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 مقدمه

 برری   ها تاالب خدمات و سرویس ،بهتر بیان به یا کارکردها

 شرام   ارکردهرا ک نیر ی .نرد ی گسرترد   بسریار  ینسانی جویمع

 ، ادیصر  دیم، ۀعلوفر  نیمأت تاالب، یز آب میمستق بردیشت

 خرا،،  یخیترار  و یفرهنگر   هرا  یرزش ونقر ،  حم  شکار،

 و تفرج و  گردشگر ،مختلف مصارف  بری اهانیگ بردیشت

 شرریی   و رفرا   بهبود در ها تاالب یگرچه .[1] شود می ر یغ

 سرهم  یکوسیستمی خدماتۀ عرض طریق یز ها ینسان زندگی

 ینردها  یفر در مزییرا  و منافع یین ییشناسا یغلب یما ،دیرند

 یز یکری  [.2] شود می گرفته نادید  مدیریت و گیر  تصمیم

 کرافی  کدر ودنب تویند یم ها تاالب به یتوجه بی مهم دالی 

 منبرع  ییرن  یز حاصر   یقتصاد  منافع ینگاشتن  یرزش کم یا

 مطالعررات در تمرکررز ینبیشررتر ،وز ریمرر باشررد. طبیعرری

 رویبر   گیرر   شرک   هرا   ریشره  برر  آبری  هرا    تمسیکوسی

 و زیسرتی  تنرو  ۀ دربرار  دینر   بهبرود  هرا،  تاالب یکولوژیک

 برا  تراالب  یرتبرا   و دیشرته  قریر آنها یکولوژیکی یندها یفر

 خرردمات مفهرروم قالررب در هرراآن پیریمررون محلرری عجویمرر

 یز یکری  .[2] یسرت  برود   توجره  مرورد  کمترر  یکوسیستمی

 نشرینان  حاشریه  یقتصراد   شرریی   پایردیر   بر مؤثر عویم 

بره منورور    ها تاالب بری  نیاز مورد آب مقدیر مینتأ تاالب،

 .یسرت  آن برا  مرتب  یکولوژیکی خدمات و ها سرویس حفظ

 آنهرا  ناپرییر  یجتناب ثیرأت و ها تاالب کییکولوژیزیاد  یهمیت

 مطالعرات بر یهمیرت   ،محلی جویمع یقتصاد و معیشترو  

 و دیدرس .[3] یفزییرد  مری  هرا  تراالب ۀ حقابر  حفظۀ زمین در

 منورور  بره  ینزلی تاالبرو   ری ی  مطالعه (2112) کردوینی

 ۀحاشری  روستاها  یقتصاد  و یجتماعی پاریمترها  بررسی

 درآمرد  نشران دید  پرووه  آنهرا   نترای   نرد. دید ینجام تاالب

 یرتبرا   تراالب  یکولروژیکی  شرریی   با تاالب نشینان حاشیه

 ییجراد ماننرد   مرویرد   در تاالب. همچنین، دیرد مستقیمی

 هزینره  کرم  و یمرن  محلری  مهاجرت، یز پیشگیر  و یشتغال

بره   کشراورز   کاالهرا   دریرایی  براربر   و مسافربر  بری 

 یمکران  کردن فریهم روزینه، و تگیهف بازیر در عرضه منوور

کارکرد  گردشگرین و ساکنان بری  فرحبخ  و آریم زندگی

 شردن   کرم  ثیرأت (2114) ینصار  و پیر  .[4] دیرد  زیاد

 یجتمراعی  -یقتصراد   هرا   پراریمتر رو   هرامون  تاالب آب

 دنرد. کر بررسری  ری تراالب  نشرین  حاشیه روستاییان زندگی

ۀ حوض خشکسالی و آبی کم دید نشان پووه  یادشد  نتای 

 یز  زیراد  منفری  آثرار  آمدن وجوده ب سبب هامونۀ دریاچ

 کراه   ،یاهیر گ پوشر   حیف ی،ستیز تنو  کاه  جمله

 ،آنۀ نتیجر  در و روسرتاها  و مزیر  به وحوش ۀحمل ،انیآبز

 سرنتی  مشاغ  رفتن بین یز شهرها، به روستاییان مهاجرت

 بردهی  و بیمرار   فقرر،  بیکار ، گسترش کشاورز ، بخ 

 و مراوو  مطالعات یزآمد   دست به نتای  [.5] یست شد  بانکی

 آب ۀذخیرر  طریرق  یز هرا  تاالب دید نشان (2112) همکارین

 ربر  ،خشرک  لوفصر  در آن رهاسراز   و بارنردگی  لوفص در

 هرایی  فرصرت  و زیاد  دیرند تأثیر روستایی جویمع معیشت

 دآورن می وجوده ب کشاورز  تمحصوال پرورش منوور هب ری

 درآمرد  و غریییی  یمنیت بهبود سبب تویند می آنۀ نتیج که

 همکرارین  و نوبرری  [.6] باشرد  تراالب  نشرینان  حاشیه بری 

 خرردمات  یقتصرراد   گررییر   یرزش منوررور  برره  (2112)

  هرا  مدل یز ملی پارک یک یکوسیستم تفریحی ماهیگیر 

  هرا انیر جر دیدن ونرد یپ  برری  یکیدرولوژیر ه-یکیولوژیب

 و التیشرر  ور بهررر   هررا شرراخ  هبرر نیریشرر آب  ورود

 نشانپووه  آنها  نتای  .دکردن یستفاد  ستمییکوس سالمت

 کراه   بره  ،پارک به شیرین بآ ورود چشمگیر کاه  دید

 دسرت  نییپرا  در یحر یتفر و التیشر  ی،کیولروژ یب  ور بهر 

 ،خود ۀنوب به کاه  نیی و شد منجر  پارک یساحل مناطق

 سررتمییکوس اتخردم   یقتصراد  یکلرر یرزش در کراه   بره 

 همکررارین و حسررین [.7] یسررت د ینجامیرر پررارک یحرریتفر

 محیطری  زیست تغییریت پاسخ وآثار  تحقیقی طی (2112)

 معیشرت  در مدیریتی تغییریت و یقلیم تغییر یزوجودآمد   به

 نترای   ند.ری بررسی کرد بنگالدش سویح  در محلی جویمع

 در هیرردرولوژیکی تغییررریت دید نشررانآنهررا  تحقیقررات

 طررز  بره  زیستی تنو  کاه  سبب ساحلی ها  وسیستمیک

 یز بسررریار  ،آنۀ نتیجررر در کررره شرررد  چشرررمگیر 

 یا ویند  د کر مهاجرت خود زندگی مح  یز یا نشینان حاشیه

 و تالوکردیر  [.2] یند  دید  دست یز ک  طور به ری خود مشاغ 

 رژیررم رو  سدسرراز آثررار  ی  مطالعرره در (2112) پررال

 نرد. ری بررسری کرد  هنرد  در آبریز ۀحوض یک هیدرولوژیکی

 سربب  رودخانهرو   سدساز  دید نشان پووه  آنها نتای 

ۀ حوضر  دسرت  ینیپرا  بره  رسرید   آب جریران  مقدیر کاه 

 در یخرتالل  و هرا  سری  ۀ دیمن در زیاد تغییریتۀ دیمن آبریز،

 زیستی تنو  و گیاهی پوش  مانند یکولوژیکی ها  شاخ 

 تغییرریت  ییرن  ،همچنین .دشو می دست ینیپا ها  تاالب در

 و جررانورین زیسررتگا  بررر مخربرری تررأثیریت یکوهیرردرولوژ 

 [.2] یسرت  هدیشرت  مراهیگیر   ماننرد  آن با مرتب  مشاغ 



 689  ... مؤثر بر معیشتارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی : شکوهیو  مدبری

 

آبه نیها تعیهی بههایمطالعه در (2112) شکوهی و مدبر 

هههایروشا اسههادا  بههاانزلهه تهها  محیطهه  یسهه 
پژوهش رپر اخاند.اکوهیدرولوژیک  تها  آبه یها نیا شد 

وحهدال شهرای یگهاارههد باترکیب رویکر یکبراساس
آمد. س بهتا  اکوسیسامبرایمطلو  بهامنظهور ایه به

ویسهها انهیآشههبههاتهها  آ تههرا وعمهه ۀرابطههبرلههراری
یآبههزا یههگیروتیههر  ی ریههاپرسههاویۀپرنههدیآورجوجههه

تهرا  تها  له مخایههابخهشوههاسها  رزیهخکولههسه
مقهداربها کیاکولهوژترا حدال سطح و رتا   کیاکولوژ
 یهیعتماهر-7/62مقهداربامطلو  کیاکولوژترا ومار-62
ارتدها -حجهم-سهطح منحنها اسهادا  بها یه  رنهاودش

مارمکعه ونیلیم286حجم و  انزلتا  یبراشد همحاسب
وحهدال حهد وعنهوانبهه یهترتبهمارمکع ونیلیم637و

نیا طالعۀیا شد م راگرچه.دندش ییتعمحیط یس  مطلو 
بانزل تا  اکوهیدرولوژیک آب  مسائ اما اس آمد  س ه

