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 دیباچه

، کوه در  تاالب ها همواره يکي از مهمترين و حساس ترين اکوسيستم هاي موجود در جهان بووده انود  
گذشته توجه چنداني به ارزش هاي آنها نشده است و همواره به عنوان عرصه هاي فاقد اهميت از ديد برناموه  

ش ها و خدمات فراوان تاالب ها در بخش هواي  ولي امروزه ارزتصميم گيران جامعه پنهان مانده اند. ريزان و 
مختلف زندگي انسان شناخته شده است و اين اکوسيستم ها را به عرصه هاي طبيعي ارزشمندي بودل نمووده   
که مديريت و برنامه ريزي در خصوص حفاظت و بهره برداري از آنها از ارکان اصلي سياسوتذذاري هواي هور    

 اه ما به تاالب ها، عمودتا  ديود   موارد اين امر سبب گرديده است که نذ. البته در برخي کشور محسوب مي شود
بودون لحوان نموودن    منجور بوه بهوره بورداري از تواالب هوا       و اين امر  ديدگاه حفاظتيتا  باشدبهره بردارانه 

درحال حاضر هشدار متخصصان و  .و بدون توجه به ضوابط و مقررات شده است استانداردهاي زيست محيطي
در  اين عرصوه هوا  ان محيط زيست در ارتباط با نابودي تاالب ها شدت گرفته و فشارهاي موجود در پژوهشذر

بسياري از موارد بحراني اعالم شده است. در کشور ايران نيز تاالب هاي متعددي با ارزش هاي باالي زيستي، 
ه واسوطه ارزش هواي   اقتصادي و فرهنذي شناسايي گرديده است. تعدادي از اين تواالب هواي بو    –اجتماعي 

در اسوتان   بااليي که داشته اند، با عنوان تاالبهاي با ارزش بين المللي تحت مديريت و حفاظت قرار گرفته اند.
تواالب    (و هنوديجان  جراحي دز،کرخه، کارون،) پنج رودخانه بزرگ و پرآب ايرانخوزستان نيز عالوه بر وجود 

سال متولي حفاظت و بهوره   25به مدت  3111وزستان از سال هاي متعدد وجود دارد که سازمان آب و برق خ
و استان خوزستان تاالب شادگان نيز يکي از تاالب هاي ايران   برداري از اين منابع آبي را عهده دار بوده است.

به عنوان تاالبي با ارزش بين المللي در کنوانسويون رامسور تبوت گرديوده و موورد       3121مي باشد که از سال 
 متمادي در معور  . اين تاالب نيز همانند ساير تاالب هاي جهان در طي سال هاي گرفته استقرار حفاظت 

بهره برداري هاي بي رويه و غير اصولي قرار گرفته است که بقاء آن و زيستمندان وابسته به آن را با مشکالت 
اظوت از ايون تواالب بوه     فمديريت و حفاظت تاالب شادگان طرح ملي حبه منظور  اساسي روبرو نموده است. 

با توجه به اهميت اهداف و اجراي برنامه مديريتي تاالب  تاالب پريشان و درياچه اروميه شکل گرفت. 5همراه 
)به دبيري سازمان آب  آب و کشاورزي مديريت منابع شادگان، ساختار مديريتي تاالب شادگان به سه کارگروه

تقسيم  )به دبيري اداره کل حفاطت محيط زيست خوزستان( ي، تنوع زيستي و مشارکت مردمو برق خوزستان(
، به دبيوري سوازمان آب و بورق    کشاورزي با توجه به اهميت مباحث آب ومديريت منابع کارگروه   شده است.

دفتر طرح حفاظت  ،شامل اداره حفاظت محيط زيست خوزستان خوزستان و با حضور تمامي ارگان هاي مرتبط
استانداري خوزستان، فرمانوداري شوادگان، اداره کول منوابع طبيعوي، اداره کول شويالت         از تاالب هاي ايران،

خوزستان و سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، دانشذاه آزاد اسالمي واحد اهواز، واحد علوم و تحقيقوات مرکوز   
رتبط بوا مباحوث   تشکيل گرديد تا در قالب آن بتوان موارد م اهواز، دانشذاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و... 

از اهداف اصلي کارگروه موذکور،   يکي پوشش داد. آب و کشاورزي را در اهداف اصلي مديريت تاالب شادگان 
تحليل هاي کارشناسي اعضاء  تاالب شادگان با تکيه بر مطالعات موجود و  )گزارش حاضر( تهيه گزارش سنتز

ا تعيين و جهت رفع آنها اقدامات الزم را پيش بيني بوده است تا بتوان بواسطه آن کمبودها و نواقص داده اي ر
نمود. گزارش حاضر نيز با هدف مذکور و با تالش دست اندرکاران طرح ملي حفاظت از تاالب شوادگان تهيوه   

تالشي جهت رفع مشکالت براي مديريت و حفاظت بهينه تاالب و گرديده است. اميد است اين گزارش آغازي 
 آن باشد. 

 عليرضا رضانيا
 خوزستانو برق  سازمان آب مديرعامل و رئيس هيئت مديره
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 ختار فصل های گزارشسا
مشکالت تاالب  برانذيزترينعدم قطعيت در مورد داده ها و کمبود/نبود اطالعات پايه يکي از بحث 

در  عدم اطمينان و فقر اطالعات و پراکندگي تحقيقات از دغدغه هاي ذيمدخالنبنا بر اين، . شادگان مي باشد
بر اساس مصوبه کارگروه مديريت آب و بود. لذا،  منابع آب و کشاورزي تاالب شادگان مديريت کارگروه

کشاوزري  حوضه تاالب شادگان، قرار بر اين شد که گزارش سنتز بر اساس تحقيقات گذشته براي ارزيابي 
 .وضعيت موجود و بررسي کيفيت اطالعات تهيه شود

مطالعات سيستم منابع آب و خاک و اکوسيستم حوضه آبريز  "سنتز"اد همنه"گزارش حاضر با عنوان 
يک جمع بندي مبتني بر مرور گزارشهاي مطالعاتي است که طي دهه گذشته براي ارزيابي  " تاالب شادگان
انجام گرفته است. هدف از تهيه گزارش انجام يک  تاالب شادگان حوضه آبريز و خاک و اکوسيستم منابع آب
و ارائه آن  تاالب بين المللي شادگاندر حوضه آبريز و نيز  و خاک و زيست محيط ز وضعيت منابع آبارزيابي ا

و خاک و محيط  به کارشناسان و مديراني است که به داليل مختلف بر روي موضوعات مرتبط با منابع آب
ه کمبودهاي موجود ، مطالعه، برنامه ريزي و يا تصميم گيري مي کنند. در عين حال سعي شده است کزيست

در آمار و اطالعات نيز شناسائي و معرفي گرديده و يک ارزيابي کارشناسي از کيفيت و کفايت اطالعات ارائه 
 . شود

را  آب و خاک و اکوسيستم اين گزارش وضعيت سيستم منابعبا استفاده از رويکرد بهم پيوسته و کل نذرانه، 
 و نهادي و تشکيالتي مي باشد. محيط طبيعي ، تماعي اقتصادياجدر نظر مي گيرد که شامل زير سيستم هاي 

گزارش به سه بخش اصلي تقسيم مي شود. در بخش اول )فصل هاي اول تا پنجم(، تمرکز بر تاالب شادگان 
نابع آب و خاک و اکوسيستم مورد بررسي قرار مي گيرد از جمله  خصوصيات و ممي باشد و ابعاد مختلف سيستم 

و تهديدات و چالش ها )فصل اول(، تنوع زيستي تاالب )فصل دوم(، کيفيت منابع آب تاالب  ارزشهاي تاالب
 تاالب )فصل چهارم( و بعد نهادي و تشکيالتي تاالب )فصل پنجم(. و بيالن )فصل سوم(، کميت آب 

. در ، وضعيت موجود در سطح کالن حوضه آبريز بررسي مي شود)فصل هاي ششم تا نهم(بخش دومدر 
شامل پتانسيل منابع آب و زيرساختارهاي سيماي توسعه منابع آب و خاک  بيان مي شود ششم فصل 

بعد نهادي و تشکيالتي از جمله تحليل ذيمدخالن و ارتباط آنها با مديريت تاالب در فصل هفتم  .هيدروليکي
عت در خوزستان، آمده است. در فصل هشتم، تقاضا و عرضه منابع آب ارايه مي شود. به علت اهميت بخش صن

 سيماي توسعه اين بخش و مشکالت ناشي از آن در فصل نهم بيان مي شود. 
بخش سوم اين گزارش )فصل هاي دهم تا سيزدهم( يک جمع بندي از وضعيت موجود محسوب مي شود. 

يي سطح تاالب و حوضه آبريز ارايه مي شود و راهکارهاهر دو در فصل دهم ابعاد مختلف مسايل و مشکالت در 
حوضه آبريز تاالب شادگان وجود دارد پيشنهاد مي گردد. بر اساس يافته هاي اين گزارش، سه چالش اساسي در 

که در سه فصل آينده گزارش به صورت مبسوط به آن پرداخته مي شود از جمله اترات متقابل توسعه بر تاالب 
شادگان و ترند ورودي  تاالب م( و نياز آبيشادگان )فصل يازدهم(، اترات خشکسالي و تغيير اقليم )فصل دوازده

 . در پايان نتيجه گيري ها و توصيه ها در فصل چهاردهم ارايه شده است. )فصل سيزد هم( به تاالب
 سيد مختار هاشمي  

 مشاور ملي منابع آب طرح بين المللي حفاظت از تاالبهاي ايرانويراستار و 
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 تقدیر و تشکر
گزارش بر خود الزم مي دانند که از تمامي ارگان ها، نهادها، سازمان هاي  اين و يراستاران نويسندگان

دولتي و غير دولتي و افرادي که در جمع آوري داده هاي موجود دراين گزارش ياري نمودند، تشکر و قدرداني 
 نمايند. 

