد.
 چهار قایق موتوری باقی مانده صاحبان آن موظ هستند ظرف مدت دو سال بعد از ابالغ دستورالعمل نسبت به تعویض با
قایق های استاندارد ( خورشیدی ،الکتریکی یا چهار زمانه) اقدامات الزم را انجام دهند و بعد از آن قایق های موتوری
کنونی از تاالب خارج شوند.
 با توجه به هزینه ی باالی قایق های استاندارد موتوری صاحبان قایق ها ی موتوری ( دولتی و غیر دولتی) جهت تعویض
قایق ها و همکاری برای اخذ و فراهم نمودن تسهیالت بانکی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان به
صندو توسعه و کار آفرین و سایر بانک ها معرفی می گردند.
 قایقرانی ورزشی که در توریسم ورزشی زیر نظر اداره ورزش و جوانان اکنون بدون برنامه مشخصی صورت می گیرد .بعد از
تدوین دستورالعمل نهایی الزام آور است برای برگزاری هرگونه مسابقه و فعالیتی با رعایت شرایط خاص تاالب و پناهگاه
حیات وحش زریبار و توجه به نکات اشاره شده در زون بندی ها و زمان های حساس در صورت تایید نظر کارشناسی با
تعری مسیر مجوز الزم را از اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان اخذ نماید.
 بخش قایقرانی ورزشی در صورت نیاز و لزوم استفاده از قایق موتوری اجازه ورود قایق موتوری به تاالب را ندارد و از قایق
های موتوری در تاالب و در اسکله واحد می تواند استفاده نماید.
 قایقرانی ورزشی نمی تواند مستقل اسکله ایجاد نماید و تمامی اسکله ها باید در قالب اسکله واحد باشند و بخش از اسکله
به آنها تعلق یابد.
 اداره محیط زیست شهرستان مریوان هم موظ

است قایق موتوری خود را ظرف مدت دوسال بعد از ابالغ دستورالعمل با

قایق های موتوری استاندارد و تاالبی اصالت نماید.
 طبق نتیجه مطالعات حداکنر  4فروند قایق موتوری استاندارد و تاالبی پیش بینی شده است که تخصیص آن به شرت زیر
پیشنهاد می شود:
 یک فروند به هالل احمر و آتش نشانی :نجات غریق ،همکاری در موارد اضطراری همچون آتش سوزی
 یک فروند محیط زیست  :جهت مطالعات  ،تحقیقات وبازدید میدانی ،گشت زنی ،کنترل و پایش ،
 دو فروند برای گردشگری :استفاده جهت گردشگری ،تفریحی و اکوتوریسم ،همکارای در نجات غریق و موارد اضطراری
 ورودی های اصلی و محوطه های فعالیت تیوپ سواران با توجه به زون بندی و زمان های حساس کنترل و پایش شود و از
فعالیت آنها مطابق موارد قانونی در مورد پناهگاه حیات وحش جلوگیری به عمل آید.
 زریبار یک تاالب حساس با روابط اکولوژیکی پیچیده است و نباید انتظار یک دریا را از آن داشت لذا هرگونه استفاده از
قایق های تند رو و جت اسکی و امنال آن به جز  4فروند قایق موتوری استاندارد پیش بینی شده در مطالعات در هر زمان
از سال و هر محدوده ای از تاالب ممنوع خواهد بود.
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 بنیاد حف

آرار و ارزش های دفاع مقدس جهت استفاده از قایق های پدالی ،موتوری و  ...همانند بقیه ذی نفعان اشاره

شده شامل موارد یاد شده می شود و ایجاد اسکله یا سکو و همچنین استفاده از جت اسکی و قایق موتوری ممنوع بوده و
در صورت نیاز در یک همکاری با اسکله داران در راستای اکوتوریسم (حف محیط زیست و نفع رسانی به جوامع محلی)
می توانند از قایق های آن محل جهت اردوهای راهیان نور با رعایت مسیرهای تعری

شده استفاده نمایند و خارج از آن

محدوده ممنوع می باشد.
 محدوده پیشنهادی برای قایق پدالی که بر طبق مطالعات  52عدد جهت استفاده در بخش گردشگری است ،در اسکله
واحد  150متر فاصله از ساحل به طرف مرکز تاالب و  200متر از محل اسکله واحد به سمت جنوب می باشد محدوده ای
بیشتر از دو هکتار که اسکله داران با نظارت کارشناسان محیط زیست با عالئم گذاری آن را مشخص می کنند.