تغییههرا تههیریروتهها  نشههینانحاشههیه اجامههاع-یالاصهها 
انسهان جوامعوهاتا  اکولوژیک خدما براکوهیدرولوژیک 

 و ییعومر  [.11]اسه نشهد گرفاههنظهر رآنههابها بتمر

 شرریی  رو   زریرویر   تراالب  وضعیت ریتأث (2121) شاناز 

 بره یادشرد    پووه  ند.ری بررسی کرد محلی مردم شتیمع

 ها  دید  آور  جمع و ی  انهخکتاب کارها  یز تلفیقی صورت

 شرد.  ینجرام  یگروهر  بحر   و پرسشرنامه  صورت به میدینی

 رب یخوب اریبس ریتأث تاالب دید نشانیادشد   پووه  نتای 

 و مثبرت  ۀریبطر  کی ،همچنین و دیشته محلی مردم یزندگ

 سرط   و تراالب  یز یناشر  مرالی   هرا  هیسررما  نیبر  معنادیر

 هردف  .[11] یست برقریر نشین حاشیه ها  خانوید  شتیمع

 فاصرله  کره  یست مهم یین دیدن نشان ،حاضر ۀمقال یز یصلی

برری   ) ویرو   شررییطی  ترأمین  برری   االبتۀ حقاب یز گرفتن

 برا  توینرد  مری  حرد  چره  ترا  حدیق ( یا مطلوب شریی ال، مث

 یرک  پایدیرۀ توسع آنها، با مرتب  خدمات و کارکردها حیف

 نشرینان  حاشریه  یقتصراد   منرافع  تهدید منور یز ری منطقه

 و خردمات  ینروی   میران  یز دهد. قریر خطر معرض در تاالب

 یست خدماتیرو   حاضر تحقیق زتمرک تاالب، کارکردها 

 هبر  ویبسرته  ینسرانی  جویمرع  معیشت با مستقیم طوره ب که

 بار نخستین بری  ،مهم  یین ینجام منوور به ند.ی مرتب  تاالب

ۀ یکپارچر  مردیریت  مبرانی  یز برگرفته مفهومی مدل یک یز

 آنکه بر عالو مطالعۀ یادشد   یست. د ش یستفاد  آب منابع

 بره  ینزلی تاالب آب منابع جامعمطالعۀ  به بار نخستین بری 

 ییرررین سرررزمینی درون مهررم هررا  ترراالب یز یکرری عنرروین

 چرارچوب  در و خرا،  روشری  برا  یسرت  توینسته پردیزد، می

 میرران یرتبررا  برقررریر  برره ،آب منررابعیکپارچررۀ  مرردیریت

 یز و یابرد  دسرت  تراالب  یقتصاد  و یکولوژیکی ها   شاخ 

 و دید  نشران  ری تراالب  ۀباقح حفظ و تأمین یهمیتری    یین

 قالررب در خررا، شررریی  برره رسرریدن بررری  الزم ریهکررار

 با یساس، یین بر دهد. نشانری  نور مد مدیریتی سناریوها 

 تعیرین  در شرکوهی  و مردبر   مطالعات نتای  یز گیر  بهر 

 مطلروب  و حردیق  آسرتانۀ   دو برری   ینزلری  تراالب  آبی نیاز

 شرریی   در تراالب  د یقتصرا  یرزش یبتردی  ،[11] یکولوژیکی

 بررآورد  مطلروب  و حردیق   سناریو  دو در ،سپس و حاضر

 یصلی مشاغ  بری  هایی شاخ  معرفی با ،ینتها در .شود می

 و یرزیرابی  تراالب  بر  شدویرد ها  خسارت تاالب، به ویبسته

 آنۀ حقابر  ترأمین  صرورت  در تاالب ملموس خدمات یرزش

 .دشو می برآورد

 کار روش
 شده مطالعه ۀمحدود 

 ویقرع  خرزر   ایر در یشرق جنوب در یینزل ییلملل نیب تاالب

 برررری  ری بسررریار  کارکردهرررا  و خررردمات و د شررر

 یوسرعت  برا  تراالب  نیر ی .دکنر  مری  یریوه خود نشینان حاشیه

 رینیر ی ییلمللر  نیبر  تاالب 24 یز یکی هکتارهزیر   15 حدود

 دفترر  بره  گرید تاالب 12 همری  به 1354 سال در که یست

 برا  یرتبرا   وجرود  برا  [.12] شرد  یمعرف ریمسر ونیکنوینس

 زیسررتگا  و بررود  شرریرین ینزلرری ترراالب آب خررزر، دریررا 

 ،یست خطر  معرض  در و زیبا پرندگان یز متعدد  ها  گونه

 پرنردگان  مختلرف  ها  گونه یز زیاد  جمعیت که  طور  به

 سرپر   تراالب  ییرن  در ری خرود  رشرد  مختلف مریح  آبز 

 ریز  تخم یصلی بستر همچنین ینزلی تاالب [.13] ندکن می

 و [14] یست بود زیاد  یقتصاد  یرزش با ماهیان یستقریر و

 انیر م تفراوت  .دیرد نیز  زیاد بسیار توریست جیب قابلیت

 ،ییایر جغریف اتیخصوصر  نورر  یز تاالب مختلف  هاقسمت

 وجرود ه ب سبب ، جانور و یاهیگ تنو  و ییوهوی آب یوگیو

 ری آنهرا  تروین  می که یست شد  وتیمتفا ها  زیستگا  آمدن

 یغربرر جنروب  و یغربر  ، مرکرز  ،یشرررق بخر   چهرار  بره 

 و ییایر جغریف تیر موقع ،1 شرک   .دکرر  تقسیم (میاکشیس)

   دهد. یم نشان ری یینزل تاالب مختلف  ها بخ  همچنین
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 انزلی تاالب مختلف یها بخش و ییایجغراف تیموقع. 9 شکل

 تاالب مختلف ها  بخ  در متفاوت یکولوژیکی خدمات

 ماهیگیر ، مانند مهمی مشاغ  آمدن وجوده ب سبب ینزلی

 شرد   تراالب  در زنی گشت صورت به قایقرینی و پرند  شکار

 اتیر ح پناهگرا   دو شرام   یینزل تاالب  مرکز بخ  یست.

 ایر در به تاالب آب یخروج و بود  سرخانک  و سلکه وح 

 ییرن  ،ویقرع  در د.دیر قریر تاالب یز بخ  نیی ۀمحدود در نیز

 مقابر   در ری گردشرگر   پتانسری   ترینیشب تاالب یز بخ 

 ینی در گردشگرین آمار نیز یکنون هم و دیشته ها بخ  سایر

 یفررید  بیشرترین  [.15] یست بیشتر ها قسمت یرسا یز بخ 

 شرهر  در شمال قسمت یز ،بخ  یین در تاالب نشین حاشیه

 و هندخالرره روسررتاها  در جنرروب قسررمت یز و ینزلرری

 شغ  و نددیر سکونت سری صومعه شهرستان یز سیادرویشان

 .یسرت  مراهیگیر   و پرند  شکار قایقرینی، یز بعد آنها یصلی

 یآبر  ۀپهن ،یست الگون نو  یز که یینزل تاالب یغرب قسمت

 محردود   نیر ی در تراالب  بخر   نیتر قیعم و یست یعیوس

 و مراهروز   هرا   بخر   شرام   کره  قسرمت  یین .دیرد قریر

 و ینزلری  شرهر  یز مسرافت  نورر  یز یگرچره  یسرت،  الکپورچ

 یمررا ،دیرد فاصررله آن در موجررود گردشررگر  هررا  یسررکله

 .دکن می جیب خود سمت به ری زیاد  گردشگرین همچنان

 ،تاالب نشینان حاشیه بری  بخ  یین مددرآ منبع ترین مهم

 تراالب  یشررق  بخر   یعورم  قسمت [.4] یست ماهی صید

بره   .یسرت  آب در برن   آبز اهانیگ یز د یپوش یمروز  ینزلی

 زیبرا  ۀ منطقر  و چوکرام  وحر   اتیح پناهگا  وجود رغم

 عمرق  و حرد  یز بی  آلودگی ،بخ  نیی ۀدمحدو در خمام

 یز حتری  و شردن  محدود سبب گیشته به نسبت تاالب کم

 شرد   قسرمت  ییرن  در گردشرگر   هرا   فعالیرت  رفتن بین

 و شرکار  بره  مربرو   هرا   فعالیرت  گیشته در یگرچه یست.