 الزم است که به طور اختصاصي از کارشناسان نهادهاي ذيل قدرداني به عمل آيد: 
 حفاظت از تاالب هاي ايران دفتر طرح -

 اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان -
 سازمان آب و برق خوزستان -

 اداره کل شيالت خوزستان  -

 پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور  -

 استانداري خوزستان -

 امور آب منطقه جنوب -

 فرمانداري شادگان -

 يط زيست شادگاناداره مح -

 خوزستان سازمان جهاد کشاورزي -

 اسالمي واحد اهوازدانشذاه آزاد  -

 دانشذاه آزاد واحد علوم و تحقيقات خوزستان -

 دانشذاه علوم و فنون دريايي خرمشهر -

 اداره کل منابع طبيعي استان خوزستان -

 جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست -
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DoE Department of Environment 
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 جراحي – اهلل

 خصوصيات حوضه آبريز -1-5-3 12

 مشراگه هيدرومتري ايستذاه  -1-5-5 16

 گُرگُر هيدرومتري ايستذاه  -1-5-1 16

 هاي هيدرومتريتحليل فراواني ايستذاه -1-5-1 17

 بررسي بارندگي مستقيم بر تاالب -1-1 21

 ورودي به تاالبجريان  -1-2 21

21 
 ( gauged inflowsورودي هاي اندازي گيري شده ) -4-2-3

 رودخانه جراحي -1-2-3-3

 پساب هاي کشاورزي و وروديهاي ديذر -1-2-3-5 22
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 (:ungaged inflowsجريان ورودي غير اندازي گيري شده ) -1-2-5 26

 يستذاه گرگرجريان آبهاي سطحي: برداشت از انهار بعد از ا -1-2-5-3 26

 جريان آبهاي زيرزميني -1-2-5-5 26

 پارامترهاي خروجي -1-6 26

 تبخير از تاالب - 1-6-3 26

 خروجي به خليج فارس -1-6-5 26

 بحث و نتيجه گيري -1-2 27

 منابع -1-6 21

 : مدیریت و بعد نهادی تاالب و قوانین ساختارهای تشکیالتی5فصل  06

 مقدمه -2-3 61

 قوانين موجود در زمينه تاالب ها و تاالب شادگان -2-5 61

 بررسي وضعيت مديريت کنوني تاالب و نحوه اعمال قوانين -2-1 65

 مديريت بين المللي -2-1-3 65

 مديريت ملي  -2-1-5 65

اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان و ادارات تابعه در شهرستان هاي  -2-1-5-3 61
 مرتبط

 ازمان آب و برق خوزستانس -2-1-5-5 61

 اداره کل شيالت خوزستان -2-1-5-1 61

 سازمان ميراث فرهنذي، صنايع دستي و گردشذري خوزستان -2-1-5-1 61

61 
به سوي مديريت بهم پيوسته: برنامه مديريت و ساختار تشوکيالتي پيشونهادي تواالب     -2-1

 شادگان 

 اهداف اجرايي  مديريت -2-1-3 66

 رنامه ريزي و اجراي برنامه مديريت تاالب شادگانب -2-1-5 68

 بحث و نتيجه گيري -2-2 73

 منابع -2-6 75

23 
: جراحی( -در سطح حوضه آبریز )مارون  و خاک :سیستم منابع آب0فصل 

 سیمای توسعه
 مقدمه -6-3 71

 سيماي منابع آب حوضه آبريز -6-5 71

 آبهاي سطحي -6-5-3 71

 يرزميني آب هاي ز -6-5-5 72

 پتانسيل منابع آب )جريان ورودي طبيعي( در حوضه آبريز جراحي -6-5-1 72
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 بررسي سازه هاي آبي موجود در حوضه آبريزسيماي توسعه منابع آب و خاک:  -6-1 78

 جراحي –سدهاي بهره برداري شده در حوضه آبريز مارون  -6-1-3 78

 سد مارون -6-1-3-3 78

 سد جره: -6-1-3-5 71

 شبکه ها ي آبياري و زهکشي -6-1-5 81

 شبکه آبياري و زهکشي مارون -6-1-5-3 81

 شبکه آبياري جايزان -6-1-5-5 81

 شبکه آبياري خلف آباد )رامشير( -6-1-5-1 81

 شبکه آبياري شادگان -6-1-5-1 81

 شبکه آبياري شهيد دامغاني )سد ره( -6-1-5-2 81

 يد شبانکارهشبکه آبياري شه -6-1-5-6 83

 خصوصيات سيستم سازه هاي آبي-6-1-5-7 83

 بررسي سازه هاي آبي آتي در حوضه آبريز -6-1 83

 جراحي -بررسي سدهاي اجرايي، مطالعاتي و آتي در حوضه آبريز مارون  -6-1-3 83

 سد ابوالفارس -6-1-3-3 85

 سد مخزني ابوالعباس -6-1-3-5 85

 2و  1نيروگاه برق آبي ليراب  سد و -6-1-3-1 81

81 
 –بررسي شبکه هاي آبياري و زهکشي مطالعاتي و آتوي در  حوضوه آبريوز موارون      -6-1-5

 جراحي

 شبکه آبياري ري مکان -6-1-5-3 81

 شبکه آبياري خائيز -6-1-5-5 81

 شبکه آبياري السپيد -6-1-5-1 81

 شبکه آبياري صيدون -6-1-5-1 81

 نتيجه گيريبحث و  -6-2 87

 منابع -6-6 87

 : بعد نهادی، اجتماعی و اقتصادی2فصل  11

 مقدمه -7-3 88

 بررسي ارتباط سازمان هاي دولتي مختلف با تاالب شادگان -7-5 11

 استانداري خوزستان -7-5-3 11

 فرمانداري شادگان -7-5-5 11

 اداره کل حفاظت محيط زيست استان خوزستان -7-5-1 11

 سازمان آب و برق خوزستان  -7-5-1 11

 اداره کل شيالت استان خوزستان -7-5-2 13

 اداره کل منابع طبيعي استان خوزستان -7-5-6 13

 سازمان جهاد کشاورزي -7-5-7 13

 سازمان ميراث فرهنذي، صنايع دستي و گردشذري خوزستان -7-5-8 15
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 اداره کل راه و ترابري استان خوزستان -7-5-1 15

 شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي -7-5-31 15

 صنعت نفت -7-5-33 15

 صنايع پتروشيمي -7-5-35 15

 سازمان بنادر و دريانوردي خوزستان -7-5-31 11

 ساير ارگان هاي ذينفع و مرتبط با تاالب شادگان -7-5-31 11

11 
شادگان و مشخص ( مختلف با تاالب NGOsبررسي ارتباط سازمان هاي غير دولتي ) -7-1

 شدن جايذاه حقوقي آنها

 شوراي روستاها -7-1-3 11

 جوامع/مردم محلي -7-1-5 11

 سازمان هاي غيردولتي -7-1-1 11

  بازديدگنندگان و گردشذران -7-1-1 12

بحث و نتيجه گيري -7-1 12  

 منابع -7-2 17

 : تقاضا و تامین منابع آب در تمامی بخش ها1فصل  81
 مقدمه -8-3 11

 بررسي برداشت هاي موجود در حوضه آبريز )تمامي ذينفعان( -8-5 11

 بررسي تقاضاهاي آتي در حوضه آبريز )تمامي ذيمدخالن( -8-1 316

 بحث و نتيجه گيري -8-1 317

 منابع -8-2 318

 سیمای توسعه بخش صنعت و مشکالت ناشی از ان :8فصل  168
 مهدمق -1-3 311

 يرودخانه جراح زيو معادن در حوضه آبر عيصنا ساختار -1-5 331

333 
بررسي  عوامل آلودگي صنعتي و خانذي در تاالب شادگان  و اقدامات جلوگيري يا  -1-1

 پيشذيرانه

 يشهر يفاضالبها هيتخل صنعت آب و فاضالب: -1-1-3 333

 گاز و نفت انتقال لوله خطوط -1-1-5 335

 ينذار لرزه يها پروژه -1-1-1 331

 شادگان فوالد طرح -1-1-1 331

 نمک استحصال يطرحها -1-1-2 331

 ياستحصال نمک حرمت يها حوضچه -1-1-2-3 331

 يوانيد ياستحصال نمک هاد  يحوضچه ها  -1-1-2-5 331

 استحصال نمک عباس آلناصر يحوضچه ها -1-1-2-1 331

 شادگان شهرستان يصنعت يها شهرک -1-1-2-6 331

 شادگان يصنعت شهرک-1-1-2-6-3 331
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 نيدارخو يصنعت هيناح -1-1-2-6-5 331

 ريابوخض ياديو اسکله ص يتجار بندر -1-1-7 331

 تاالب ياراض تصرف و يمسکون يسازها و ساخت -1-1-7 332

 ديجمش تخت يميپتروش -1-1-1 332

 شادگان شهر زبالهدفع  ذاهيجا -1-1-31 332

 نيداخو –بندر امام و شادگان  –شادگان  ،امام  ربند – آبادان يها محور -1-1-33 332

 بحث و نتيجه گيري -1-1 332

 راهکار هاي پيشنهادي -1-1-3 336

 سياست هاي تشويقي -1-1-3 336

 منابع -1-2 337

 چالش ها و مسایل مهم در حوضه آبریز و تاالب شادگان :16فصل  111
 مقدمه-31-3 338

 ت موجود در حوضه آبريز و تاالب شادگانبررسي مشکال -31-5 331

 مشکالت موجود در سطح حوضه آبريز -31-5-3 331

 تخصيص آب بدون احتساب حداقل آب مورد نياز زيست محيطي پايين دست -31-5-3-3 351

 توسعه طرح هاي کشاورزي و آبياري -31-5-3-5 351

 توسعه شهر ها -31-5-3-1 351

 عتوسعه صناي -31-5-3-1 351

 صنايع نفت و گاز -31-5-3-1-3 353

 کارخانه هاي سيمان حوضه شمالي -31-5-3-1-5 353

 تاالب شادگان  -31-5-5 353

 کيفيت منابع آب و زيستذاه محدوده  تاالب شادگان -31-5-5-3 353

 کميت منابع آب تاالب شادگان 31-5-5-5 355

 يانهاي وروديتواتير گذار در کاهش حجم جرعوامل  31-5-5-1 351

 اولويت بندي مشکالت و چالش هاي موجود بر اساس درجه اهميت -31-1 351

 تعيين نيازهاي تحقيقاتي بر اساس فصول گذشته -31-1 356

 بحث و نتيجه گيري -31-2 356

 منابع -31-6 351

 :اثرات متقابل توسعه بر تاالب شادگان11فصل  136
 مقدمه -33-3 311

 ي اترات طرح هاي توسعه موجود در محدوده تاالب شادگانبررس -33-5 313

 شيميايي تاالب شادگان –اترات طرح هاي توسعه موجود بر محيط فيزيکي  -33-5-3 313

313 
 بيولوژيک تاالب شادگان –اترات طرح هاي توسعه موجود بر محيط اکولوژيک  -33-5-5

 

 اجتماعي و فرهنذي تاالب شادگان –اقتصادي اترات طرح هاي توسعه موجود بر محيط  -33-5-1 315
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 اترات طرح هاي توسعه آتي در محدوده تاالب شادگان -33-1 311

 شيميايي تاالب شادگان –اترات طرح هاي توسعه آتي بر محيط فيزيکي  -33-1-3 311

 بيولوژيک تاالب شادگان –اترات طرح هاي توسعه آتي بر محيط اکولوژيک  -33-1-5 311

 اجتماعي و فرهنذي تاالب شادگان –اترات طرح هاي توسعه آتي بر محيط اقتصادي  -33-1-1 311

 بحث و نتيجه گيري -33-1 311

 منابع -33-6 312

 : اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم12فصل  131
 مقدمه -35-5 318

 تعاريف خشکسالي -35-1 311

 تعريف مفهومي خشکسالي -35-1-3 311

 تعاريف کاربردي -35-1-5 311

 تعريف خشکسالي از ديدگاه هواشناسي -35-1-5-3 311

 خشکسالي از ديدگاه کشاورزي -35-1-5-5 313

 خشکسالي از ديدگاه هيدرولوژيکي  -35-1-5-1 313

 اقتصادي -خشکسالي از ديدگاه اجتماعي  -35-1-5-1 313

 منطقهبررسي شرايط اقليمي و آمارهاي موجود هواشناسي  -35-1 313

311 
بررسي پديده هاي خشکسالي در سال هاي اخير بر حوضه آبريز و تاالب شادگان و  -35-1