شکل  -28محدوده پیشنهادی فعالیت قایق پدالی بر اساس نتایج برنامه در تاالب زریبار  /زریوار

 در مورد محل و محدوده قایقرانی موتوری در دو گروه که در کارگاه مشورتی برگزار گردید اختالف نظر وجود داشت و
همچنین محل انتخابی توسط گروه ها با توجه به نزدیکی به زون حساس با اشکال اساسی مواجه است اما بر اساس
مطالعات و توجه به تراکم مورد نیاز قایق های استاندارد تاالبی و شرایط زون ها ما پیشنهاد می کنیم که محدوده قایق
رانی موتوری از محل اسکله واحد (اسکله جدید) به عرخ 150متر تا  200متر به هر طرف و طول 400تا  500متر به
سمت مرکز تعری

می گردد و مسیرهای جدید بر طبق نظر کارشناسان اداره کل با توجه به حساسیت های موجود در

مورد زون ها در نظر گرفته شود .باتوجه به اینکه گردشگر دیدن پوشش گیاهی را می پسندد اسکله داران با استفاده از
پوشش گیاهی تاالب می توانند جزیره یا جزایری را در محدوده تعری
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شده به عنوان تعری

مسیر و همچنین استفاده

توریست ها بارعایت موازین زیست محیطی استفاده نمایند .البته نظر نهایی در این مورد
نیاز به بررسی بیشتری دارد.
 الزام آور است صاحبان قایق های موتوری از نگهداری هرگونه روغن مصرفی و مواد سوختی بیش از حد نیاز هفتگی در
محدوده اسکله ب رهیزند.
 جهت فعالیت تعاونی های جدید قایقرانی شرکت ها و تعاونی های ربت شده عالوه بر ربت در اداره تعاون ،کار رفاه و امور
اجتماعی و اداره ربت اسناد و امالش کشور مجوز قانونی وموازین زیست محیطی را از اداره کل حفاظت محیط زیست
استان کردستان اخذ نمایند و اداره فو از صدور هر گونه مجوز برای تعاونی قایقرانی در زریبار خودداری نماید.
تمامی م وارد و مکات باال به صورت دستورالعمل سیاستی با اهداف و اقدامات آن نگارش می شود و در ادامه نهادهای مس ول و
همکار پیشنهاد می شود.

جدول  -8سیاست تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار
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سیاست

نهاد همکار

نهاد مسئول

اهداف

اقدامات

ایجاد یک اسکله
واحد

بررسی محل پیشنهادی برای اسکله واحد بر اساس برنامه مدیریت

محیطزیست

طراحی و ایجاد اسکله واحد به کمک پوشش گیاهی تاالب

محیطزیست

واگذاری اسکله به شیوه قانونی و بر اساس قرارداد و برنامه مدیریت

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری

جمع آوری همه اسکله های قبلی

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی

جلوگیری از ساخت اسکله های دیگر

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری

در اسکله جدید موارد آلودگی اسکله های قبلی حذف شود

محیطزیست

محیطزیست ،شهرداری ،اسکله دارانNGOs ،

نظارت بر ساخت اسکله واحد بر اساس برنامه مدیریت

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی

نحوه بهره مندی از اسکله واحد

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداریNGOs ،

تعیین و عالمت گذاری محدوده های جدید قایقرانی

محیطزیست

محیطزیست ،شهرداریNGOs ،

تعداد قایق موتوری و پدالی بر اساس برنامه

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری

نظارت و پایش فعالیت قایقرانی

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداریNGOs،

خارج کردن قایق های اضافی

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری

بررسی و تعیین تکلیف فعالیت قایقرانی راهیان نور

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی

تعیین محل فعالیت و اسکان بخش های مختلف (گردشگری ،تربیت
بدنی ،محیط زیست و )...در اسکله واحد