 جرز  هبر  یمرروز   یمرا  ،دیشرته  رونرق  بخ  یین در ماهیگیر 

 ۀبقیرریز  ،دیرد مرراهیگیر  فعالیررت کرره نوخالرره روسررتا 

 میشرراکیس .شررود بررردیر  نمرری  بهررر  آن هررا  قسررمت

 یینزلر  تراالب  مجموعه در شد  حفاظت ۀمنطق نیتر یمیقد

  جرار   ها رودخانه و یآب ۀپهن چند جز به یمروز  که یست

 برن   آبز اهانیگ یز بخ  یین در تاالب سط  ۀیبق آن، در

 ،حاضرر  حال در [.16] یست شد  د یپوش ین و یو به آب در

 آب عمرق  کراه   دلیر   بره  نیرز  تراالب  یز قسرمت  یین در

 ،قسرمت  ییرن  در گیرد. نمی صورت سویر  قایق ها  فعالیت

 یمرا  ،د کرر  پیردی  کراه   بسریار  نیز ماهیگیر  ها  فعالیت

  د.دیر وجود آن در پرند  شکار
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 کار انجام روش

 مطالعات مبنا  بر که مفهومی مدلی یز تحقیق، ینجام بری 

IWRM  یسراس  ییرن  برر  د.شر  یستفاد  ،یست گرفته شک، 

 در .شرد  گرفتره  نورر  در مرحلره  سره  مطالعرات  ینجام بری 

 بره  ینزلری  تراالب  در شرد    گرییر  هدف شریی  یول،ۀ مرحل

 در مطلروب  و حردیق   سط  دو در مبنا سناریوها  صورت

 حفظ بری  هیدرولوژیکی مطلوب شریی  .دش تعریف تاالب

 آبی نیاز که دش تعریفی   گونه به تاالب یکولوژیکی خدمات

 یرا  و گیراهی  شراخ  ۀ گونر  یرک  کره  باشد سطحی در آن

 کراه   گونره  یچهر  و بماند باقی شریی  بهترین رد جانور 

 یررا و جررانور  و گیرراهیۀ گونرر حضررور بررری  جمعیترری

 نیفترد.  یتفرا   تاالب در جانور  شاخ ۀ نگو ساز  آشیانه

 خدمات حفظ بری  هیدرولوژیکی حدیق  شریی  ،همچنین

 عمرق  یا سط  یا حجم یگر که دش تعریف چنان یکولوژیکی

 یرا  و ودش ینقریض دچار شاخ  ۀگون شود، کمتر آن یز آب

 آب حجررم ،حالررت ییررن در .برراز نگررردد  ترراالب آن برره

درخرور   کراه   یطبیعر  شرریی   بره  نسربت  آمرد   دست به

 سرالمت  نورر  یز تراالب  شرریی   ولری  ،کند یم پیدی یتوجه 

 معیارهرا   شرود.  می قلمدید قبول قاب  همچنان یکولوژیکی

 بتوین که شدند تعیین چنان یادشد  سناریوها  در نور مد

 تعریررف بررری  [11] شررکوهی و مرردبر  ۀمطالعرر نتررای  یز

   .دکر یستفاد  یکولوژیکی - هیدرولوژیکی ها  آستانه

 تأکیرد  با تاالب یکولوژیکی خدمات برخی دوم،مرحلۀ  در

 نشرین  حاشریه  یفررید  معیشرت بر  تأثیر زیاد  که خدماتی بر

 محاسربه  آنهرا  یقتصراد   یرزش و شد شناسایی  دیرند، تاالب

 خرردماتدسررتۀ  دو برره کلرری طررور هبرر ترراالب خرردمات .شررد

 ی  یسرتفاد   خردمات  و )وجود ( ی  یستفاد  غیر و ی  یستفاد 

 .شرردند تقسرریم غیرمسررتقیم و مسررتقیمدسررتۀ  دو برره نیررز

 صرورت  بره  تراالب  در زنری  گشرت  و پرنرد   شکار ماهیگیر ،

 گردشرگر   و مسرتقیم  ی  یستفاد  خدمات عنوین به قایقرینی

 خردمت  تررین  یصرلی  عنروین  بره  منطقه( به گردشگر )جیب

 در شردند.  مشرخ   ینزلری  تاالب در غیرمستقیم ی  یستفاد 

 روش یز مسرتقیم  ی  یسرتفاد   خدمات صاد یقت گییر  یرزش

 روش گردشرگر   برری   و شرد  یسرتفاد   بازیر  گییر  قیمت

 یرزیرابی  برری   ،همچنرین  .شرد  ینتخاب مشرو  گییر  یرزش

 برر  مشرتم   تراالب  ی  یسرتفاد   غیر ها  یرزشکلیۀ  یقتصاد 

 و یختیرار   یرزش تراالب،  وجود  یرزشنیز  و شد یاد مویرد

 ۀنکتر  شرد.  ینتخاب مشرو  گییر  شیرز روش میریثی یرزش

 قایقرینی خدمات که یست آن قسمت یین در درخور یادآور 

 ،دشرو  بررسری  گردشرگر   خردمات  ۀزیرمجموع در دتوین می

 برری   شرد   یسرتفاد   روش و تحقیرق  یهردیف  به توجه با ولی

 در زنری  گشرت  :یز یسرت  عبرارت  که ،شغ  یین ونچ یرزیابی،

 ربر زیراد    تأثیر ؛گردشگرین زی هزینه دریافت یزی  در تاالب

 عنرروین برره آن یرزش، دیرد ترراالبحاشرریۀ  نفعرران ذ  درآمرد 

 طور به و بازیر  صورت به تاالب مستقیم ی  یستفاد  خدمات

   .شد محاسبه جدیگانه

 و نرفته بین یز تاالب ،حاضر شریی  در یینکه به توجه با

 در یسرت،  برقرریر  همچنران  آن وجود  ها  یرزشبنابریین 

 تراالب  نشرینان  حاشریه  یصرلی  مشراغ   یبتردی  سروم ۀ لمرح

  فاکتورهرا  ریتییر تغ یرزیرابی  برا  سرپس  و شرد   مشخ 

 حردیق   و مطلروب  وضرعیت  دو در تاالب آب یکیدرولوژیه

 یز بخر   چه که شد دید  نشان حاضر شریی  با مقایسه در

 گرفتره  قریر ریثأت تحت تاالب یکییکولوژ خدمات و ها یرزش

 خرود   هرا  شرغ   یز تراالب  نانینشر  هیحاشر  یز  گرو  کدیم و

 برر  .دیرنرد  قبر   به تنسب  کمتر درآمد ای و دیدند ینصریف

 خرردمات  یقتصرراد یرزش ۀسرریمقا بررری  ،یسرراس همررین

 یز شرد ،   گرییر  هردف  و حاضر  یشری در تاالب یکییکولوژ

 بریسراس   برازیر  روش و میمسرتق   گرییر  یرزش  ها روش

 ،خالصره  طرور ه ب .دش یستفاد یادشد   ملموس فاکتورها 

 ویبسته ینسانی جویمع منافع بر تأکید با مطالعه یز بخ  نیی

 د کر یابییرز ری تاالب  رو یکیزیف ریتییتغ ریتأث تاالب، به

 چره  ،یریتر ییتغ نیچنر  بروز صورت در که دکن می برآورد و

 برا  مررتب    برازیر  خدمات و دیتیتول یرزش در ییها تفاوت

 ای پرند  شکار ای  ریگیماه مانند تاالب یکییکولوژ خدمات

 مقردیر  ،یسراس  یین بر .آید می وجود به ها قیقا حرکت عدم

 کررد یرو یز یسرتفاد   برا  ماهیگیر  شغ  یپول یرزش کاه 

 ،کرار  نیر ی ینجام منوور به .شد محاسبه رفته دست یز فرصت

 یرزش مقردیر  در ری یتعراون  هرر  در شد  کم یفرید تعدید دیبا

 نیر ی .دکرر  ضررب   ریگیمراه  ماننرد  شغ  کی جادیی یپول

 ابر  مطرابق  1325 سرال  در  ریگیمراه  شرغ    برری  مقدیر

 [17] النیگر  یستان  زیر برنامه و تیریمد سازمان گزیرش

 یست. شد  زد  نیتخم تومان  هزیر 711میلیون و  32 بریبر

 صیاد  شغ  هر یزی  به رفته یزدست یقتصاد  یرزش میزین

 :آورد دسته ب 1ریبطۀ  یز توین می ری رفته دست یز

(1) C = (RPsk +RPhk+RPnk) *VC 
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  آن: در که

Cشرغ   حریف  بابرت  رفتره  دسرت  یز )فرصت( یرزش = 

 تاالب مختلف  ها بخ  در  ریگیماه

RPskمیاکشیس یتعاون در یفرید کاه =  

RPhk هندخاله یتعاون در یفرید کاه =

RPnk نوخاله یتعاون در یفرید کاه =

VC=ماهیگیر  شغ  ییجادبری   ولیپ یرزش مقدیر 

 یز پرنرد   شرکار  شغ  در یافته کاه  پولی یرزش میزین

 شرریی   در پرندگان تعدید تفاض  در پرند  هر قیمت ضرب

 یرزش کراه   یین ،همچنین .شد محاسبه شد  گییر  هدف

 در موجود ها  قایق تعدید تفاض  یز قایقرینی شغ  در پولی

ه بر  سررویس  هرر  پرولی  یرزش در مختلف شریی  در تاالب

 در حاضرر  تحقیرق  در کار ینجام مریح  2 شک  آمد. دست

 یرزش تعیرین  برری   شرد   دید  توسرعه  مفهرومی  مدل قالب

 تراالب  پرییر  آسریب  و ملموس یکولوژیکی خدمات یقتصاد 

   دهد. می نشان ری IWRM چهارچوب در

 