 راهکارهاي مديريتي اجرا شده

 راهکارهاي مورد نياز جهت مديريت ريسک خشکسالي -35-2 312

 نتيجه گيري -35-6 316

 منابع -35-8 316

 ات ورودی تاالب: نیاز آبی تاالب شادگان و روند تغییر13فصل  142
 مقدمه -31-3 317

 جايذاه قانوني تعيين نياز آبي اکوسيستم ها  -31-5 318

 قانون توزيع عادالنه آب -31-5-3 311

  57/5/3185راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب کشور مصوب  -31-5-5 311

 توسعه هاي برنامه قوانين -31-5-1 321

 مورد نياز اکوسيستم هاي آبيراهنماي تعيين آب  -31-5-1 323

 روش هاي تعيين نياز آبي زيست محيطي -31-1 328

 و درجه بندي هيدروليکي هيدرولوژيکي رويکردهاي -31-1-3 325

 شبيه سازي زيستذاه اکولوژيکي يا رويکردهاي -31-1-5 321

 رويکردهاي جامع -31-1-1 321

 بي تاالب شادگان پيشينه مطالعاتي تعيين حداقل نياز آ -31-1 321

 باالنس جرمي برآورد نياز آبي زيست محيطي تاالب شادگان بر اساس  -31-1-3 321



    
  

 

 برآورد نياز آبي زيست محيطي تاالب شادگان بر اساس روش جامع نذر -31-1-5 322

 (3113تعيين نياز آبي درياچه بر اساس مطالعات خلفه نيل ساز و همکاران ) -31-1-1 326

 روند تغييرات جريان هاي ورودي به تاالب شادگان -31-2 321

 بحث و نتيجه گيري -31-6 321

 منابع -31-7 363

 : درس های آموخته شده،  نتیجه گیری ها و توصیه ها14فصل  102

 تاالب شادگان: خصوصيات ،  بيوفيزيکي، تنوع زيستي، اقليم شناسي هيدرولوژي -31-3 365

 ارزشهاي اجتماعي، اقتصادي، اکولوژي و زيباشناختيتاالب شادگان:  -31-5 365

 اقتصادي -حوضه آبريز تاالب شادگان: جنبه هاي اجتماعي -31-1 361

 حوضه آبريز تاالب شادگان: چالش ها و مسايل -31-1 361

 کيفيت آب تاالب شادگان: نواقص و گپ هاي اطالعاتي و ساختاري -31-2 366

 دگانکميت آب تاالب شا -31-6 367

 تاالب شادگان:  بعد نهادي و تشکيالتي -31-7 367

 مارون(-خصوصيات سيستم منابع آب و خاک در حوضه آبريز تاالب شادگان )جراحي -31-8 368

 اجراي برنامه مديريت جامع تاالب شادگان -31-1 368

 مصارف منابع آب -31-31 361

 توسعه بخش صنعت: اترات منفي و مثبت -31-33 371

 خشکسالي و تغييرات اقلبمي -31-35 373

 نياز آبي تاالب شادگان -31-31 373

 توصيه ها و راهکارها و اقدامات جهت مديريت پايدار -31-31 371

 ضمائم 125
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33 
 اسوتان  يکشواورز  جهواد  سوازمان )منبوع:   شوادگان  شهرستان يکشاورز يمايس: 5-3جدول
 (خوزستان

35 
: محصوالت کشاورزي در شهرستان شادگان )منبع: سازمان جهاد کشاورزي استان 1-3جدول 
 خوزستان(

 صيد لک و صيادان تعداد صيادي، تالش کاهش: 1-3جدول  31

 ه جراحيرودخان آبريز حوضه هاي تاالب کارکردهاي و ها ارزشارزيابي : 2-3جدول 32

 ه جراحيرودخان آبريز حوضه هاي تاالب نابودي عوامل: 6-3جدول 36

 شادگان تاالبي گياهان املفهرست ک: 3-5جدول  31

 ن: ليست برخي از ماهيان اقتصادي پهنه آب شيرين تاالب شادگا5-5جدول  53

 در تاالب شادگان مهمترين گونه  پرندگان: 1-5جدول  51

 : تراکم گونه اي در تاالب شادگان1-5جدول  56

 عمده پارامترهاي تحت تاتير عوامل تهديد کننده -3-1جدول 13

 شدت اتر عوامل تهديد کننده تاالب شادگان -5-1جدول 15

 مشخصات ايستذاههاي نمونه برداري -1-1جدول 11

 نمونه اي از جداول بانک اطالعاتي کيفيت تاالب -1-1دول ج 11

 88سال -در ايستذاه هاي مختلف WQIميزان شاخص  -2-1جدول 12

 (98)سال در ایستگاه های مختلف WQIمیزان شاخص  -6-3جدول 16

 (11)سال در ايستذاه هاي مختلف WQIميزان شاخص  -7-1جدول 17
 (81-88الينده رودخانه جراحي در سال آبي )تغييرات پارامترهاي آ -8-1جدول 11

 81الي شهريور  88از مهر ماه  WQIتغييرات رودخانه جراحي بر اساس شاخص  -1-1جدول 11

18 
آبودهي متوسوط ماهانوه و سواالنه بهموراه سواير پارامترهواي آمواري ايسوتذاه            -3-1جدول 

 هيدرومتري مشراگه )دبي به متر مکعب بر تانيه(

21 
آبدهي متوسط ماهانه و سواالنه بوه هموراه سواير پارامترهواي آمواري ايسوتذاه          -5-1جدول 

 هيدرومتري گرگر )دبي به متر مکعب بر تانيه(

25 
تحليل فراواني رودخانه مارون در محل ايستذاه هاي منتخب بوا توزيوع آمواري     -1-1جدول 

 )مترمکعب بر تانيه( 1لوگ پيرسون تيپ 

21 
-81ي ايستذاه بوزي شادگان بر حسب ميلي متر طي دوره آماري متوسط بارندگ -1-1جدول 
3178 

21 
بور حسوب   بوزي شوادگان  مقادير درصد بارش ماهانه و فصلي در ايستذاه هاي  -2-1جدول 
 متر ميلي

22 
ساله )بر حسب متر مکعب بر  33ميانذين دبي ايستذاه شادگان طي دوره آماري  -6-1جدول 
 تانيه(

22 
نذين دبي پسابهاي کشاورزي منتهي به تواالب)بر حسوب متور مکعوب بور      ميا - 7-1جدول 
 3187-88تانيه(

-81متوسط تبخير در ايستذاه بوزي شادگان بر حسب ميليمتر طي دوره آماري  -8-1جدول  27
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 ليون متر مکعب(يبيالن آب تاالب شادگان )م -1-1 جدول 27

 هاي رودخانه جراحي و زهره حوضه زير طبيعي جريان ماهانه مدت دراز ميانذين: 3-6جدول 76
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 : توصیف تاالب شادگان/خصوصیاتاولفصل 
 

  3و سید مختار هاشمی 2، منصور خلفه نیل ساز1مریم مکوندی

 

 چکیده:
، اول، خصوصیات تاالب شادگان از جمله مشخصات جغرافیایی، اقلیم شناسی هیدرولوژی و در این فصل

یان می شود. در وهله آخر، توپوگرافی ارایه می شود. سپس ارزشهای بوم شناختی، اقتصادی، زیباشناختی ب
خصوصیات اجتماعی و اقتصادی از جمله بافت اجتماعی، جمعیت و پارادیم اقتصادی مورد بررسی قرار می 

دالیل گوناگونی از قبیل  به( جراحی)رودخانه  تاالب اصلی شریان از ورودی آبگیرد. نتیجه گیری می شود که 
تاالب، برداشت های مدیریت نشده در سطح حوضه،  خشکسالی ها، کاهش بارش، افزایش تبخیر از سطح

 نظر در و باالدست اراضی زهکشی و آبیاری های طرح، توسعه غیر اصولی باالدست در مخزنی سدهایایجاد 
با توجه به تنوع مشکالتی که تاالب کاهش چشمگیری داشته است. لذا  تاالب برای مناسب آبه حق گرفتنن

همکاری تمام ارگانهای مربوطه و ست به گریبان می باشد بیش از هر چیز شادگان در حال حاضر با آنها د
و حفظ  برنامه ریزی بلند مدت جهت رفع مشکالت عدیده تاالب شادگان ودر  را مسئوالن ذیربط استانی

 می طلبد.حراست از ارزش های آن، 
  

 مقدمه -1-1
های گونااگونی تعریاف شاده و ماورد     رتهای فارسی و مقاالت علمی مختلف واژه تاالب به صودر لغتنامه

  1995گیارد ) تعریف مختلف از تاالب مورد استفاده قرار مای  05بحث قرار گرفته است، به نحوی که نزدیك به 
Dugan( تال را ناوعی  1500است. ثابتی ) ه(. در فرهنگ دهخدا کلمه کول یا کوالب معادل تاالب به کار رفت

« آب»و « تاال »فی کرده است. برخی کلمه تاالب را متشاکل از دو کلماه   نبات پیچیده جنگلی )داردوست( معر
دانند که کلمه تال آن در زبان هندی به معنی آبگیر است و یا تال به معنی رشته است کاه باه علات حالات     می

 . الی نیزارهای اطراف تاالب با این واژه مرتبط شده استگسترش نهر در البه
( ارایاه  1501های فوق اولین تعریف علمی تاالب توسط کنوانسیون رامسار ) هبا وجود همه تعاریف و دیدگا

های مصانوعی  زارهای سیاه و باتالقی، برکهشد. بر اساس این تعریف تاالب شامل مناطق مردابی، آب مانده، نم
منااطقی از   شور هساتند و یاا  یا طبیعی که به طور دایم یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین یا شور یا نیمه

 متر نباشد، است. 6ر ارتفاع آب در آنها بیشتر از زسواحل دریا که هنگام ج
با توجه به ناقص بودن تعریف فوق که بعضاً دارای نقاط مبهمی بود و فهم کامل آن برای همگان مشاکل  

ان کارد کاه   ها عناو تعریف دیگری را به شرح ذیل از تاالب 1561های کشور در سال نمود، کمیسیون تاالبمی
 :تر و با درك بهتری همراه استنسبت به بقیه تعاریف موجود به نظر کامل

هاای ساطحی و   ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که در روند پیدایشش، خاك آن توسط آبتاالب ناحیه
زیرزمینی به صورت اشباع درآمده و در طی یك دوره کافی و شرایط عادی محیطای تشاکیل شاده اسات و     

                                                           

 کارشناس منابع طبیعی/ اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 1 

 مدیرگروه تحیقات زیستی/پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور2 

  مشاور ملی مدیریت منابع آب، طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران 3 
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هایی از جانوران ویژه است کاه  باشد. این مجموعه دارای جوامعی از گیاهان و جمعیتای توالی زیستی میدار
 امکان سازگاری در چنین نقاطی را دارند

 
هاای  نظیاری هساتند کاه از لحااژ ویژگای     هاای بای  انگها بوم سازبر اساس تعاریف ارایه شده تاالب

باشند. آب و خااك  دیگر قابل تفکیك می هایسازگاناز سایر بومشناختی منحصر به فرد بوده و به خوبی بوم
هار جاناداری را میسار     شرایط خاص خود را دارند و این شرایط از یك طرف امکان رویش هر گیاه و زیست

های دیگار طبیعات   نظیری را که بعضاً در هیچ یك از زیستگاههای زیستی بیسازد و از طرف دیگر گونهنمی
محیطی حاکم بر تاالب دسترسی انساان را باه آن مشاکل و    دهد. شرایط زیستوند، پرورش میشیافت نمی