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،میراث فرهنگی و گردشگری

همکاری باانجمن های مردمی و نهادهای دولتی در مواقع بحرانی یا
برنامه های مجوز دار

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی

تعویض قایق های موتوری با قایق های استاندارد طبق برنامه مدیریت
( با نظارت و فراهم نمودن تسهیالت)

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری

اجرای برنامه هی آموزشی و فرهنگی در راستای حفاظت از تاالب

محیطزیست

استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی

آموزش بهره بردران در نحوه برخورد با تاالب و آشنایی با زون ها و
زمان های حساس تاالب

محیطزیست

آگاهی بخشی زیست محیطی با نصب پوستر و بنر و...

محیطزیست

آشنا کردن گردشگر با کارکردهای تاالب

محیطزیست

تبلیغات در سطح شهر ،استان و منطقه

محیطزیست

محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی و
گردشگریNGOs ،
محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی و
گردشگریNGOs ،

تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار

و گردشگریNGOs ،

و گردشگریNGOs ،
اجرایی کردن
دستورالعمل

و گردشگریNGOs ،

اطالع رسانی و
آگاهی بخشی

و گردشگریNGOs ،

و گردشگریNGOs ،
استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی
و گردشگریNGOs ،
استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی
و گردشگریNGOs ،
استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی
و گردشگریNGOs ،
استانداری ،محیطزیست ،شهرداری ،اسکله داران ،میراث فرهنگی
و گردشگریNGOs ،

نتیجه گیری و بحث :
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ارتباط میان تاالب و گردشاگری دارای قادمتی باه تااریخ خاود ایان منااطق زیباسات .اگار چاه رواباط ایان دو گااهی
پیچیده و ناسازگار هساتند ،اماا گردشاگری همیشاه عنصاری حیااتی در ایجااد و اساتقرار مادیریت در منااطق تااالبی
محساوب ماای شاود و ضاارورت دارد گردشاگران باایش از پایش بااا کارکردهاای زیسااتی تااالبی چااون زریباار از طریااق
ترویج توریسم و اکوتوریسم آشانا و آگااه شاوند ،بای شاک ذی نفعاان و بهاره باردان نقاش مناسابی در گساترش ایان
مهم خواهند داشات .برناماه سااماندهی قاایقرانی جهات بهاره باردای پایادار گردشاگری یکای از برناماه هاایی خواهاد
بود که می تواند به خاوبی بازدیدکننادگان را باا عملکارد و اهمیات تااالب هاا بارای انساان و جواماع مختلا زیساتی
آگاه سازد.
در ایاان مطالعااه جهاات تعیااین ظرفیاات باارد قااایقرانی در تاااالب زریبااار  /زریااوار مشااخص گردیااد کااه فرمااولی جهااانی رااابتی
باارای محاساابه ظرفیاات باارد تفریحاای وجااود ناادارد ،از آن جااایی کااه عواماال انسااانی تخمااین و درش ،قطعااات حاال نشاادنی
پازل ظرفیت بارد هساتند .در نتیجاه ،هایچ اساتاندارد تاراکم قاایقرانی منفاردی وجاود نادارد کاه تماام کااربران دریاچاه را در
تمام شرایط راضی کناد  .در حاالی کاه هایچ "مقادار جاادویی" منحصار باه فاردی وجاود نادارد کاه بتواناد بارآورد مفیادی از
ظرفیت برد تفریحی ایجاد کند.
بر طبق تعری ساازمان جهاانی گردشاگری ،ظرفیات بارد شاامل حاداکنر شامار افارادی اسات کاه مای توانناد از یاک مقصاد
گردشااگری بازدیااد کننااد ،باادون اینکااه موجااب تخریااب محاایط فیزیکاای ،شاارایط اقتصااادی -اجتماااعی – فرهنگاای و کاااهش
غیر قابل پذیرش در کیفیت رضایت بازدیدکنندگان گردند.
پاس ظرفیات بارد زماانی کاه افازایش تعاداد بازدیاد کننادگان مایااه نگرانای شاوند بارای مادیریت باه کاار گرفتاه مای شااود.
مولفااه انسااانی اضااافی مفهااوم ظرفیاات باارد را از یااک بیولااوژی خااالص ( دساات نخااورده ) تااا یااک مس ا له پیچیااده بااا هااردو
مولفااه هااای اجتماااعی و بیولااوژیکی گسااترده کاارده اساات .تعیااین ظرفیاات باارد یااک مس ا له محاسااباتی و بااه صااورت یااک
اجرای یک طرفه ،و یا یاک مقادار حاداکنر صاریح نیسات .در عاوخ ،ظرفیات بارد شاامل یاک عامال درش مادیران و کااربران
منطقه تفریحی می باشد ،کاه عامال انساانی را باه ظرفیات بارد تفریحای اضاافه مای کنناد .باه هماین دلیال ،تعیاین ظرفیات
برد هرگز کامال عینی نباوده اسات .باه ایان ترتیاب ،ظرفیات اغلاب در قالاب یاک طیفای از برآوردهاا بارخالف مقادار بهیناه و
یا حاداکنر گازارش شاده اسات .ظرفیات از مکاانی باه مکاان مطاابق باا خواسات و رفتاار بازدیاد کنناده  ،و همچناین اهاداف
مدیریت و عوامل محدودکننده خاص متفاوت است.