 IWRM چهارچوب در تاالب اکولوژیکی خدمات اقتصادی زشار تعیین مفهومی مدل در مطالعه انجام مراحل نمای جریان. 2 شکل

 بازاری گذاری ارزش روش

 برازیر  در یطر یمح سرت یز کراال   یرک  قیمت روش یین در

 پرسر   طریق یز توین می مستقیم طور به یا و یست موجود

   کرد. تعیین ری آن بازیر در دنکر

 مشروط گذاری ارزش روش

 گررو   در شرو نیترر  شرد   شرناخته  مشررو ،   گییر یرزش

 رفترار  و هرا  میتصرم  بر که تقاضاست بر یمبتن  ها افتیره

  ریر گ ینردیز    برری  روش نیر ی یز .یست یمتک کنند  مصرف

 خررردمات و کاالهرررا  برررری یفرررید  پردیخرررت بررره  یرر تما

 ،دیگرر  بیان هب .شود یم یستفاد  آنها مانند و یطیمح ستیز

 یفررید  (WTP) پردیخت به  یتما تا کند می تالش روش نیی

 هردف  [.12] دکنر  تعیرین  فرضی بازیر سناریوها  تحت ری

 یمنرافع  یز قیدق  برآورد آوردن دسته ب روش، نیی یینها

 یز یبعضر  مرت یق ایر  و دیر تول سرطو   رییتغ یثر رب که یست

 سره  .دیر آ یم وجوده ب  بازیر ریغ و یعموم خدمات و کاالها

 دیرد؛ وجرود  پردیخرت  بره   یتما مقدیر ۀمحاسب بری  روش

 «پردیخرت  بره   یر تما متوسر  » تحت عنوین خستن روش

 بره   یر تما ینتورار   مقردیر  ۀمحاسرب  برری   آن یز که یست

 رگرسریونی ۀ معادلر  عدد  گیر  ینتگریل ۀوسیله ب پردیخت

 شرود.  مری  یستفاد  نهایت بی تا صفر ۀمحدود در قیمت تابع

 یست «ک  پردیخت به  یتما متوس » به موسوم دوم روش

 ۀوسریل ه ب پردیخت به  یتما ینتوار مقدیر ۀمحاسب بری  که

ه بر  +∞ تا -∞ ۀمحدود در قیمت تابع عدد  گیر  ینتگریل

 بره   یر تما متوسر  » بره  موسروم  سروم  روش و رود می کار

 قیمت( تابع یز مشخ ۀ محدود یک )در« یقسمت پردیخت

 برره  یررتما ینتوررار  مقرردیر ۀمحاسررب بررری  آن یز و یسررت

 ترا  صفر ۀمحدود در عدد  گیر  ینتگریل ۀوسیله ب پردیخت

  هرا  روش برین  یز شود.  می یستفاد  (A)  ماکزیمم پیشنهاد



 687  ... مؤثر بر معیشتارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی : شکوهیو  مدبری

 

 و ثبرات  روش ییرن  زیرری  یسرت،  بهترر  سروم  روش ،یادشد 

 حفرظ  ری آمرار   یییکرار  و تئور  با ها محدودیت سازگار 

  هررا یرزش ه منورروربرر ویبسررته متغیررر [.12] کنررد مرری

 .یسرت  تراالب  بری  پیشنهاد  مبلغ پییرش ، ی ریستفاد یغ

 ۀدکننرد یبازد ایر آ» کره  یلؤسر  نیر ی بره  پاسخ در متغیر یین

 یمبلغر  منطقره  نیر ی یز یسرتفاد    برری  یست حاضر منطقه

 یطیشرری  در فررد  آیرد.  می دسته ب «ر؟یخ ای دکن پردیخت

 که بود خویهد محیطی زیست کاال  بری  پردیخت به حاضر

 و کند می یستفاد  نور مد کاال  یز که زمانی  و مطلوبیت

 آن یز کره  زمرانی  بره  نسربت  پرردیزد،  می آن  بری ری بلغیم

 :(2)ریبطۀ  [12] باشد تر بزرگ کند، نمی یستفاد 

(2) 
01 )S;Y,0(U)S;AY,1(U  

ه ب فرد که یست یمیمستق ریغ تیمطلوب U ،2ریبطۀ  در

 مبلررغ فرررد، درآمررد بیررترت برره A و Y .آورد یمرر دسررت

 کره   یقتصراد  -ییجتماع  ها یوگیو گرید S و ، شنهادیپ

 برا  یتصرادف   رهرا یمتغ 1 و 0 .یسرت   دفرر  ۀقیسل تحت

 ینرد،  شرد   عیر توز مسرتق   و بریبر طوره ب که صفر نیانگیم

 3ریبطرۀ   صورت به تویند یم (ΔU) تیمطلوب تفاوت .ندهست

 مبلغری  فررد  که یست یحالت به مربو  U (1) .شود فیتوص

 حالرت  بره  مربرو   U (1) و نپردیختره  تراالب  ۀیستفاد  بری

ه بر  (ΔU) مطلوبیت تفاوت ،جهیتن در [.12] یست آن عکس

 شود: یم فیتعر 3ریبطۀ  صورت

(3) )()S;Y,0(U)S;AY,1(UU 01  

 کره  معناسرت  نه ییب باشد، صفر یز تر بزرگ (ΔU) یگر

 برا  مویفقت و «بله» گفتن با ری خود مطلوبیت دهند  پاسخ

 کنرد.  می حدیکثر منطقه یز یستفاد  بری  مبلغی پردیختن

 ،Y یز تیس یتابع پردیخت  بری فرد رشیپی ،گرید بیان به

A و S. ،گرییر   یرزش بری  ویبسته متغیر دو هر بنابریین، 

 کننرد.  مری  یختیار صفر و یک مقادیر فق  و هستند کیفی

 متغیرهرا   برا  رگرسریونی  هرا   مردل  مرویرد  گونه یین در

 بررسی بری  حاضر تحقیق در ند.ی مناسب ها  مدل کیفی،

 بره   یر تما میرزین  برر  مختلرف  توضیحی متغیرها  تأثیر

 شرد.  یسرتفاد   لوجیرت  رگرسریونی  مدل یز یفرید یختپرد

 یکی گویی پاسخ یینکه یحتمال با یست بریبر F(Zi) یحتمال

 بررآورد  4ریبطرۀ   مطرابق  کره  بپییرد ری (A) پیشنهادها یز

  .شد

(4)   SYA)dU(i
exp1

1

exp1

1
)dU(F)Z(F









 

 ضررییب  θ و γ و تجمعری  توزیرع  ترابع  FήD(u) آن در که

 یز یسرتفاد   برا  لوجیت مدل پاریمترها  .ندهست برآوردشد 

 ،آن یز پرس  شروند.  مری  بررآورد  یینما درست حدیکثر  روش

 در عرردد  گیررر  ینتگررریل ری  یز WTP ینتوررار  مقرردیر

ه ب 5ریبطۀ  بریساس (A) پیشنهاد بیشترین تا صفرۀ محدود

 آید. می دست

(5)  
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 یز عررض  α* و یسرت  WTP ینتورار   مقدیر E(WTP) که

 بره  یقتصراد  -یجتمراعی ۀ جملر  برا  و بود  شد  تعدی أ مبد

 یست. شد  یضافه (α) یولیهأ مبد یز عرضۀ جمل

 بحث و نتایج 
 وضاع  در جاامع  روش باه  تااالب  حجم و مساحت تعیین 

 حداقل و مطلوب شرایط موجود،

رو   (1322) شرکوهی  و مردبر   توسر   که ی  مطالعه در

  هرا  شراخ   مختلف سطو  مقادیر ،شد ینجام ینزلی تاالب

 تاالب حجم و مساحت آب، سط  تریز یز یعم لوژیکیهیدرو

 در آنچره  برا  متناظر یکولوژیکی حدیق  و لوبمط شریی  در

ۀ نتیجر  .[11] دمر آ دسرت ه بر  ،یست نور مد حاضر تحقیق

 بر فرض یست. شد  دید  نشان 1 جدول در ۀ یادشد مطالع

 برمبنرا  ) مناسرب  یکولوژیکی شریی  ینتأم با که یست آن

 حاص  ،یینزل تاالب  بری الزم محیطی ستیز انیجر تأمین

 یز تراالب  تیوضع ،(یادشد  پووه  یز آمد  دست به نتای  یز

 برر  یثرگرییر  یکیدرولوژیر ه عویم  گرید و انیجر عمق نور

 نورر  یز مناسرب   یشرری  کره  برود  خویهد چنان یکوسیستم

 برر  .دشو می مهیا نیز یقتصاد –ییجتماع تویبع در تیمطلوب

 برر  عرالو   توینرد  یمر  مناسرب  آب عمق ینتخاب ،یساس یین

 مختلرف   هرا  بخر   در گیراهی،  و جرانور   زیست محی 

 .باشرد  مرؤثر  نیرز   ریگیمراه  و  گردشرگر  مانند  یقتصاد

 ت،یر جمع  ییفرزی  سبب طرف یک یز آب عمق نیی تیرعا

  ییفرزی  ،نهایت در که شود می ها یماه مهاجرت و  زیدآور

 یز و دیشت خویهد  همری به رینیگیماه  بری ری یعموم رفا 

 وآمررد رفررت در یخررتالل یز  ریجلرروگ سرربب ،دیگررر طرررف



 9911 تابستان، 2، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  688

 