           نیا ا هاای زیباای طبیعات را باه وجاود آورده اسات.      گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب بکرترین جلاوه 
رامسر در  شیهمامثال در  یاز دانشمندان جهان به خود جلب کرده است. برا یاریمرطوب نظر بس یها نیزم

و  یشامال  یکاا ی،امر یریمنااطق گرمسا   قاا، یافر ا،ینقطه جهان )اروپا، آسا  6تاالب را در  1155، 1551سال 
                                               هساااااتند یالمللااااا نیبااااا تیااااااهم ی( شاااااناخته شاااااده اناااااد کاااااه دارا   یانوسااااایاق

(Wetlands International Ramsar sites database, 2002)  .مرطاوب  یهاا  نیسارزم  هناوز  اگرچه 
 هاا  ساتم یاکوس نیا از كی هر ارزش. گردند یم یمعرف و شده شناخته کشورها توسط که دارند وجود یگرید
 ای و یمصنوع ،یعیطب توانند یم مرطوب یها نیسرزم. است آنها اطراف یآبها با ارتباط و  گاهیجا اندازه، به

 ردیا گ یم              قرار یبررس مورد مرطوب یها نیسرزم در که یکل شابهم موارد. باشند آنها از یمخلوط
 هاا  ستمیاکوس نیا به وابسته آنها گاهیجا که است، یجانور و یاهیگ اجتماعات خاك، نوع ،یدرولوژیه شامل
 :باشند یم ریز موارد رندهیدربرگ یکل بطور و بوده

 صدفدار نرمتنان و یاهم جانوران، و اهانیگ گرید ،یآب پرندگان ستگاهیز 

 یستیز تنوع  

 غذا دیتول 

 ها یخشکسال و ها لیس اثرات از ممانعت آب، رهیذخ 

 ینیزمریز یآبها تداوم  

 یخطوط ساحل تیتثب  

 آب هیتصف 

 یمغذ مواد چرخش 

 رسوبات نینش ته و خروج 

 یجهانگرد و حیتفر 

 ییهوا و آب طیشرا تیتثب 

 چوب دیتول 

 قیتحق و آموزش 

 یعیطب و یفرهنگ وابسته ارزش 
 & Richardson  & Mitsch,  2006;  Mitsch)دارناد  هاا  انساان  و طیمح یبرا را ارزش نیشتریب  ها تاالب

Gosselink, 2000 .)جاانوران،  و اهاان یگ دیا تول آب، رهیا ذخ و انتقال شامل تاالب یها ستمیاکوس یهایژگیو 
تاالب است که  یهایژگیو نی(. اRichardson, 1994) است زنده موجودات یبرا یستگاهیز و یآل مواد هیتجز
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 لترکنناده یف الب،ی. تاالب ها  کنترل کننده سا دینما یارزشمند م یعیطب ستمیاکوس گریانسانها و د یآنها را برا
 و ،یریگیماه ،یقرانی)قا یبازساز و( رهیغ و یماه اردك، گو،ی)م غذا دیتول و خاك شیفرسا  کننده کنترل آب،
 .هستند انقراض حال در و ابینا اریبس که است یجانوران و اهانیگ یبرا یهستگایز یبطورکل و( رهیغ

تاالبها از اکوسیستم های تکامل یافته آبی است که در آن گیاهاان و جاانوران متناوع و بیشاماری زیسات      
بای  نموده و با آب و خاك آن به تعادل اکولوژیك رسیده اند در واقع تاالبها از با ثبات تارین اکوسیساتم هاای آ   

وجود تاالبها از نظر فرآیندهای اکولوژیك، هیدرولوژیك و بیولوژیك منطقه، بلکاه جهات اداماه     .بشمار می روند
حیات مجموعه موجودات گیاهی وجانوری که به آن وابسته اند و همچنین برای حمایات از فعالیات اقتصاادی و    

 ارزشامندی  بسیار تاالبهای دارای که ستا مناطقی جمله از خوزستان استان .اجتماعی انسان ضروری می باشند
 هاای  جنبه از شادگان تاالب باشد. یم شادگان وحش حیات پناهگاه و المللی بین تاالب آنها مهمترین که است

 حیاات ر د فراوانای  اهمیات  وهیادرولوژیکی  اجتمااعی  ،اقتصاادی  ،تفرجگاهی ،شناختی زیبا ،اکولوژیکی مختلف
خصوصیات تاالب شادگان، اهمیات و ارزش هاای     مواردی از قبیلل شامل این فص .دارد منطقه مردم اجتماعی

 . خواهد گردیدارایه  ادامه آن می باشد که در
 

   مشخصات جغرافیایی وجایگاه بین المللی -1-2
تاالب و پناهگاه حیات وحش شادگان در اراضی پست جلگه یا دشت خوزساتان و در ناحیاه جناوب غربای     

 11درجاه و   84این تاالب با طول جغرافیاایی   است.ان در استان خوزستان واقع شدهدر جنوب شهر شادگکشور 
دقیقه در انتهای جنوب  04درجه و  55دقیقه تا  11درجه و  55دقیقه و عرض جغرافیایی  05درجه و  84دقیقه تا 

 -ارون و جاده آباادان غربی ایران در جنوب استان خوزستان قرار داشته و از شمال به اهواز از غرب به رودخانه ک
اهواز از جنوب به رودخانه بهمنشیر و خلیج فارس و از شرق به خور موسی و خورغزالن در خلیج فارس محادود  

هکتار آن بار اسااس مصاوبه     511160هکتار بوده که  855555تاالب شادگان دارای وسعتی بیش از می شود. 
طباق   ان پناهگاه حیات وحش اعالم گردیده اسات. شورایعالی محیط زیست به عنو 11/9/1501مورخ 81شماره 
            تیاار ساازمان حفاظات    خقانون حفاظت وبهسازی محیط زیست کلیاه تاالبهاای متعلاق باه دولات در ا      16ماده 
 حق واگذاری عین آنها را ندارد. سازمان مذکور نماینده دولت بوده و زیست قرار دارد و محیط

زیست  المللی شادگان جزء مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط تاالب بین پناهگاه حیات وحش و
رامسر برگزار شد تصمیم گرفته شد کاه تااالب    شهردر  اولین جلسه کنوانسیون رامسرکهدر  خوزستان می باشد.

ن تاالب ایرانی ثبت شده در کنوانسیو 18. شادگان جزء شادگان شناخته شودبین المللی شادگان، با عنوان تاالب 
 ( به شماره ثبت15/6/1910)تاریخ  کنوانسیون رامسرهای بین المللی شماره ثبت در فهرست تاالب رامسر است

R006 11.می باشد 
 

  یخصوصیات فیزیکی و زیست -1-3

آب شیرین رودخانه  بخش شمالی تاالب با شور و لب شور است. ،تاالب شادگان تاالبی دائمی با آب شیرین
مادی در   پهناه جازر و   پوشش گیاهی طبیعی از نی، لویی وجگن تشکیل شاده اسات.   و جراحی تغذیه می شود

سایالبی از ناحیاه تااالب    جریانهاای   مدی خلیج فارس و جنوب تاالب به صورت متواتر در معرض امواج جزر و
که از چندین خور  پوشش گیاهی اندك و ،هموار از اراضی کامالً ویژگیهای خاص این ناحیه عبارتند شمالی است.

  . خور موسی که پهنه ساحلی خلیج فارس است نهایتاً و مدی ادامه دارد. خلیج فارس تا درون ناحیه جزر و
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متار   5تاا   5تاالب از  مختلفعمق بخشهای  .ناحیه آب شیرین تاالب یك فرو رفتگی وسیع کم عمق است
          متار در کیلاومتر تغییار     10/5-1/5در تغییر است. شیب متمایل باه جناوب ایان بخاش از تااالب تقریباا باین        

 در کیلومتر تجاوز نمی کند. 50/5 شیب عمومی آن به سمت جنوب از مدی بسیار هموار و و پهنه جزر می کند.
 میتاالب هور العظبه  یزمان که تاالب شادگان احتماالً دیآ یبنظر م ،یوگرافیزیف و یژئومورفولوژ دگاهید از
 یتهاا یبوده است که فعال نیالنهر نیو گسترده ب میعظ یاز تاالب ها یبوده و بخشو عراق متصل  رانیدر مرز ا
 بدنه از شادگان تاالب یافتادگ جدا باعث و داده رییتغ را آن هیاول یتوپوگراف ،یا رودخانه یرسوبگذارو  یکیتکتون
 (.UNEP, 1980) است شده نیالنهر نیب یها تاالب

 اقلیم شناسی تاالب -1-3-1
زمستانهای مالیم و  طوالنی و االب شادگان در ناحیه خشك خوزستان، با تابستانهای بسیار گرم وسرتاسر ت

کوتاه قرار دارد. هرچند در بخشهای شمالی تر حوضه آبریز دما کمی متعادل تر و بارندگی سااالنه کمای بیشاتر    
 نیمه خشك قرار می گیرد. –است. اما کماکان اقلیم عمومی منطقه در طبقه گرم 

 مااه  تا اواخار اردیبهشات   فصل بارندگی از اواخر مهرماه شروع و رژیم بارندگی منطقه، مدیترانه ای است و
میلیمتر تا  155میلیمتر است )که از کمتر از  155ادامه دارد. متوسط میزان بارندگی ساالنه در این منطقه کمتر از 

بارندگی در دی ماه که معماوال دارای بیشاترین   میلیمتر در سالهای متفاوت تغییر می کند( متوسط  505نزدیك 
 میلیمتر است 84بارندگی ماهانه است، برابر 

دماای   درجه سانتیگراد در تغییر اسات.  10-15متوسط ساالنه دمای هوا در نقاط مختلف حوضه آبریز بین 
            مطالعاه باین    تیر به حداکثر رسیده و در نقااط مختلاف منطقاه ماورد     –متوسط ماهانه در خالل ماههای خرداد 

متوسط های ماهانه بترتیب ، درجه سانتیگراد است. در دی و بهمن ماه که سردترین ماههای سال هستند 51-51
درجاه ساانتیگراد هام     01درجه سانتیگراد است. حداکثر مطلق دمای هوا در طول ماههای تابستان از  14و  11

 د.رسصفر می  به زیر در بعض مواقعحداقل مطلق دمای هوا  باالتر می رود در حالیکه در ماههای زمستان،
در  %15رطوبت منطقه تاالب، بویژه در ماههای تابستان، معموالً پایین اسات. متوساط ماهاناه رطوبات از     

 در ماههای تابستان در تغییر است. %50-55زمستان تا 
. یلیمتر در سال هم تجاوز می کناد م 5055ویژگی اقلیمی خاص منطقه استعداد تبخیر بسیار باالست که از 

 تیر است. –میلیمتر در ماههای خرداد  011حداکثر مقادیر تبخیر ماهانه 

 هیدرولوژی -1-3-2
جریانهای ورودی به تاالب از رودخانه  %95تاالب شادگان توسط منابع گوناگون آب تغذیه می شود بیش از 

کیلاومتر مرباع آن    9451که  می باشد کیلومتر مربع 18515مساحت حوضه آبریز رودخانه جراحی جراحی است. 
 است. درصد( دشت و زمینهای دامنه ای 09.1کیلومتر مربع دیگر )حدود  18054درصد( کوهستانی و  85)حدود 

کارون, کوپال و ماالح در بخاش   های البیتوسط س قبالً یعالوه بر رودخانه جراحمنابع تامین آب تاالب شادگان 
متعاددی نظیار   عوامال   لیآب به تاالب بدل یها یورود نیا باًیتقر ریکه در چند ساله اخ ،تامین می شد یشمال

پسابهای مصرف کنندگان مختلف در پیراماون اهاواز و   . البته اند دهیذف گردحخشکسالی ها، توسعه صنایع و ... 
. امواج جازر و  ی آیندتغذیه کننده تاالب به حساب م از دیگر منابعنیز زهابهای طرحهای نیشکر در شرق کارون 

 –ی از پهنه جزر و مادی واقاع در جناوب بزرگاراه آباادان      دوره ای و متواتر بخشهایمدی خلیج فارس بصورت 
 ماهشهر را فرا می گیرد.