نتایج به دست آمده از مطالعاااات بااار اسااااس تکنیاااک هاااای تعیاااین ظرفیااات بااارد نشان داد که میزان ظرفیت برد
فیزیکی فعالیاات قااایقرانی در تاااالب زریبااار  /زریااوار  275قااایق باارای قااایق هااای پاادالی و  175قااایق موتااوری ،ماای
باشد همچناین ظرفیات بارد واقعای بارای قاایق پادالی  129قاایق پادالی و  82قاایق متاوری مای باشاد کاه در انتهاا
برای به دست آمدن ظرفیت بارد ماورر یاا ظرفیات بارد مجااز کاه مای تواناد در تااالب بعاد از رعایات و لحاا کاردن
مدیریت و رفع کم و کاستی ها فعالیات نمایاد بارای قاایق پادالی  52عادد و بارای قاایق موتاوری اساتاندارد تااالبی 4
فروند مجوز فعالیت بر اساس برنامه مدیریت قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار را خواهند داشت.
 .عوامل محدود کننده در این مطالعه که در ظرفیت برد مورر وا شدند به این شکل بود :
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 .1تاالب دارای زیستگاه حساس پرندگان و آبزیان است.
 .2زریبار زیستگاه زمستان گذرانی و زادآوری تعداد زیادی از پرندگان است.
 .3به علت آب و هوای سرد منطقه در  5ماه از سال فعالیت قایقرانی عمال متوق می شود.
با یک مسااحت ساطح قابال اساتفاده برابار باا  550تاا  700هکتاار ،ظرفیات بارد در تااالب زریباار  /زریاوار  52قاایق
پاادالی در یااک محاادوده دو تااا سااه هکتاااری خواهااد بااود و باارای قااایق هااای موتااوری اسااتاندارد و بااا حااداقل
آلودگی(تاااالبی ،خورشاایدی ،الکتریکاای ،چهااار زمانااه)  4عاادد خواهااد بااود کااه محاادوده آن بااه طااور کاماال و قطعاای
مشخص نشده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد که زیر نظر کارشناسان محیط زیست صورت پذیرد.
با این حال ،درصاورتی کاه در ظرفیات مادیریتی انتظاماات و مقاررات کاافی و وافای توساط محایط زیسات بار روی
دریاچه اعمال بشود ،ظرفیات بارد معرفای شاده باا ایان تعاداد براسااس برناماه مادیریت ،قابال قباول و ایمان خواهاد
بااود .بااا ایاان حااال ،در اسااناد مااذکور قااوانین بازدارنااده ای جهاات اجاارای قااوانین و باارآورده ساااختن نظاام اشاااره ای
نشده است و نیازمند حمایت بخش حقوقی نهادهای مس ول از این بخش است.
تعیااین ظرفیاات باارد فعالیاات قااایقرانی در تاااالب زریبااار /زریااوار بااا اسااتفاده از تکنیااک هااای محاایط زیسااتی و تاااریر
گذار در کناار توجاه باه خواسات جواماع محلای و ذی نفعاان آن و باا لحاا کاردن عوامال محادود کنناده و ویژگای
های مخنص این تاالب صورت گرفت.
به طور کلی افزایش در تعداد قایق های موتاوری کاه باه طاور معماول نیااز باه وساعت ساطحی (باه جریاب) بیشاتری
برای شرایط بهره برداری ایمان دارد ،مای تواناد ظرفیات بارد کلای دریاچاه را باه شادت کااهش دهاد و باا توجاه باه
برگزاری کارگاه مشورتی با حضاور ذی نفعاان و متولیاان و حاافظین تااالب حاداکنر میازان تاراکم بارای حضاور قاایق
های موتوری استاندارد در نظر گرفتاه شاده اسات ،همچناین برناماه زماانی خاصای بارای تعاویض قاایق هاای فعلای و
خروج بقیه قایق ها در برنامه مدیریت در نظر گرفته شده است.
در این مطالعات ،ظرفیت برد قایقرانی در تااالب زریباار نسابت باه وضاع موجاود تعاداد قاایق هاا را در راساتای حفا
سالمت تاالب کاهش می دهد که دلیال ایان موضاوع دخیال نماودن دیادگاه توساعه خردمنداناه اسات کاه عاالوه بار
حفاظت بتوان بهره برداری پایداری هم صورت پذیرد.