 ایررمه ترراالب در گردشررگرین  یتفررر  بررری کرره هررایی یققررا

 و  گردشررگر رونررق سرربب ،در پرری آن وشررد   ،ینررد شررد 

 حاضرر  شرریی   برری   تاالب مشخصات .شود می سمییکوتور

 و شرد  گیرر   ینردیز   آب سرط   یز یستفاد  با (1325 )سال

ه بر  [11] ینزلری  تراالب  یرتفرا   – حجم-سط  ا ه منحنی

 حرال  در آب ترریز  شرود  دید  مری  که طور همان آمد. دست

 میلیرون  22 به تاالب حجم کاه  که یست -72/26 حاضر

   .ری در پی دیرد مترمکعب

 تاالب اکولوژیکی مختلف شرایط در حجم و سطح تراز، مقادیر. 9 جدول

 تاالب یوگرافیزیف
 تاالب یکیاکولوژ یطدر شرا مختلف یکیدرولوژیه شاخص وحسط ریمقاد نیانگیم

 (9914) موجود وضع (9974 )سال مطلوب (9988 )سال حداقل

 -26- 7/25- 72/26 (m) متر برحسب آب تریز

 112 122 44/61 (Km2) لومترمربعیک برحسب مساحت

 122 237 11/22 (MCM) مترمکعب ونیلیم برحسب حجم

 
  تاالب اکولوژیک خدمات مؤثرترین اقتصادی گذاری ارزش

 یز همگان سو  یز که ینزلی تاالب که یست ویقعیت یک یین

 برا  یکنرون  هم ،دشو می قلمدید یرزش با بسیار طبیعی مویهب

 یز شردن  آلرود   و ،طررف  یرک  یز شدن خشک جد  خطر

 مهررم الیرر د یز یکرری یسررت. شررد  رو هروبرر ،دیگررر طرررف

 یرا  کرافی  کدر ودبر ن توینرد  مری  تراالب،  ییرن  به یتوجه بی

 منبرع  ییرن  یز حاصر   یقتصراد   منرافع  ینگاشرتن   یرزش کم

 گررفتن  نورر  در با و لهئمس یین با برخورد در باشد. طبیعی

 چهررارچوب در آب منررابع هررا  سیسررتم بررر حرراکم یصررول

 یز برخرری یقتصرراد  یرزشۀ محاسررب یکپارچرره، مرردیریت

 تأثیر محلی جویمع معیشت بر که تاالب یکولوژیکی خدمات

 بخر   ییرن  در آنچره  گرفرت.  قریر مطالعه دستور در یرند،د

 خرردمات یقتصراد   یرزش کرر  تعیرین شررد،  خویهرد دیرد   

 موجرود  شرریی   در ینزلی تاالب ی  غیریستفاد  و ی  یستفاد 

 سرال  یعنری  ،دسرترس  در هرا   دید  آخررین  بره  توجره  )با

 .یست (1325

 مستقیم ای استفاده خدمات ارزش

 تراالب  میمسرتق   ی سرتفاد  ی خردمات  یرزش ۀمحاسب بری 

 ویادشرد    خردمات  مرت یق بودن مشخ  به توجه با یینزل

 روش یز ، ی یسرتفاد   خردمات  ییرن  میزین و مقدیر ۀمحاسب

 مطالعرات  بره  توجره  برا  شرد.  یسرتفاد    بازیر  گییر متیق

 شرکار  ، ادیص فعالیت سه ،پرسشنامه یز یستفاد  و میدینی

 مسرتقیم  ی  فاد یسرت  خردمات  عنروین  بره  یقرینیقا و پرند 

 یرزش یز تراالب  نشرینان  حاشریه  یقتصراد  در که ینزلی تاالب

 یرزش .گرفتنرد  قرریر  توجره  مرورد  ،نرد  برخروردیر  دیر  معنا

 مراهیگیرین ) نفعان ذ  نور یز یینزل تاالب انیماه  یقتصاد

 ۀیر پا متیق در یماه هر دیص زینیم ضرب حاص  یز (تاالب

 در شرد  دیص انیماه ک  یرزش 2 جدول آمد. دسته ب آن

 ،نیهمچنر  دهرد.  یمر  نشران  ری 1325 سال در یینزل تاالب

 ضرب حاص  یز تاالب در دیص قاب  پرندگان  یقتصاد یرزش

 جدول آمد. دسته ب پرند  هر متیق در گانپرند نیی تعدید

 نشران  ری تراالب  در دیصر  قابر   پرندگان  یقتصاد یرزش 3

 رتصرو  بره  یقرینیقرا  یز حاصر   درآمرد ۀ محاسرب  دهرد.  یم

 بررر مبتنرری ترراالب مختلررف  هررا بخرر  در یزنرر گشررت

 یننخسرت  .یست میدینی یرزیابی و شد  مشاهد  ها  ویقعیت

 ۀمریجعرر کرره بررود آن بخرر  ییررن در شررد  یسررتفاد  فرررض

 دیدن بردون  و دیور  پری   بدون یینزل تاالب به گردشگرین

 گردشگرین یحتماالتی توزیع و بود  خا، یبخش به تییولو

 یکنویخرت  نرو   یز ها قایق یز یستفاد  و گانهچهار مناطق در

(Uniform) هرا  قیقرا  یز یرک هر که بود آن دوم فرض .یست 

 قایقرینران  و هستند یقرینیقا مشغول سال یز ما  ش  فق 

 رونررد. مرری یمرخصرر برره روز 21 زیررن مررا  شرر  نیرری طری 

 پرن    روز قایق هر ،سال ک  در متوس  طور به ،نیهمچن

 ۀنیهز و رفته تاالب دیخ  به ودموج  ها یتعاون یز سیسرو

 گفتره  که طور همان .یست تومان هزیر 151 زین سیسرو هر

 برر  و ندهسرت  میدینی یرزیابی بر مبتنی فرضیات برخی ،شد

 یز سرتفاد  ی برا  دوم فررض  در شرد  یاد یعردید  ،یساس همین

 یقرینیقرا   هرا  یتعاون صاحبان با یتلفن و  حضور ۀمصاحب

 یز حاصر   درآمرد  بره   مربرو   ینترا  .نددشر  یسرنج  صحت

 آمرد   4 جردول  در تراالب  در یزن گشت صورت به یقرینیقا

 یست.



 681  ... مؤثر بر معیشتارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی : شکوهیو  مدبری

 

 یانزل تاالب در دشدهیص انیماه یپول ارزش. 2 جدول

 (تومان ونیلیم) یاقتصاد ارزش )تومان( یماه یلوهر ک یۀپا متیق (یلوگرمهزار ک) دیص زانیم یماه نوع

 7351 14711 511 یماه کپور

 5/175 13111 5/6 یتاالب نایماه کپور ریسا

 55/341 25311 5/13 دیسف یماه

 5/2212 25111 5/22 مهاجر انیماه ریسا

 4641 23211 211 یماه یردک

 5/52 15111 5/3 گرید انیماه

 15/14772 -- 212 ک  جمع

 یانزل تاالب در دیص قابل پرندگان یپول ارزش. 9 جدول

 (تومان ونیلی)م کل ارزش )تومان( پرنده هر ارزش دگانپرن تعداد تاالب دیص قابل پرندگان نوع

 27/514 31111 16222 چنگر

 41/221 35111 22326 خوتکا

 2/632 21111 7225 سرسبز یردک

 12/2135 -- 53141 دیص قاب  پرندگان مجمو 

 انزلی تاالب در زنی گشت صورت به قایقرانی پولی ارزش. 6 جدول

 نام

 یتعاون

 در موجود یها قیقا تعداد

 تاالب

 یروزها تعداد

 یقرانیقا

 یها سیسرو تعداد

 روزانه

 سیسرو هر یپول ارزش

 )تومان(

 کل یپول ارزش

 (تومان ونیلی)م

 36241 151111 5 161 317 یینزل

 4441 1511111 5 161 37 آبکنار

 1441 151111 5 161 12 هندخاله

 241 151111 5 161 2 میاکشیس

 42261 ک  جمع

 