 ،ی)لطف گردد یم لیتشک یکوهستان بخش در مارون و)اعال(  اهلل دوشاخه به هم پیوستن از یجراح رودخانه
 سرچشامه  زهره و کارون های رودخانه فاصل حد در و حوزه شمالی و شرقی تفاعاتار از رودخانه مارون (.1541
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 و شاور  رودهاای  نیاز  و جناوب  جهات  از لاوراب  پیوستن از پس. یابد می جریان غرب جهت در سپس و رفتهگ
 آن باه  شرق از که قلت رود با و یافته جریان غرب سمت به مارون رود نام به غربی، شمال و شمال از چاروساق

 باه  بهبهاان   شاهر  شامال  از رودخانه سپس. یابد می جریان بهبهان دشت سمت به جنوب جهت در پیوندد، می
 اعاال  رودخاناه  باه  جاایزان  باریك دشت از عبور از پس و یافته جریان کیلومتر 155 حدود طول در غرب سمت
 کاه  معنای  ایان  به. باشد می یبرف و بارانی رژیم دارای و بوده دائم آب دارای مارونخانه رود. گردد می متصل
 (.1549)بهان سد،  است باران صورت به حوزه جوی های ریزش عمده بخش

 زرد رود ناام  باه  سپس و ابوالعباس رود نام به ابتدا و گرفته سرچشمه تیربازك ارتفاعات از رامهرمز رودخانه
 آبریاز  حاوزه  میاانی  ارتفاعات زا که اهلل رود محل این کیلومتری 11 در. یابد می جریان جنوب و غرب سمت به

 در. یابد می جریان جنوب سمت به رامهرمز رود نام به مجموعه و شده متصل آن به گیرد می سرچشمه جراحی
  مشروب عبورو پس از و پیوسته آن به دارد جریان غرب به شرق از که تلخ رود روداهلل، اتصال محل کیلومتری 4

 و باوده  دائم آب دارای رامهرمز رودخانه. یابد می ادامه مارون رود به لاتصا محل تا رامهرمز شهر اراضی کردن
  .است برفی -بارانی آن رژیم

 و غارب  جهات  در ابتادا  و اسات  گردیاده  تشکیل رامهرمز و مارون هایخانه رود اتصال از رودخانه جراحی
 محل در آباد خلف دشت از عبور از پس و ییابدی م ادامه غرب سمت به باز و یافته جریان جنوب سمت به سپس
 طبیعای  های آبراهه و کوچك و بزرگ نهرهای به شادگان زراعی منطقه در و شود می شادگان دشت وارد گرگر
 . باشد می کیلومتر 155 حدود انشعاب محل تا رودخانهمسیر  طول. شود می پخش شادگان تاالب به منتهی

کاه آبگیاری آن اخیاراً آغااز گردیاده اسات.       بر روی رودخانه مارون یك سد مخزنی بزرگ احادا  شاده   
هازار هکتاار در چهاار     60-00جریانهای کنترل شده در دریاچه پشت سد برای توسعه آبیاری در وسعتی حادود  

شادگان ماورد اساتفاده قارار خواهاد گرفات. بار روی        دشت پایین دست سد شامل بهبهان، جیزان، خلف آباد و
ر در دست ساخت است تا مشکل نیازهای )تقاضای( آبی تابستانه دشت رودخانه اعال نیز یك سد مخزنی کوچکت

 رامهرمز را برطرف کند.
 عبارتند از: شادگان تاالبورودی به  آب منابع

در اثر کاهش شیب در منطقه شادگان  تاالب می باشد.تامین آب  رودخانه جراحی: مهمترین منبع .1

 شود. به چندین شعبه تقسیم می

آباادان  -در ناحیه کوت عبداهلل از کارون منشعب و پس از عبور از جاده اهوازمسیل بحره: این نهر  .1

هرزآبهای منطقه و سارریز آبهاای سایالبی    این نهر  از سمت شرق وارد تاالب شادگان می گردد.

 .کارون را منتقل می کند

از کاه  سات،  ااهاواز  –مسیل مالح:  این مسیل زهکش طبیعی زمین هاای شارق جااده مالثاانی      .5

در شمال وارد تاالب و بندرامام گذشته، -ی ویس به سمت جنوب امتداد یافته، از جاده اهوازروستا

 .شود می

         و مد خلیج فارس: مد خلیج فاارس و بااال آمادن آن در اراضای جناوبی و خورهاا، از دیگار         جزر .8

 .که اخیراً ارتباط آن با بخش شیرین قطع شده است تاالب می باشدورودی های 
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مانه و مارد: در زمان طغیان کارون، بخشی از جریان کارون را باه تااالب هادایت کارده و     نهر سل .0

 ریاخ ساله چند در زمانی که سطح آب تاالب باال می آید، سرریز آن را به کارون تخلیه می نمایند.

 .اند شده حذفکم آبی در تاالب و رودخانه کارون تقریباً  لیدوطرفه بدل های کانال نیا باًیتقر

سال آمار موجود وطبق این برآورد متوسط حجم آبی که از رودخانه جراحی به  80برمبنای بیش از  .6

 6655-505میلیون مترمکعب است که در سالهای مختلف باین   1144تاالب وارد می شود حدود 

میلیون مترمکعب در تغییر بوده است همچنین بخش عمده جریانها در خاالل ماههاای آباان تاا     

تابستان، جریان رودخانه به تاالب بسیار کم یا ناچیر  فصل در ماههای االب وارد شده وخرداد به ت

  . است

 خاک و توپوگرافی منطقه:  -1-3-3

به طور کلی خاك های منطقه بسیار عمیق با بافت سنگین تا متوسط و باا محادودیت شاوری و قلیاییات     
 ودن زهکشی روبرو می باشند.خیلی زیاد، باال بودن سطح آبهای زیرزمینی و نامناسب ب

متار از   0منطقه به صورت دشت بوده، ارتفاع آن از سطح دریا )بویژه در مناطق جنوبی( کم و بطور متوسط 
            سطح دریاست به جز تپه های کوچکی که در برخی منااطق)در گذشاته( در اثار دخالات انساان بوجاود آماده و        

، به موازات جاده قفاس )در عمق تااالب( وجاود   و لب شور تاالب که در بخش آب شورپشته های صدف آهکی 
 دارد، پستی و بلندی خاصی در منطقه دیده نمی شود.

 

 ارزشها -1-4

تاالب شادگان ارزشهای گوناگونی دارد که برخاساته از ویژگیهاا و کارکردهاای باوم شاناختی، اقتصاادی،       
 توضیح داده می شود.  ه در زیراجتماعی و آبشناختی آن است. این ویژگیها بصورت خالص

 ارزشهای بوم شناختی-1-4-1 

 زیستگاههای متنوع-الف
تاالب شادگان دارای انواع زیستگاههای آب شیرین، آب لب شور و آب شور با انواع متفاوت پوشش گیاهی 

در  ( و همچناین تغییارات  5( و کیفیات آب )فصال   1-1و اعماق متغییر آب است. تغییرات فصلی عمق )نماودار  
پوشش گیاهی نیز تنوع بسیاری در زیستگاهها ایجاد می کند که موجب جذب تنوع زیستی سرشاری مای شاود.   

 :مهمترین انواع زیستگاهها در تاالب شادگان عبارتند از 
 پهنه آب شیرین 

 آب لب شور ومدی  و پهنه های جزر 

 شور خلیج خورموسی با آب آزاد و 

 جزایر چهارگانه خورموسی 

 سه ای و تلهای خاکی کم ارتفاعتپه های ما 

هکتار مساحت قابل زیست برای مااهی   06555با احتساب  ات قبلی،تحقیق بر اساسبرای نمونه، 
و با در نظر گرفتن میاانگین تاوده    ه استدر تاالب شادگان که با کمك تصاویر ماهواره ای بدست آمد

 زنده ماهی درکل تاالب شاادگان در ، میانگین میزان توده  year Kg/ha/191زنده ماهی در تاالب 
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هکتاار مسااحت قابال     115555با احتساب  1518تن در سال تخمین زده شد. در سال  رهزا 11دود ح
حادود   1519هزار تن و در سال  10زیست برای ماهی مربوط به تاالب شادگان توده زنده ماهی حدود 

 . (1519هزار تن بوده است )انصاری و محمدی،  11
 

 تغییرات فصلی سطح تاالب شادگان :1-1 جدول
 ماه سطح خشک عمق کم عمق متوسط عمیق

 فروردین 116980 15810 11601 55596 11196

 شهریور 116980 14501 84911 54409 15165

 آذر 116980 10115 66510 18911 15095

 اسفند 116980 4465 18011 11159 15400

15651 81591 01451 14118 116980  

 درصد 155 18 81 55 11

 منطقه ی خشك ناحیه ای از تاالب است که در برخی فصول دارای زمین های مرطوب است. -
 متر 5-0/1متر، عمیق:  0/1-0/5متر، عمق متوسط:  0/5عمق کم: عمق کمتر از  -
 

ذیل  نشان می دهد که تاالب  وضعیت تروفیکی تاالب شادگان با استفاده از جنس های شاخصبا بررسی 
 نرسیده است: پرغذاییشادگان به وضعیت 

 جنس Cyclotella  ( 1968درآبهای شیرین تا آبهای با شوری بسیار باال Green, و حضورآن وابسته به )
(  و Reynold, 1984()Thompson,1994وضعیت تروفیکی )معموال شاخص دریاچه های اولیگوتروف()

 (.Akbay et al.,1999کمتردر دریاچه های یوتروف مشاهده می شود)

  عدم حضور گونه های چونAphanizomenon  ،Anabena   وMicrocystis     شاخص دریاچاه هاای(
 ( بیانگر این است که تاالب شادگان به وضعیت یو تروف نرسیده است Mann, 2000 یوتروف )

  حضور کم جنس هایPeridinium   وCeratium  وفیسه در تااالب شاادگان کاه شااخص     از رده دین
 . (atchinson,1967; Rosenuom and Lepisto,1996) اچه های یو تروف  هستندیرد

 کادورت   ،حضور ماکروفیت هاا  ، بدلیل عدم مشاهده شکوفایی سیانوفیسه ها ، عدسك های آبی شناور
رخاداد    بیانگر عدمکم آب و افزایش تنوع پالنکتونها  در سالهای متمادی و عدم غالبیت ماهی خوارها  

