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اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

گزارش توجیهی ارتقاء سطح به شکار ممنوع تاالب صالحیه در شرف تکمیل می باشد .تاالب صالحیه

محدوده اراضی تاالبی  ،آبگیرها وکفه های نمکی دشت صالحیه در استان البرز ودشت اله آباد در استان قزوین با وسعتی بیش
از  63000هکتار در مرز مشترک غربی استان البرز واقع شده که حدود  30هزار هکتار از این تاالب در شهرستان نظرآباد و
اشتهارد قرار دارد .پهنه های آبگیررودخانه شور و دشت صالحیه حدود  1100متر ارتفاع و دارای سطح کم شیب و با کمی
تقعر(محل تجمع آبهای اراضی اطراف)  ،با خاک رسوبی عمیق ،مرطوب با شوری زیاد و بافت طبقات خاک از سبک تا خیلی سنگین
متغیر است .میانگین ساالنه بارندگی در این منطقه  220میلی متر بوده که کمترین نزوالت جوی را در استان به خود اختصاص داده
است .بررسی وضعیت تغییرات پارامترهای هواشناسی حوضه آبریز صالحیه در جهت کاهش بارش و افزایش دما و تبخیر می
باشدبطوری که میزان بارشها در  15سال اخیر نسبت به دوره  45ساله به میزان  8درصد کاهش داشته است .
پوشش گیاهی منطقه از نوع جوامع استپی می باشد و شامل انواع گیاهان مرتعی ،از قبیل گرامینه ها ،درمنه ها و انواع گیاهان بالشتکی
خاردار و در خاک های شور که غلظت امالح خاک زیاد است انواع گیاهان شورپسند به وفور دیده می شود.
اهمیت زیستگاهی

تاالب ها را می توان در حفظ تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی کشور دارای اهمیت دانست .به عبارت دیگر حضور این تاالب
باعث میشود تا پرندگان کمتری در مسیر مهاجرت از بین بروند و همچنین منابع مورد نیاز جمعیتی از پرندگان را برای فصل سرما
تأمین میکند

زیستتتگاههای تتتاالب صتتالحیه بستتیار متنتتوع بتتوده و شتتامل انتتواع پرنتتدگان خشتتکزی و آبتتزی متتی باشتتد .تتتاکنون حتتدود 110
گونتته پرنتتده در ایتتن زیستتتگاه ابتتت شتتده استتت .گونتته هتتای مهتتاجرآبزی و کنتتار آبتتزی در مستتیر مهتتاجرت ختتود در ایتتن
منطقتته فتترود متتی آینتتد و پتتن از ستتپری نمتتودن زمتتان استتتراحت و تجدیتتد قتتوا بتته منتتاطق دیگتتر بتته پتترواز در متتی آینتتد .
پرنتتدگان آبتتزی و کنتتار آبتتزی بتتا ایتتن منتتاطق آشتتنا بتتوده و از بتتین رفتتتن یتتا تخریتتب تتتاالب بتته هتتر دلیتتل ممکتتن استتت باعتتث
اختتالل در رونتتد مهتتاجرت آنهتتا شتتود .ایتتن تتتاالب بعنتتوان استتتراحتگاه موقتتت و گاهتتا محتتل تختتم گ ت اری و جوجتته آوری
برخی از گونه ها ی پرندگان محسوب می شود .
انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی شامل درنا خاکستری ،غاز خاکستری ،اردک سرسبز ،تنجه ،آنقوت ،اگرت  ،حواصیل
خاکستری  ،فالمینگو ،لکلک سیاه ،پلیکان سفید و  ...در این تاالب مشاهده گردید .از گونه های پستاندار موجود در منطقه می
توان به خرگوش ،روباه ،گرگ ،شغال ،گراز ،تشی ،سنجاب زمینی و ...اشاره کرد.
عوامل موثر درتخریب تاالب

در سال های اخیر به دلیل خشکسالى هاى مداوم ،کاهش بارندگى و رطوبت نسبی محیط به همراه بهره برداری نامتوازن محیط
زیست ،نظیر تخریب پوشش گیاهی ،استفاده بى رویه از منابع آبى ،اجرای طرحهای جمع آوری آبهای سطحی و احداث زهکش
،چرای دام های سنگین نظیر شتر افزون بر توان علوفه ای منطقه و عدم تامین حقابه تاالب سبب خشک شدن تاالب قاپوزآباد شده
است نتیجه خشک شدن این تاالب و کاهش رطوبت خاک در منطقه،گسترش شدید پدیده گرد و غباراز طریق برداشت رسوبات
بستر خشکیده تاالب شده است .در حال حاضر دشت نظر آباد از کانونهای مهم محلی تولید ریزگرد در استان البرز شناخته میشود.
ادامه این روند تبعات بسیاری همچون افزایش آلودگی ،مسایل بهداشتی ،آسیب جدی به فون وفلور منطقه و نهایتا معارضات
اجتماعی و مهاجرت را در پی خواهد داشت.