 غیرمستقیم ای استفاده خدمات ارزش

 کیر  یز یخردمات  ،غیرمستقیم ی  یستفاد  خدمات یز منوور

 بشرر  رفرا   بره  میرمسرتق یغ طرور  به که هستند ستمییکوس

 ی  یسررتفاد  مهررم هررا  یرزش یز یکرری .نرردکن مرری کمررک

 در .یسرت   گردشرگر  منراطق  یحیتفر یرزش ،غیرمستقیم

 یز یزلر ین تراالب  یحر یتفر یرزش یبررسۀ حاضر بری  مطالع

 و  محمررود ۀمطالعرر نتررای  و مشرررو   گررییر یرزش روش

 .[21] دشر  یسرتفاد   یینزلر  تراالب  بری  (1322) همکارین

 بره  نسربت  میرزین کراه    یز یستفاد  با مطالعه یین ۀنتیج

 یادشرد   ۀمطالعر  در شرد.  تعردی   (5 جردول ) 1325 سال

 تراالب  یز تفریحری  ۀیستفاد بری  پردیخت به تمای  متوس 

 بره  نسربت  ی تعد اب هک بود  دش برآورد تومان 1421 ینزلی

 یسرتفاد   برری   پردیخرت  بره  تمایر   نهایت در ،1325 سال

 جردول  شرد.  برآورد تومان 7/4313 ینزلی تاالب یز تفریحی

 تاالب تفرجگاهی و تفریحی پولی یرزش به مربو  مقادیر 6

 دهد. می نشان ری ینزلی

  ای غیراستفاده خدمات ارزش

 ،یینزلرر ترراالب  یقتصرراد  هررا رزشی یز  گرررید بخرر 

 حاضرر  قیر تحق در .یسرت  تاالب  ی ریستفاد یغ  ها یرزش

 یز دهندگان پاسخ پردیخت به  یتما حدیکثر نیتخم بری 

 ینزلری  تراالب  بری  (1322) همکارین و زبردست مطالعات

 بریبر ساالنه نامحدود یزمان ۀدور کی  بری ری عدد یین که

 شررد یسررتفاد  بودنررد،  آورد دسررته برر تومرران 22/2213

 برا  نامحردود  ۀدور بری  پیشنهاد  مبلغ کهآنجا  یز [.21]

 صرورت  پردیخرت  حرال  زمران  در که یست بود  فرض یین

 ذهرن  در ری آتری  یرزش گویران  پاسخ ،نتیجه )در گیرد می

 برر  1325 سرال   برری  مقردیر  نیر ی یند( د کاه  ندی خود

 یساس )بر 5 جدول به توجه با ساالنه میزین کاه  یساس



 9911 تابستان، 2، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  614

 

 ۀمرحلر  در .دشر   یتصرح  مرکرز (  بانک ساالنهبهرۀ  نرخ

 تعردید  ربضر  حاصر   یز تراالب   ی ریستفاد یغ یرزش آخر،

 یفررید  پردیخرت  به تمای  متوس  و بازدیدکنندگانساالنۀ 

 شد  آورد  6 جدول در آمد  دست به نتای  آمد. دسته ب

 یست.

 یانزل تاالب کل یاقتصاد ارزش حداقل 

اد  تررراالب ینزلررری یز مجمرررو  یرزش حررردیق  یرزش یقتصررر

ی  غیرمسررتقیم و یرزش  ی  مسررتقیم، یرزش یسررتفاد  یسررتفاد 

مقادیر مربو  به حدیق   7ی  به دست آمد. جدول  یستفاد  غیر

 دهد. ( ری نشان می1325یرزش یقتصاد  ک  تاالب )در سال 

 مرکزی( بانک آتی)منبع: های ارزش تعدیلبرای  مرکزی بانکۀ ساالنۀ بهر نرخ. 4 جدول

 نیانگیم 9914 9916 9919 9912 9919 9914 9981 سال

 4/16 12 5/21 5/21 5/14 5/14 13 13 )درصد( بهر  نرخ

  انزلی تاالب ای استفاده غیر و )تفریحی( غیرمستقیم ای استفاده های ارزش. 4 جدول

 حاضر شرایط در تاالب ارزش اقتصادی پارامتر تاالب ارزش

 فرجگاهیت و تفریحی یرزش

 7/4313 تومان برحسب (WTP) پردیخت به تمای  متوس 

 1451111 [22] نفر برحسب بازدیدکنندگان تعدید

  برحسب تاالب تفرجگاهی و تفریحی ها  یرزش

 تومان میلیون
2/6254 

 ی  یرزش غیر یستفاد 

 2/24227 برحسب تومان (WTPمتوس  تمای  به پردیخت )

 1451111 [22] سب نفرتعدید بازدیدکنندگان برح

 36111 ی  تاالب برحسب میلیون تومان ها  غیر یستفاد  یرزش

  

 انزلی تاالب اقتصادی ارزش حداقل. 7 جدول

 تومان میلیون به اقتصادی ارزش خدمات

 13/52267 (قایق با تاالب در زنی گشت و ماهیگیر  )شکار، مستقیم ۀیستفاد

 2/6254 (هیتفرجگا )یرزش غیرمستقیم ۀیستفاد

 36111 ی    غیریستفاد 

 13/112222 مجمو 
 

 ۀسیمقا با تاالب نانینش هیحاش یاقتصاد تیوضع یابیارز

 نسابت  حاضر طیشرا در تاالب یکیاکولوژ خدمات ارزش

 شده یگذار هدف طیشرا به

 در یصرلی  هدف گفته شد، قب  ها  بخ  در که طور همان

 نشران  تاالب، کلی یرزش دیدن نشان یز بی ۀ حاضر مطالع

 چهررارچوب در آن خرردمات حریف  یقتصرراد  عویقرب  دیدن

IWRM برا مسرئله   یجتمراعی  - یقتصاد  جهات به توجه و 

 بره  توجره  برا بنابریین،  یست. پایدیرۀ توسع به رسیدن هدف

 منرافع ۀ کلی حیف و تخریب حاضر زمان در که ویقعیت یین

 چهرارچوب  در تحقیرق  یصرلی  هدف و یستن متصور تاالب

 حفرظ  بری  تاالبۀ حقاب أمینت یهمیتشان دیدن ن ،شد یاد

 بری  یقتصاد  عدیلت تأمین عین در آن یکولوژیکی سالمت

 و تهدیرد  یز مترأثر  خردمات  ،یسرت  پایدیرۀ توسع به رسیدن

 دیصر  صرورت  به  ریگیماه به بخ  یین در تاالب تضعیف

 صررورت برره  گردشررگر و پرنررد  شررکار ترراالب، در یمرراه

یادشرد    مشراغ   یز هریرک  برری   .شردند  محدود یقرینیقا

 تغییرر  ثیرأت آنها کمک به بتوین تاشد  تعریف هایی شاخ 

 .دکرر  تعیین ری محلی جویمعرو   تاالب یکوسیستم شریی 

 خرردمات  یقتصرراد  گررییر یرزش بررری  منوررور، ییررنبرره 

 و حاضررر  یشررری در هررا آنۀ مقایسرر و ترراالب یکییکولرروژ

 و میمسرتق   گرییر  یرزش  هرا  روش یز شرد ،   گرییر  هدف

 .دش یستفاد   بازیر روش

 نسابت  حاضر طیشرا در تاالب ۀیحاش رانیگیماه شرایط

 مطلوب طیشرا به

 تراالب  در رمجازیغ  دهایص یز شد  ثبت آمار ودنب دلی  به
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 در  ریگیمرراه بخرر  یز شررد  افررتیدر  هررا دید  یز یینزلرر

 به .شد یستفاد  [23] النیگ التیش ک  ۀیدیر دیص معاونت

  یشررری نیبرر یرتبررا  یبترردی ،کررار  نیرری نجررامی منوررور

 .دشر  یبررسر  یبوم رینیگیماه منافع و تاالب یکیدرولوژیه

هرر   یمراه  دیصر  درصرد  مختلف،  ها سال در دیص ریمقاد

 ریتییر تغ و تراالب  در شد دیص یماه ک  به نسبت یتعاون

 عنروین  بره   ادیصر  مختلرف   هرا  یتعاون سهام یمال یرزش

 آمرار  ،3 شرک   .ندشد تخابین بخ  نیی یینها  ها شاخ 

 نشران  یینزلر  تراالب  در ری مختلرف   ها سال در یماه دیص

 دیصر  آمرار  نیشرتر یب 1325 سرال  که ی  گونه به ،دهد یم

 .د دیر ری سراالنه  دیصر  آمرار  نیکمترر  1375 سرال  و ساالنه

 مراهی  صرید  یفزییشری  روند، دشو  می مالحوه که طور همان

 ی شرررری در شرررد  مشررراهد  منفررری رونرررد خرررالف ربررر

 علت بررسی بری  .یست (1 )جدول تاالب یکوهیدرولوژیکی

 توجه با شد. توجه تاالب محی  یز بیرون عویم  به ،یمر یین

 ،یینزلر  تراالب  در شوند دیص  ها یماه ییصل منبع آنکه به

 هرا   بررسی بریساس چون تر مهم آن یز و یست خزر  ایدر

 یاهمر  بچره  خرتن یر بره  یقدیم هرساله یینزل التیش میدینی

 ریتییتغ که دگرفته ش نتیجهبنابریین  ،دکن یم تاالب وندر

 تراالب  کر   ۀسراالن  دیصر   رو تاالب یکیدرولوژیه  یشری

 تروین  یمر  شرد   مطرر   مویرد به توجه با .زیاد  ندیرد ریثأت

 دیصر  میرزین  یعنری  شرد   ینتخاب شاخ  که گرفت جهینت

  یشرری  نیبر  یرتبا   برقریر بری  یمناسب شاخ  ،ساالنه

 .یستن یبوم رینیگیماه منافع و تاالب یکیدرولوژیه

تعردید   ،ۀ حاضرر مقالر  در شد  یبررس  ها شاخ  گرید

 نسربت  یتعراون  هر یماه دیص درصدصیادین در هر بخ ، 

 سررهام یرزش و ترراالب کرر  در شررد دیص یمرراه کرر  برره

 6رر  4ها   ترتیب در شک  که به بود  ریگیماه  ها یتعاون

  یشرری  و حاضرر  تیوضرع  و تاالب مختلف  ها بخ  بری 

  .دید  شد  یست نشان مطلوب

 
 [29] مختلف یها سال در یماه دیص آمار. 9 شکل

 
 مطلوب شرایط و حاضر شرایط در ماهیگیری های تعاونی در ماهی صیادان تعداد ۀیسمقا. 6 شکل