 می باشد. البته  (Janse, 2005روفیکاسیون در تاالب شادگان )پدیده یوت

 یچگونگ یراهها دیبا شدن وتروفی طرف به آن شرفتیپ و یمزوتروف به دنیدر تاالب شادگان با رس
 تیوضاع  نیمقابله با ا یاز راهها یکیرا به تاالب مد نظرقرارگرفت.  ی صنعتی و کشاورزی ها پساب ورود

 یدر جادا سااز   ییبسازا  ریاسات کاه تااث    Chlorella vulgarisمانناد   ییاز جلبکها یساز رهیاستفاده و ذخ
  (.Abdel Hameed, 2007را دارد   ) یپساب  کشاورز یو فسفر در آب کانال ها تروژنین

 1-1از تاالب خشك شده است همانطور که در نمودار  ٪16بیش از  1541تا  1569در بین سال های 
 برای محیط زیستگاهی به شمار می رود.  . مشاهده می شود که تهدیدی
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 1554و  1995: خشك شدن تاالب در بین سال های 1-1 نقشه

 تنوع گونه ای در تاالب شادگان-ب

گوناه   4گوناه دوزیسات،    5گوناه پساتاندار،    85کاه   می دهدنشان  مطالعاتی که تا کنون انجام شده است
عالوه بر این، تاالب  .گونه پرنده در تاالب شادگان زندگی می کنند 118گونه میگو و  8ماهی ،  گونه 45خزنده، 

 جامعه گیاهی است.  11در  یگونه گیاه 115شادگان جایگاه 
ساالنه، دهها هزار پرنده آبزی وکنار آبزی به این تاالب مهاجرت کرده و از آن به عنوان زیساتگاهی بارای   

به ثبت  ده می کنند، سیزده گونه پرنده در معرض خطر جهانی در این تاالب مشاهده شده وزمستان گذرانی استفا
به طور مفصل به این موضاوع   1گونه پرنده در تاالب شادگان زادآوری دارند)درفصل  51رسیده اند عالوه براین 

 اشاره شده است(.

 حساسیتها -ج
االب شادگان را باید در شمار تاالبهاای حسااس و   تعملکردهای متنوع،  به علت برخودار بودن از ارزشها و

رحال بخشهایی از این تاالب که زیستگاه زادآوری و زمستان گاذرانی گوناه هاای    ه پراهمیت قلمداد کرد. اما به
پرندگان در معرض خطر جهانی بوده ویا ماوای گونه های باومی )گیاهاان وآبزیاان( اسات از اهمیات، ارزش و      

 شتری برخوردار است. حساسیت بوم شناختی بی

 ارزشهای اقتصادی و اجتماعی تاالب -1-4-2

 معتدل سازی اقلیم -الف
داده های مربوط  اطالعات هواشناسی موجود به دشواری می توانند بین داده های ایستگاه هواشناسی شادگان و

هر حاال، اثارات متعاادل     به ایستگاههای پیرامون آن در خارج از تاالب تفاوت معنی داری را نشان بدهند اما در
 کننده تاالب بر شرایط رطوبتی و دماهای باالی منطقه پیرامون در فصل تابستان غیرقابل انکار است.

 نقش وکارکردهای حفاظتی وایمنی -ب
در خالل جنگ تحمیلی عاراق   –مدی  لزارهای پهنه جزر ومحیط مرطوب، پوشش گیاهی انبوه تاالب و گِ

فاظتی و ایمنی تاالب را در برابر مهاجمان عراقی به اثبات رساانده اسات. ناگفتاه    ارزشهای ح –( 1509-1561)
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از تاالب شادگان به علت قرار گارفتن   ٪15نماند که بر اساس تحقیقات دولت ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی 
. لاذا در  8(1995آن در منطقه نظامی و مرزی با عراق و بمباران های شیمایی نابود شده است )آشتیانی زرنادی،  

               ایی ناشای از جناگ  قارار گرفات    یباه علات  آلاودگی شایم     0ماونترو  فهرسات تاالب شاادگا ن در   1518سال 
(Griffin, 2012)6. 

 قش و کارکردهای آب شناختین -پ
کارون را در خود ذخیره کرده ومنااطق   سیالبهای رودخانه های جراحی و تاالب شادگان رسوبات را مهار و

مسکونی مجاور خود )شادگان( و شهرهای پایین دست تاالب )آبادان وماهشهر( را ایمن می سازد. اما با وجود کم 
تااالب  همچناین  حاضر این کارکرد تاالب قابل استفاده نباشد.  ممکن است در حالآبی و خشکسالی های فعلی 

بخشی از مواد شیمیایی گوناگونی را که به درون آن وارد می شود به صورت طبیعی پاالیش مای کناد. الزم باه    
         ذکر است با کم شدن حجم فعلی تاالب و افزایش مواد فزاینده بیرونی به تاالب قادرت پاالینادگی نیاز کااهش     

 می یابد.

 آبراهی به خلیج فارس -ت
ارتبااط منطقاه    هایی بارای اتصاال و   تاالب شادگان و خورهای متعدد آن در چند دهه قبل به عنوان آبراه

شادگان به خلیج فارس و به رودخانه کارون واز طریاق ایان رودخاناه باه رودخاناه کرخاه و منااطقی از عاراق         
ماهشهر این آبراهها را قطع  ا از زمانی که جاده های آبادان به اهواز و)هورالعظیم و بصره( بکار می رفته است. ام

بارای   گاهی اوقاتمدی جنوبی تاالب،  خورهای پهنه جزر و کارکردی تاالب از بین رفته است.کرده است، این 
یادان مرور قایق های کوچك مورد استفاده قرار می گیرد. پایانه شیالت در خور دورق آبراهی است که ص عبور و

 برای رفتن به خورموسی وخلیج فارس از آن استفاده می کنند.

 پوشش گیاهی طبیعی برای چرای دامها -ث
رأس )معادل واحد گوسفندی( دام از تاالب شادگان برای چرا  555/818براساس اطالعات موجود، در حدود 

تان در ساال    555/59ادگان در حادود  استفاده می کنند. مقدار کل علوفه چرا شده یا برداشتی از منابع تاالب ش
)معادل علوفه قابل هضم( برآورد می شود. گاومیش ها وگاوها در مقایسه با گوسفندان و بزها باه چارا از مناابع    
 تاالب بیشتر وابسته اند. گونه های گیاهی اصلی مورد استفاده برای چرا عبارتند از لوئی، نی، جگن، سگ لیسه.

 صید ماهی ومیگو -ج
               میگو از محصوالت مهم تاالب شادگان هم در بخش آب شایرین و هام در خورموسای باه شامار       ماهی و

خانوار به صاید میگاو    655خانوار محلی به منابع ماهیان تاالب آب شیرین و متجاوز از  555/0می آیند. بیش از 
 055-555و  555/0-055/1حادود   وماهی در خورموسی وابستگی دارند. براساس اطالعات موجود، ساالنه بین

تن ماهی بترتیب از تاالب آب شیرین و خورموسی صید می گردد. عالوه بر این در حال حاضر ساالنه در حادود  
تن میگو نیز از خورموسی صید می گردد با فرض اینکه وضعیت زیست محیطی در تاالب به نحوی مقتضی  165

تن ماهی در سال برآورد کرده  10555ع بالقوه تاالب را تا حدود حفظ شود. مرکز تحقیقات شیالت خوزستان مناب
 است.

                                                           
4  Ashtiani-Zarandi, M.A. (1990). The current status of waterfowl and wetland conservation in the Islamic 

Republic of Iran. In: Matthews, G.V.T. (ed.), Managing Waterfowl Populations: 81-83. 
5 Montreux Record 
6  Griffin, P. (2012). The Ramsar Convention: A new window for environmental diplomacy?. Research 

Series: A1-2012-1, The Institute for Environmental Diplomacy and Security (IEDS), the University of 

Vermont, USA. 
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 شکار در مرداب  -ج
فروردین( هنگامی که پرندگان مهاجر در تاالب به سر می برناد، شاکار یکای از     –ان )آبان در پاییز وزمست

 منابع در آمد افراد محلی است.

 (امور ساختمانی برداشت نی )برای صنایع دستی و -ح

همچنین  ه بر علوفه، ساقه نی به عنوان مصالح مورد استفاده در پوشش سقف ساختمانهای روستایی وعالو
برای تولید صنایع دستی )پرده های حصیری( مورد استفاده قرار می گیرد. براساس اطالعات موجودات در حاال  

در تصاادی برداشات نای    میلیون ساقه نی برداشت می شود ارزش اق 5-1حاضر برای این مصارف ساالنه حدود 
 این فصل عنوان می شود. 1بخش 

 زیباشناختی تاالب  - 1-4-3
جذاب اسات کاه مای تواناد ساالیق گونااگون را در زمیناه هاای          هر بخش از تاالب دارای مناظر ویژه و

از اقدامات انجاام شاده    گذار و تحقیقات بخود جلب نماید. گردشگری، طبیعت گردی، تماشای پرندگان، گشت و
می توان به مرکز بازدیدکنندگان تاالب باین المللای شاادگان باه     ، اکوتوریسم از تاالبگردشگری و راستای  در

متر مربع اشاره نمود. صنعت گردشگری بدون در نظار گارفتن چاالش هاای زیسات محیطای و        1555مساحت 
ذا حضور جوامع محلی مشارکت جوامع محلی و برنامه جامع برای توسعه روستایی ارزش زیادی نخواهد داشت. ل

در این فرایند بسیار ضروری می باشد. در گذشته تاالب شادگان در برنامه ریزی توسعه منابع آب و خاك در نظر 
گرفته نشده است. لذا ضروری است که  ارزش زیباشناختی و معنوی تاالب به عنوان یکی از شاخص های توسعه 

 مد نظر قرار گیرد. 
 

 خصوصیات اجتماعی -1-5
تشکیل شده است که غالباا   اصلی یعنی لر، فارس و عرب یمعیت ساکن در حوضه آبریز از سه گروه نژادج

مسلمان و اهل تشیع می باشند. بیشتر جمعیت ساکن در حوضه آبریز را لرها تشکیل می دهند، که در بخشاهای  
حدوده حوضاه آبریاز یاا در    کوهستانی باالدست حوضه آبریز زندگی می کنند. چندین شهر واقع در م روستایی و

در عین حال بخش مهمی از جمعیت دیگر شهرهای حوضه آبریز )مثال   مجاورت آن محل سکونت لرها است و
 بهبهان( را نیز لرها تشکیل می دهند. 

در تابستان در نواحی شامال   ایالت لر به طور سنتی عشایر گله دار هستند که به خاطر چرای دامها معموالً
در زمستان به بخشهای جنوبی )خوزستان( کوچ می کنند. دهها سال است که دولت برنامه هاای   زندگی کرده و

اسکان عشایر را ترغیب و پیگیری می کند و هم اکنون اگرچه بسیاری از ایالت اسکان یافته اناد، اماا برخای از    
 آنها هنوز به کوچ گله های خود در سرزمینهای اطراف ادامه می دهند.