در مورد تعداد اسکله ها توافق بار تجمیاع اساکله هاا و ایجااد یاک اساکله واحاد باوده اسات و در ماورد محال اساکله
واحد در یک جلسه ای با حضور نماینادگان محایط زیسات پیشانهاد بار طراحای و ایجااد یاک اساکله واحاد ،مانظم و
با توجه به آلاودگی بصاری و صاوتی اساکله در سااحل بخاش گردشاگری در قسامتی کاه دیادی روباه دریاچاه وجاود
دارد و این امکان را به گردشگر می دهد که ارتباط بهتری با تاالب برقرار نماید.
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محل اساکله کناونی باا توجاه باه میازان محادوده ماورد نیااز بارای تاراکم قاایق هاای پادالی و موتاوری و همچناین
رعایاات فاصااله بااافری از زیسااتگاه بااا زون حساااس الزم اساات جابااه جااایی صااورت پااذیرد و در جلسااه مشااترش بااا
محیط زیست مکان مناسب جهت احداگ معرفی شده است.
باید پذیرفت که زریبار یک دریا نیسات کاه هار قاایقی باا هار سارعنی در آن فعالیات کناد بلکاه یاک تااالب شاکننده
و حساسای اساات کااه بایااد آن را حفا کارد و بهااره باارداری هااا در خاادمت حفاظات باشااند بایااد پااذیرفت کااه قااایق
موتوری کاه اکناون در تااالب اساتفاده مای شاود ،مشاکل دارناد و الزم اسات اصاالت و تعاویض گردناد ،همچناین در
محدوده و مسیرهای مشخصی که عالمت گذاری می شوند قایق های پدالی و موتوری تردد داشته باشند.
در مورد قاایقرانی ورزشای و برگازاری اردوهاا و تمریناات تایم هاای ورزشای در رده هاای سانی مختلا کاه تااکنون
باادون در نظاار گاارفتن حساساایت زون هااا ،زمااان هااا ی حساااس ،فصاال زادآوری صااورت ماای پااذیرد الزم اساات کااه
ادراه ورزش و جوانااان قباال از برگاازاری اردوهااا و مسااابقات بااا اداراه کاال حفاظاات محاایط زیساات اسااتان کردسااتان
مکاتبااات الزم جهاات اخااذ مجااوز را انجااام داده و باتوجااه بااه نظاارات کارشناسااان اداره کاال حفاظاات محاایط زیساات
استان کردستان در تاالب زریبار  /زریوار فعالیت بخش ورزشی صورت گیرد.
در مورد قاایقرانی ورزشای در قالاب توریسام ورزشای در کارگااه مشاورتی هام اغلاب افاراد در ماورد ایان توافاق نظار
داشتند که قایقرانی ورزشی با توجه باه نباود آلاودگی و همچناین کماک باه تباادالت اکسایژنی مای تواناد اداماه یاباد
اما با توجه باه نظار کارشناساان و تعیاین محادوده و زماان مشاخص ایان فعالیات اداماه پیادا کناد .ایان ناوع از بهاره
برداری می تواند در راستای حفاظت هم گام بردارد و آسیبی به تاالب وارد نکند.
موضوعاتی مانند افزایش ساکنان اسکله در تمام سال و افزایش محبوبیت فعالیت های تفریحی مبتنی بر آب نشان می دهد که
استفاده از قایق به احتمال زیاد رو به افزایش است .استفاده بیش از ظرفیت ممکن است "منجر به یک تجربه تفریحی کمتر مطلوب
شود" به جز در مواردی که تعداد زیادی از قایق ها در دریاچه غیر فعال هستند (به عنوان منال ،دوره اوج استفاده که قایق ها برای
شنا ،پیک نیک ،و غیره لنگر انداختند) .
اگر سطح استفاده شروع به افزایش کرد نظارت بر استفاده های تفریحی و ورزشی به ویژه در تعطیالت آخر هفته و اقدامات
مدیریتی را باید بیشتر کرد .برخی از گزینه هایی که به مدیریت پیشنهاد شده :
ال  :محدود کردن دسترسی در راه اندازی قایق ها (اما این ارر نامتناسبی بر بازدید کنندگان دارد)
ب :افزایش اجرای قانون محدودیت دستگاه ها در سرعت و اسب بخار (اما این بر روی تعداد قایق ها تاریر نمی گذارد ،و تنها جهت
ایمنی قایقرانان است)
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ج .تمرکز تالش های ایمنی و نظارتی در مناطق شلوغ تر و محدوده های فعالیت قایق ها