 9911 تابستان، 2، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  612

 

 رنفر  311 برا  یتعراون  4 ،1375 سال در ،4 شک  به توجه با

  یشررری بودنررد. تیررفعال برره مشررغول یینزلرر ترراالب در ادیصرر

 سربب  سرال  آن در تراالب  آب عمق مانند مناسب یکیدرولوژیه

 ،برود  د شر  یینزلر  تراالب  بخ  چهار در ها یتعاون متویزن توزیع

 فجرر  ۀدهر  یتعاون تاالب، یغرب بخ  در آبکنار یتعاون که چنان

 بخر   یوبجنر  یرۀ ناح در هندخالره  یتعاون م،یاکشیس بخ  در

 تراالب  یشررق  بخر   در ( جعفر ی)نق نوخاله یتعاون و  مرکز

 ادینیصر  تعردید  برر  کره  حرالی  در ،1325 سرال  در دیشتند. قریر

  هرا  یتعراون  در یما ،یست شد  یفزود  نفر 11 حدود آبکنار بخ 

 ینقر  و هندخالره  م،یاکشر یس  هرا  یتعراون  در یعنی تاالب گرید

 یز ری خرود  شرغ   صریادین  یز نفر 37 و 26 ،42 بیترت به  جعفر

 کراه   برا  یمیمسرتق  یرتبرا   تویند یم یمر نیی که یند دید  دست

   باشد. دیشته مناطق نیی در تاالب آب عمق

 یسرتفاد   برا  توین یم ری یتعاون هر یپول یرزش کاه  مقدیر

 ینجرام  منورور  بره  آورد. دسته ب رفته یزدست فرصت کردیرو یز

 مقردیر  برا  ری یتعراون  هرر  در شرد   کرم  یفرید تعدید دیبا ،کار نیی

 برر  .دکرر  ضررب   ریگیمراه  مانند شغ  کی جادیی یپول یرزش

 بخر   ییرن  بر شد  هزینۀ تحمی  ،1ریبطۀ  مطابق و یساس یین

با: بود خویهد بریبر تاالب یقتصاد  کارکرد یز
 رفته یزدست ۀنیهز = (42+26+37) * 32711111= 7/4225تومان میلیون

 دیصر  بره  نسبت یماه دیص صددر شاخ  ،5 شک  مطابق

ه بر  شرد   ادیز تاالب غرب در ویقع آبکنار یتعاون در تاالب در ک 

 سرال  در درصرد  62 بره  1375 سرال  در درصد 42 یز که  طور

 م،یاکشر یس  هرا  بخر   در شاخ  نیی یما یست. د یرس 1325

 یکیدرولوژیر ه  یشرری  رییر تغ علرت  بره  تراالب،  یجنوب و یشرق

 نیر ی ۀجر ینت یسرت.  افتره ی  کراه  تراالب  آب عمرق  خصو، هب

 کراه   و دیص درصد کاه  یادشد   ها بخ  در عمق کاه 

 در برود.  تراالب  دیص ک  به نسبت ها بخ  نیی در ادینیص تعدید

 در مطلروب   یشرری  در کره  یترویزن  کره  گفرت  تروین  یمر  ،ویقرع 

 یز ،دیشرت  وجرود  مختلرف   ها بخ  در یماه دیص  ها یتعاون

  سرودآور   ریبر  آبکنرار،  جرز  بره  ها یتعاون تمام و یست رفته نیب

 ند.ی  شد ادهایص تعدید کردن کم به مجبور

 سرهام  یرزش درصد شاخ  شد ، یبررس  بعد شاخ 

  یشرری  و مطلوب سال در آنها ۀسیمقا و یتعاون  ها شرکت

 طری  چهارگانه ها  تعاونی سهام یرزش تغییریت .بود حاضر

 .یسررت  شررد دید  نشرران 6 شررک  درشررد   بحرر ۀ دور دو

 دهد یم نشان 1375 سال در ها یتعاون سهام یرزش ۀسیامق

 سرال  در یمرا  ،نددیر یکسانی یرزش تقریباً تعاونیۀ هم سهام

 یتروجه  درخرور  شرک   به آبکنار تاالب سهام یرزش 1325

 میاکشر یس یتعراون  خصرو،  هبر  ها یتعاون ریسا و شد  ادیز

 .یند  دید دست یز  ادیز حد تا ری خود یرزش

 
 مطلوب شرایط و حاضر یطشرا در یگیریماه های یتعاون در یدص کل به نسبت یتعاون هر یدص درصد ۀیسمقا. 4 شکل

 

 [29] 9914 و 9974 های سال در ها یتعاون سهام ارزش ۀسیمقا. 4 شکل
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 طیشارا  در تاالب ۀیحاش در پرنده شکار  شاخص ۀمقایس

 شده یگذار هدف طیشرا به نسبت حاضر

 یز حاصر   درآمرد  ،تراالب  تقیممسر  ها  یرزش یز دیگر یکی

 یرزش کراه   زینیم نییتع منوور به .یست پرندگان شکار

 کر   تعردید  یبتردی  ،بخر   یین در تاالب یکییکولوژ خدمات

  گررییر یرزش منوررور برره .شررد  یرروتحل هیررتجز پرنرردگان

 پرنرردگانرو   تمرکررز بررازیر، مررتیق روش بررا  یقتصرراد

 در و شروند  یمر  شرکار  انیشرکارچ  توس  که یگوشت حالل

 .شرد  دید  قرریر  ،دیرد وجرود  مشخ  یمتیق آنها  بری بازیر

 چنگرر  خوتکا، ۀگون 3 دید نشان پرندگان شکار آمار یبررس

 یختصرا،  خرود  بره  ری شکار آمار نیشتریب سرسبز یردک و

 برری   یمناسب شاخ   ها گونه توینند یم بنابریین ،یند دید 

 ،7 شرک   باشرند.  تراالب  در موجرود  پرندگان  گییر یرزش

 در همچنررین و حاضررر تیضررعو در پرنرردگان نیرری تعرردید

 کره  طرور  همان دهد. می نشان ری شد  گییر  هدف  ها سال

ماننرد   تراالب  یکیدرولوژیر ه  یشری یفت ،شود می مالحوه

 کر   تعردید  کراه   برا  مسراحت  و ترریز  آب، عمرق  کاه 

 هرچره  کره  ی  گونره  بره  دیرد میمستق ۀریبط تاالب پرندگان

 کر   تعردید  یز ،ردیگ یم فاصله خود مطلوب  یشری یز تاالب

 کراه   نیر ی کره  یست بدیهی .شود م میک زین آن نپرندگا

 ریثأترر زیررن ترراالب در دشرروند یص پرنرردگان  رو تیررجمع

 یست. د ش آن کاه  سبب و گییشته

 یکییکولروژ   یشری ریتییتغ ریالیآثار  نییتع منوور به

 بخر ،  ییرن  در آنهرا  یز حاصر   خردمات  کاه ۀ ویسط به

 پرنردگان  تعدید تفاض  در پرند  هر متیق ضرب یز توین یم

 حرردیق  و مطلرروب  یشررری برره نسرربت حاضررر  یشررری در

 مشرخ   ری افتهی کاه  یپول یرزش زینیم و  دکر یستفاد 

 در شرد   کاسرته  خردمات  یپول یرزش زینیم 2 جدول .کرد

  یشررری برره نسرربت حاضررر  یشررری در ری یینزلرر ترراالب

 دهد. یم نشان شد   گییر هدف

 
  [26] انزلی تاالب در شکار قابل پرندگان و پرندگان کل تعداد ۀمقایس. 7 شکل

 [26] شده یگذار هدف طیشرا به نسبت حاضر طیشرا در دیص قابل پرندگان یپول ارزش کاهش ۀسیمقا. 8 جدول

 
 مطلوب طیشرا به نسبت حاضر طیشرا ۀسیمقا

 (9914 سال با سهیمقا در 9974 )سال

 حداقل طیشرا به نسبت حاضر طیاشر ۀسیمقا

 (9914 سال با سهیمقا در 9988 )سال

 پرنده نام
 در پرندگان تعداد تفاضل

 مطلوب و حاضر طیشرا

 هر ارزش

 پرنده

 )تومان(

 یپول ارزش

 )هزار

 تومان(

 در پرندگان تعداد تفاضل

 حداقل و حاضر طیشرا

 هر پرنده ارزش

 )تومان(

 یپول ارزش

 )هزار

 تومان(

 213225 35111 6111 571211 35111 16321 خوتکا

 264361 31111 2212 612141 31111 21632 چنگر

 536321 21111 6714 1416421 21111 17716 سرسبز

 1114565   2612221   ک  جمع
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 منظاور  به تاالب در یزن )گشت قرانانیقا تیوضع ۀمقایس