اهواز را فارسها تشکیل می دهند این افراد سااکن   ظه ساکن شهرهای بهبهان، رامهرمز وبخش قابل مالح
داماداری اشاتغال    به مشاغل متفاوتی از جمله کشااورزی و  شهرها وروستاهای بخش های میانی حوضه بوده و

 دارند.
هرها ز شا چناد در منااطق روساتایی و بعضای ا     پایینی حوضه آبریز هر عرب های  مقیم بخشهای میانی و

ز یاك شاهر   اهنوز فرهنگ و آداب و رسوم ایالتی را رعایت می کنند. شادگان نموناه ای   اقامت دارند اما اصوالً
عارب   ماهشاهر نیاز اصاالتاً    بخش قابل مالحظه ای از جمعیت شهرهای آباادان، اهاواز و  می باشد. عرب نشین 

دگان محل سکونت شهروندان عارب اسات. ایان    تمام مناطق روستایی واقع در محدوده تاالب شا . تقریباًهستند
باه عربای صاحبت مای کنناد برخای از افاراد         شهروندان مقیم منطقه مورد مطالعه عمدتاً مسلمان وشیعه اند و
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کهنسال تر عرب به دشواری فارسی صحبت کرده و یا حتی آن را می فهمند این مشکل در میان نسلهای جوانتر 
 وجود ندارد. 

بار   وجود دارد که مراکز جمعیتی آن یا مجاورت  در محدوده تاالب شادگان ی جمعیتی،توجه به بررسیها با
بخشی از محدوده اداری  منطقه تاالب مشتمل بر کل محدوده اداری شهرستان شادگان و .تاالب تاثیر می گذارند
یی قارار دارد  مرکاز روساتا   141در محدوده اداری شادگان یك شهر و می باشد.  آبادان شهرستانهای ماهشهر و

 مجتمع های صنعتی بندرامام در محدوده اداری شهرستان ماهشهر قرار دارند.  شهرهای ماهشهر وسربندر و
سااکن   تقریبا کل جمعیت منطقه تاالب را شهروندان عرب تشکیل می دهند که در منطقه اقامت داشاته و 

 ن ناحیه )تاالب( پیشروی نمی کنند.به درون ای عشایر کوچنده مناطق شمالی حوضه آبریز معموالً .هستند
 –دهستان )آبشار  6دارخوئین و  شهر شادگان و 1دارای  1540شهرستان شادگان بر مبنای سرشماری سال 

نفار   154910خاانوار و   15451آبادی مای باشاد. کاه     141با  خنافره و دارخوین ( –حسینی  –جفال  –بوزی 
 نفر در مراکز روستایی ساکن هستند. 49158اد در نقاط شهری وتعد 89111جمعیت دارد تعداد 

 یاقتصاد اتیخصوص -1-6

 کشاورزی -1-6-1
روستای دارای سکنه  141شهر و  1کشاورزی در اطراف تاالب )شهرستان شادگان(شهرستان شادگان داری 

نفار در  هازار   95روستا می باشد. بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان قریب باه   181و جمعا 
بای  آنفر می باشند. باغ ها و مازارع کاال    9110روستا ها زندگی می کنند و تعداد بهره برداران کشاورزی بالغ بر 

 آمده است.  1-1می باشد که در نمودار 
 

 (خوزستان استان یکشاورز جهاد سازمان)منبع:  شادگان شهرستان یکشاورز یمایس: 1-1جدول

ر

 دیف
 وسعت )هکتار( کاربری

اتعمر 1  54105 

 856 جنگل 1

 01555 کویر و بیابان 5

 80555 اراضی آبی 8

 - اراضی دیم 0

6 
سطح زیرکشت محصوالت 

 زراعی)آبی(
11510 

1 
سطح زیرکشت محصوالت 

 زراعی)دیم(
- 

(سطح زیر کشت اراضی باغی )آبی 4  15015 

(سطح زیر کشت اراضی باغی )دیم 9  - 

 
اراضای منطقاه شاادگان از دو رودخاناه مهام      ورزی استان خوزساتان،  بر اساس گزارش سازمان جهاد کشا

اراضی پایین دست مانند دهستانهای خنافره و قسمتی از دهستانهای حسینی و  گردند.جراحی و کارون آبیاری می
جفال که شامل)مندوان، توپچی، شاولی( به دلیل رقوم اراضی به صورت ثقلی و اراضی باالدست حوضه جراحای  
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هکتار( و دارخوین که به وسیله پمپ آب از رودخانه آبگیری می نمایند. در  15555های بوزی و حسینی )دهستان
 اراضی پایین دست عمدتاً نخیالت کشت می شود. 

عمدترین فعالیت اقتصادی در روستاهای شهرستان شادگان نخلداری اسات . بااالترین ساطح زیار کشات      
صاص دارد ، عالوه برگندم ، جو آبی ، صیفی و جالیزی به طور محدود محصوالت زراعی ساالنه به گندم آبی اخت

 شلتوك نیز کشت می شود: –در اراضی حاشیه خور دورق 

  جمعیت روستایی منطقه ، به کار کشاورزی مشغول بوده  و طبق آمار و در شرایط فعلای در   %10حدود
 د.باشنهزار هکتار از زمینهای این شهرستان قابل کشت می 05حدود 

  بردار در قالب کشتهای پاییزه شاامل گنادم، جاو، کلازا بااقال، سابزیجات ، علوفاه و        بهره 1555حدود
جات)خربزه، هندوانه، بامیه( در منطقه مشغول به کشتهای تابستانی شامل برنج، حبوبات، کنجد، صیفی

 فعالیت می باشند

  هازار تان گنادم و     56لی،  میزان برای اولین بار پس از دو سال پیاپی خشکسا 44-49در سال زراعی
 تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد 1555

  تان   15555شاود و باالغ بار    هکتار شلتوك در این شهرستان کشت مای  8555به طور متوسط ساالنه
 شودشلتوك از مزارع برداشت می

انه صورت می گیارد کاه   باشد که کشت برنج در این شهرستان به دو صورت بهاره و تابستالزم به ذکر می
گیرد و به وسیله موتور پماپ آبیااری   کشت بهاره در حوالی تاالب و کشت تابستانه در اراضی باالدست انجام می

 .( 1-1جدول ) گردد و از انواع آن برنج قرمز یا)صدری( استمی
 زستان(سازمان جهاد کشاورزی استان خو: محصوالت کشاورزی در شهرستان شادگان )منبع: 5-1جدول 

 
 

 ،هکتاری شبکه آبیاری و زهکشی در دهستانهای بوزی و حسینی انجام گرفته اسات  15555مطالعات طرح 
هکتار دیگر نیاز در حاال انجاام     1455(  انجام گرفته و  5و  1،  1هکتار از این طرح )کانالهای درجه  8555که 
در  زهکشاهای زیرزمینای  هکتار  5555 ه وهکتار زهکشهای زیرزمینی و روباز انجام گرفت 5555 همچنین است.

 حال انجام می باشد. 
پروژه دیگر انجام یافته در شادگان مربوط به حوزه کارون در منطقه دارخوین موساوم باه پاروژه آبیااری و     

هکتار می باشد. شبکه اصلی این پروژه و زهکش رو باز آن در حد  1555زهکشی تعاونی تولید سعادت در سطح  
هکتاار از اراضای    1555افته و مابقی کار در حال پیگیری و انجام اسات در ایان شابکه زهکشای      انجام ی 15%

غیر از پروژه دارخوین حجم آب  مصرفی کشااورزی   ه ب بصورت زهکش زیر زمینی اجرا شده است. در مجموع و
طقاه شاادگان باه    میلیون متر مکعب از منابع بارندگی و رود خانه جراحی تأمین می شود. عمده اراضای من  811
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 جهت آبیااری مازارع و باغاات اساتفاده مای      16ً تا 1صورت آبی کشت می شوند که با استفاده از موتورپمپهای ً
 گردد. 

 پرندگان شکار و یریگیماهمعیشت برای جوامع محلی:    -1-6-2
ه نه فقط پرندگان می باشد ک یکی دیگر از فعالیت های معیشتی در شهرستان شادگان ، ماهیگیری و شکار

نقاش مهمای   نیز  ر تامین درآمد اقتصادی بلکه در تامین مایحتاج غذایی جمعیت روستایی ساکن حاشیه تاالبد
. با وجود خوردروق، پرورش گاومیش در روستاهای منطقه از اهمیت خاصی برخودار اسات. جریاان   می نماید ایفا

الهای پر آب و همچنین مکانیسم دائمی جازر و  دائمی رودخانه جراحی و طغیان های رودخانه کارون بویژه در س
( موجب آن می شود که تاالب شادگان و نهرهای منطقه مورد مطالعه تقریباً همیشه به خیلج فارسمد آب دریا )

در بخاش  ی ه ای غنی برای زیست آبزیان و پرندگان آبزی باشد. ارزش اقتصاادی مااهیگیر  رعنوان منبع و ذخی
 .شیالت آمده است

 نایع دستیص -1-6-3
صنایع دستی این شهر محدود به چند هنر دستی از قبیل عبا بافی ، جاجیم ، گلیم باافی و نمادمالی کاه از    

د در زمانهای قدیم در این شهر رواج داشته است می باشد . همچنین روستاییان این منطقاه از نای هاای موجاو    
نمایند بسیاری از بومیاان محلای بارای امارار      ، حصیر بافی و انواع سبد استفاده میتاالب جهت ساختن خانه ها

 –گااومیش داری   –صنایع دستی  –افراد تحت تکفل به تاالب وابسته اند. ماهیگیری صید پرنده  معاش خود و
 از مشاغلی است که در این منطقه رواج داشته است تغذیه احشام و غیره

 صنایع نفت -1-6-4
اقتصادی استان خوزستان و حوضه تاالب های همترین بخش صنعت نفت و صنایع وابسته )پتروشیمی( از م

 زیارا (. ارزش اقتصادی این صنعت تنها به خوزساتان بار نمای گاردد     مراجعه شود 9فصل به ) شادگان می باشد
         از بوجه ساالنه دولت از مناابع نفتای باه دسات       ٪41بیش از به این صنعت وابستگی زیادی دارد ) کشور ایران
از لحاژ اشتغال تعداد بومی شاغل در صنعت نفت ناچیز است. اما تاسیسات نفتی از جملاه لولاه هاای     .(می آید
و عملیات فرایند اکتشافی، چالش های زیست محیطی زیادی را برای تاالب و حاشیه  فرآورده و مواد نفتی انتقال

 آن ایجاد نموده است.  
مجتمع پتروشایمی  . که در جنوب غربی تاالب قرار داردپاالیشگاه نفت آبادان تاسیس شد  ، 1950در سال 

 شارق  جهاتدر چندین رشته خطوط لوله انتقال نفت . در حاشیه جنوب شرق تاالب واقع شده استنیز  ماهشهر
           در نفات  لولاه  خاط  رشاته  1 ماهشاهر  -آبادان فاصل حد شمال به جنوب از درون تاالب می گذرند. غرب وبه 
 عماق  از آن رشاته  یك و روگذر صورت به آن رشته 6 کهوجود دارد  کیلومتر 60 طول به 16ً تا 11ً های اندازه
. دهناد  مای  انتقال...(  و)بنزین  نفتی های فرآورده کوره، نفت و خام نفت . این خطوطنماید می عبور متری نیم
 احادا   پایش  ساال  85 قیمااب  و اخیر سال 1 طی اینچ 16 لولهخطوط  .دارد وجودگاز روگذر نیز  لوله خط یك