و در پایان باید اشاره نمود که هار چناد تعیاین ظرفیات بارد منطقاه ،گاامی مهام در ایجااد گردشاگری پایادار اسات،
اما با این حال باید موارد زیر نیز لحا گردد:
-1پایش مستمر منطقاه باه ویاژه آزمایشاات مرباوط باه انادازه گیاری هیادروکربن هاای نفتای در آب و رساوبات تاه
نشین شده در مناطق نزدیک فعالیت اسکله های قایقرانی
-2آموزش و آگاه ساازی قایقراناان در خصاوص آسایب پاذیری پناهگااه حیاات وحاش زریباار باا توجاه باه نزدیکای و
آلاودگی صاوتی باه وژه در فصال زادآوری و توصایه باه قاایقرانی باا سارعت کام جهات کااهش آسایب هاای ناشای
قایقرانی
-3آماوزش و آگااه ساازی گردشاگران و اکوتوریسات هاا باه وسایله محایط باناان آماوزش دیاده در خصاوص اهمیات
تاالب و زیست بوم زریبار  /زریوار و ویژگی های مختص این تاالب
ایان سااند بااه عنااوان یاک بررسای انااواع تحقیقااات موجااود در ظرفیاات باارد قااایقرانی در تاااالب زریبااار/زریوار بااه کااار
گرفته شده است و نتایج این مطالعات که بارای اولاین باار باه ایان شاکل در کشاور ایاران صاورت پاذیرفت باه عناوان
دستورالعمل نحوه قایقرانی در تاالب زریبار  /زریوار به ادارات و نهادهای مس ول و بهره بردار ابالغ خواهد شد.
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