 طیشرا به نسبت حاضر طیشرا در (گردشگران ییجا هجاب

 شده یگذارهدف

رو   تاالب یکیدرولوژیه  یشری رییتغ یثر یبررس منوور به

  هرا  قیقرا  تعردید  یبتردی  تراالب،  ۀیحاشر  قرینانیقا تیوضع

 ک  در موجود  گردشگر مقاصد بری  مجوز  دیری  موتور

 در شرد    گرییر  هردف   هرا  سرال  و حاضر  یشری در تاالب

 تعردید  2 شرک   .دشر  سره یمقا تراالب  مختلرف   هرا  بخ 

 نسربت  (1325 )سال حاضر  یشری در ری  موتور  ها قیقا

 به توجه با دهد. یم نشان (1375 )سال مطلوب تیوضع به

 شرهر  در دور  دو هرر  در هرا  قیقا نیی ییصل تجمع ،2 شک 

 ویرد قسرمت  نیر ی یز گردشرگر  نیشرتر یب ویست  بود  یینزل

 یز ریر غ بره  پیدیسرت  کره  طور همان .شوند می و شد  تاالب

 هندخاله، و آبکنار مانند تاالب مناطق ریسا رد ،یینزل بخ 

 در و فتره ای کراه   زمران  مرور به  موتور  ها قیقا تعدید

  دشر  حریف  کر   طور به درآمد منبع یین میاکشیس بخ 

 عمق شدن کم به توین می مشخ به طور  ری یمر یین یست.

 سرویر  محر   کره   ی هیحاش ینویح در خصو، به تاالب آب

 توقف یز یناش ها خطر ،نیمچنه و یست گردشگرین شدن

 تراالب  در نورر  مد  ها بخ  در موجود رسوبات در هاقیقا

 .دید نسبت ینزلی

و  1325ها   با تفاض  تعدید سفرها  سال توین یمیکنون 

یرزش  کراه  )وضع موجود و وضرع مطلروب( میرزین     1375

  هرا  بخر  در  یین تیپ یز خدمات گردشگر  مسرتقیم  یپول

شرد  برری     دست آورد. فرضریات یسرتفاد   به  ری بمختلف تاال

یست کره   رفته همان فرضیاتی دست محاسبۀ یرزش یقتصاد  یز

در بخ  یرزیرابی یرزش یقتصراد  تراالب در بخر  قرایقرینی      

  هرا  بخر   در تراالب  یپول یرزش کاه  ،2 جدولینجام شد. 

 .دهد یم نشان ری آبکنار و هندخاله م،یاکشیس

 
 [24] 9914 و 9974 هایسال در قایقرانی یها یتعاون ۀسیمقا. 8 شکل

 [24] شده یگذار هدف طیشرا به نسبت حاضر طیشرا در یگردشگر یهاقیقا یپول ارزش کاهش ۀسیمقا. 1 جدول

(9914 سال با سهیمقا در 9974 )سال مطلوب طیشرا به نسبت حاضر طیشرا ۀسیمقا   
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 614  ... مؤثر بر معیشتارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی : شکوهیو  مدبری

 

 در خسرارت  عتوزیر ، دشرو  مری  مالحوره  کره  طور همان

 کررهی   گونرره برره ،نیسررت یکسرران ترراالب مختلررف منرراطق

 منورر  یز یسرت.  شرد   خسارت بیشترین متحم  سیاکشیم

 تاالب پایدیر،ۀ توسع به رسیدن بری  یقتصاد  عدیلت توزیع

 خرود  مختلف ها  بخ  در درآمد نامتناسب توزیع علت به

 یکوهیرردرولوژیکی شررریی  تغییررر یز ناشرری مسررتقیم کرره

 ییرن  و ری نردیرد  الزم تعادل ،یست شد  حاص  آن نامتویزن

 هرا   هزینره  نیرز  یجتمراعی  و سیاسری  یبعاد یز تویند می یمر

 .دکن تحمی  جامعه بر ری تصور  قاب  غیر و نادید 

 گیری نتیجه

  کارکردهرا ر بر  تأثیر زیراد   ها تاالب هیدرولوژیکییکو شریی 

  هررا یرزش حفررظبررری   یآبرر هررا  سررتمییکوس برره ویبسررته

 مررتب   نفعان  ذ ییجتماع - یقتصاد شریی  و محیطی ستیز

 مرورد  آب حجرم  مقردیر  یبتردی  حاضر پووه  در دیرد. تاالب با

 شرریی   دو در یکوسیسرتم  خدمات و کارکردها حفظ بری  نیاز

 برا  که محلی جویمع و تاالب یکوسیستم بری  مطلوب و حدیق 

 برا  بعد مرحلۀ در .گرفت قریر توجه مورد هستند، یرتبا  در آن

 هرایی  یکوسیسرتم  شدن مغبون علت که یمر یین گرفتن نور در

 عردم  آب تخصری   بره  مربرو   منازعرات  در هرا  تراالب  مانند

 یقتصراد   یرزش بره  سیاسری  نخبگران  و جامعه باور و آشنایی

 پنهرران ورؤیررت  قابرر  خرردمات یقتصرراد  بررسرری آنهاسررت،

 مطالعره  دسرتور  در ینزلری  تاالب ی ( یستفاد  غیر و ی  )یستفاد 

 یز برخرری یقتصرراد  یرزشمحاسرربۀ  ،همچنررین گرفررت. قررریر

 طرور ه ب محلی جویمع معیشتبر  که تاالب یکولوژیکی خدمات

 بر حاکم یصول گرفتن نور در با دیرندتأثیر  ملموس و مستقیم

 صورت یکپارچه، مدیریت چهارچوب در آب منابع ها  سیستم

 خرردمات رو  شررد  ینجررام محاسرربات بریسرراس پررییرفت.

 مبنا  بر تاالب یین کلی یرزش حدیق  ،ینزلی تاالب یکولوژیکی

 112222 حردود  (1325 سرال  )برمبنا  سرمایه حاضر یرزش

 بره  مربرو   آن یز درصرد  65 کره شرد   بررآورد  تومران  میلیون

 هرا   یرزش بره  مربو  آن یز درصد 35 و ی  یستفاد  ها  یرزش

 هرا   یرزش دیدن نشان منوور به ،یدیمه در .یست ی  یستفاد  غیر

 یکوهیردرولوژیکی  شرریی   برگردیندن صورت در دستیابی قاب 

 برر  محاسباتی ،مطلوب شریی  به حاضر زمان وضعیت یز تاالب

 گردشگر  شاخ  سه بریساس رفته یزدست ها  یرزش مبنا 

 نترای   گرفرت.  صرورت  مراهیگیر   و پرندگان شکار ،)قایقرینی(

 یرزشری  طلروب م وضعیت به تاالب یحیا  صورت در دید نشان

 یرزش ییرن  آمد. خویهد دسته ب تومان میلیون 13223 معادل

 شررریی  تغییررریت دهررد مرری نشرران شررد  محاسرربه پررولی

 نشرینان  حاشریه  معیشرت  وضرعیت رو   تراالب  هیدرولوژیکی

 و وژ مطالعرات  نترای   برا  هرا  یافتره  یین دیرد. زیاد تأثیر  تاالب

 همکرارین  و آینری  و [27] همکرارین  و کامووی ،[26] نهمکاری

 تراالب  هیردرولوژیکی  شرریی   تغییر چون دیرد. مطابقت [22]

 ،گرییرد  مری  جرا   برر  تاالب مختلف ها  بخ  بر متفاوتیآثار 

 مختلرف  ها   بخ  میان در یقتصاد ( ها  )یرزش ثروت توزیع

 مطالعرات  برا  نتای  یین یست. شد  شدید ناهمگونی دچار تاالب

 و حجررت منتوررر و هررامون ترراالبرو   [5] ینصررار  و پیررر 

 دیردگا   یز. دیرد مطابقرت  شرادگان  تاالب رو  [22] همکارین

 دیردگا   یز ولری  ،نیسرت  خاصری نتیجرۀ   مبرین  یمرر  ییرن  ملی

 برمبنرا   ،ینزلری منطقرۀ   ،IWRM یصرول  یسراس  بر ی  منطقه

 جغریفیرایی  وضرعیت  .ری ندیرد الزم تعادل ،پایدیرتوسعۀ  ریفاتع

 یسرت  چنان حاضر قیقتح در شد  گرفته کاره ب مورد مطالعۀ 

 هرا   تراالب  دیگرر  یطرریف  در موجود قومی ها  پیچیدگی که

 یمرر  ییرن  ولری  ری ندیرد، هیرمند هامون یا و یرومیهمانند  کشور

 هرم  برر  یمکران  بررسری  برری   خا، یجتماعی مطالعات به نیاز

 آشرفتگی  بره  توینرد  مری  کره  ری منطقه یجتماعی تویزن خوردن

 جامعره  برر  بینری  پری   قاب  غیر ها  هزینه تحمی  و سیاسی

 سازد. نمی منتفی ،منجر شود
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