 .اند گردیده
 90 طاول  باه  16ً و 11ً انادازه  در نفتای  هاای  فارآورده  حمل جهت خط رشته دو اهواز -آبادان فاصل حد
 کاه  ایعرصه  .نماید می عبور متری نیم عمق از گاز انتقال خط رشته یك و باشد می روگذر صورت به کیلومتر
 . باشد می مربع متر هزار 60 5دودح نمایند می اشغال تاالب در لوله خطوط این

شکستگی لوله های قدیمی رو ساطحی و زیار ساطحی و     –صدمات و خسارات ناشی از نشت مواد نفتی  

 باشد: یبر تاالب م لیتخلیه مواد نفتی درون تاالب شامل اثرات ذ
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رت رویشای و  از بین رفتن پوشش گیاهی و قاد  ،اثر برخورد یا سقوط در مواد نفتیدر  مرگ و میر پرندگان
زایشی آنها، مرگ و میر ماهیان و سایر آبزیان در سطح وسیع، از بین رفتن و کاهش منابع مختلف تغذیاه ای در  

 ی آن، آلودگی شدید خاك و گسترش سریع آلودگی بدلیل روان بودن مواد نفتی در محیط،یتاالب و کاهش پویا
در سطح وسایع درون تااالب و اثارات مخارب     آتش سوزی گسترده در اثر سوختن ناگهانی)عمدی وغیرعمدی(

 .به طور مفصل به این موضوع اشاره شده است( 9درفصل حاد  شده از آن) 

  شیالت -1-6-5
عاالوه بار    ،باومی  صایادان  هاا توساط   و صید آن تاالب در آبهای شیالتی ماهیان توجه قابل وجود ذخیره

همچناین خاور موسای     .دارد ماراه ه به نیز را آنها اقتصاد  اء سطحاستفاده آن ها توسط خانوارهای روستایی ارتق
در ایان   یا به عبارتی پرورشگاه آبزیان خلیج فارس می باشد. مکان تخم ریزی بسیاری از ماهیان خلیج فارس و

همچنین محال   خانواده هستند. 51گونه از انواع ماهیان آب شور یافت می شود که متعلق به  80منطقه بیش از 
گونه انواع ماهیان آب شیرین و لاب شاور    56ورش میگوی خلیج فارس نیز می باشد. تاالب شادگان زیستگاه پر

، تعداد صیادان تاالب بین . بر اساس مطالعات صورت گرفتهبوده که عمده آنها ماهیان اقتصادی و شیالتی هستند
که در مقایسه با صید ماهی از دریاا کاه   تن در سال بوده  10555نفر و میزان تولید ماهی  0555المللی شادگان 

تن، و همچنین میزان سرمایه گذاری پرورش ماهی و میگو، نشان از اهمیت بسیار بااالی تااالب    11555حدود 
شادگان تنها از نظر صید ماهی دارد. البته کاهش چشمگیری در تعداد صیادان و صیادی صورت گرفته است کاه  

 امده است.  8-1در جدول 

 صید کل و صیادان تعداد صیادی، تالش کاهش: 8-1جدول 

 سال
 کل صید
 )تن(

 تعداد صیادان
 تالش صیادی

(day per fisherman) 

1996 18488 0101 191161 

1555 466 8665 19551 

1551 5154 1515 11155 

 

 بحث و نتیجه گیری-1-7
ی بین المللی شمرده می شود، مهمترین تاالب ها هکتار یکی از 555/855تاالب شادگان با وسعت بیش از 

از لحااژ   تااالب  کارکردهاای  و هاا  ارزش 0-1این تاالب هر ساله پذیرای هزاران پرنده مهاجر اسات. جادول   
این تاالب بسیار مورد توجه در حوضه آبریز جراحی را نشان می دهد.   ی و اشتغال زایی برای اهالی بومیاقتصاد

هزار تن در سال برآورد گردیده است که رقم بسیار بزرگای تلقای    10ب می باشد میزان صید ماهیان در این تاال
 می شود. 

         شایان ذکر است که صیادان تاالب با استفاه از ابزارهای ابتدایی کوچك اقدام به صاید مای نمایاد و تقریبااً     
 حرفه ای است. هزینه های صید یك صیاد %55می توان ادعا نمود که هزینه های ماهی گیری آنان کمتر از 
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 ه جراحیرودخان آبریز حوضه های تاالب کارکردهای و ها ارزشارزیابی : 0-1جدول

 
 

 10 هزار رأس می باشد که از این تعداد دام حدود 155تعداد دام های استفاده کننده از تاالب جمعاً بیش از 
اساتعداد   نه ای حاصل می شاود. که مستقیماً و بدون صرف هیچ گونه هزی ،هزار تن گوشت قرمز تولید می گردد

متاسفانه تخریب ها و آالینده هاای   و تاالب بخشی دیگر از پتانسیل های بالقوه آن می باشد تفریحی -سیاحتی
فاضالب های تولیاد   هایی در امر تعادل اکولوژیکی نموده است. زیادی این تاالب ارزشمند را دستخوش نارسائی

 6-1جادول   باشاد.  ، کشاورزی حاوی تنوع بسیار زیاد از منابع آالینده میشده از منابع خانگی، تجاری و صنعتی
عوامال تهدیاد کنناده تااالب     البتاه،    را نشان می دهد.ی جراح رودخانه آبریز حوضه های تاالب نابودی عوامل

 به صورت مبسوط عنوان می شود. 5شادگان در فصل 
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 ه جراحیرودخان آبریز حوضه های تاالب نابودی عوامل: 6-1جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دالیل گونااگونی از قبیال خشکساالی هاا، کااهش       به( جراحی)رودخانه  تاالب اصلی شریان از ورودی آب

 در مخزنای  سادهای بارش، افزایش تبخیر از سطح تاالب، برداشت های مدیریت نشده در سطح حوضاه، ایجااد   
 برای مناسب آبه حق گرفتنن نظر در و باالدست اراضی یزهکش و آبیاری های طرح، توسعه غیر اصولی باالدست
نشت فاضالب های صنعتی  ،پساب تولیدی واحدهای دامیرود و نیچنهم . کاهش چشمگیری داشته است تاالب
مناطق در ی غر اصولی و کنترل نشده ساخت و سازهاو آتش سوزی، اثر شکستگی لوله های نفتی در نفتی مواد 

 ( ومانند نیروگاه گازی آبادان، تخلیه زباله شهرهای آبادان و شادگانهگاه حیات وحش )هحساس تاالب همانند پنا
پساب طرح های عظیم شبکه آبیاری و زهکشی از جمله عواملی است که حیات این اکوسیستم باا ارزش و باین   

 المللی را در آستانه خطر جدی قرار داده است.
و تنوع مشکالتی که تاالب شادگان در حاال حاضار باا آنهاا     با توجه به توضیحات ارائه شده در این فصل 

برنامه در  را همکاری تمام ارگانهای مربوطه و مسئوالن ذیربط استانیدست به گریبان می باشد بیش از هر چیز 
 . می طلبدحراست از ارزش های آن، و حفظ  ریزی بلند مدت جهت رفع مشکالت عدیده تاالب شادگان و
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کنون  مطالعاتی که تا بین المللی ونظر ملی و  از تاالب ودن تنوع زیستی منحصر به فردتوجه به دارا ب با
پیشرفتی که در راستای تهیه برنامه مدیریتی برای این تاالب حاصل شده،  و ، روی این تاالب انجام شده است

ه عنوان سایت اصلی ب 49در سال  پس از پیگیریهای مستمر به عنوان اولین سایت تکرار طرح وتاالب شادگان 
در شورای برنامه ریزی آن برنامه مدیریت  1549ماه  در دی و طرح حفاظت از تاالبهای ایران انتخاب گردید

ابالغ  برنامه مدیریت به کلیه دستگاههای استانی 1595ر اردیبهشت ماه همچنین د استانداری تصویب گردید.
ضرورت لذا انجام شده است. نیز ی مدیریت تاالب شادگان اعضای کمیته استانی و محل یهصدور ابالغگردیده و 

 دارد که کلیه ذیمدخالن در راستای اجرای برنامه مدیریت تاالب شادگان همکاری نمایند. 
  

 منابع -1-8

 محیط:1 شماره گزارش شادگان تاالب محیطی زیست مدیریت (.1541مهندسین مشاور پندام ) .1

 بهسازی پروژه خاك، و آب معاونت کشاورزی جهاد ارتوز .شادگان تاالب سازگان بوم طبیعی

 پندام مشاور مهندسان آبیاری،

اداره اهواز، (. برنامه مدیرت جامع تاالب شادگان. 1541طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران ) .1

 . کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

 . استانداری خوزستان. سالنامه آماری استان خوزستان(. 1541استانداری خوزستان )  .5

ری استان طبیعت گردی وجاذبه گردشگ (.1544) اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان .8

 .اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستانخوزستان. اهواز، 

 .وزارت نیرو تهران،  . طرح بهنگام سازی طرح جامع آب.(1549) بهان سد .0

چاپ سوم،  زد،ینشر دانشگاه  ران،یا یتچه ها جنگل ها و درختان و درخ (.1500) اهلل بیحب یثابت .6

 .119ص

7. Dugan, P.J. (Ed.) )1990(. Wetland Conservation: A review of current issues and 

required action. IUCN, Gland, Switzerland. 96 pp.  

8. Ramsar Convention.1971. http://www.ramsar.org/ Wetlands International Ramsar 

Available:http://www.ramsar.org/key_sitelist.htm sites database, 2002 

9. Richardson, C.J. and N. A. Hussain. )2006(. Restoring the Garden of Eden: An 

Ecological Assessment of the Marshes of Iraq. Bio Science. Vol. 56 (6):477-489. 

10. Richardson, CJ. 1994. Ecological functions and human values in wetlands: A 

framework for assessing forestry impacts. Wetlands 14:1-9. 

11. Mitsch, W.J. and Gosselink, J.G. 1993. Wetlands (2nd ed.). Van Nostrand Reinhold 

Co., New York. 
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 : جنبه زیست محیطی شامل تنوع زیستی ،فون وفلوردومفصل 

 
  2نصور خلفه نیل سازو م 1مریم مکوندی

 
 

 چکیده:

تاالب شادگان یکی از مهمترین و ارزشمند ترین تاالبهای کشور است. وسعت تاالب، طبیعی بودن آن، 
ای را برای تاالب به همراه دارد.  غنای باالی گونه های گیاهی و جانوری و زیستگاهها و غیره ارزش فوق العاده

در تاالبهای بخش شمالی  عالوه بر ارزشهای اکولوژیکی اش،  (Phragmites , Typha) پهنه وسیع نیزار ها  
جامعه اصلی گیاهی  11، 1831چشم انداز  بی نظیری ایجاد میکند که بسیار ارزشمند است در مطالعات سال 

تاالب )شامل جزایر خور موسی(  شناسایی شده اند. بزرگترین جامعه  گونه گیاهی در محدوده 111متشکل از 
است که تقریبا تمام بخشهای تاالب در شمال جاده آبادان تا  ماهشهر را می پوشاند.  Typha Scirpusگیاهی 

خصوصیات لیمنولوژیکی مختلف تاالب این تنوع بیولوژیکی را به ارمغان آورده اند که بنوبه خود موجب غنای 
گونه های جانوری در فصول مختلف می شود و بدین ترتیب غنای اکولوژیکی بی نظیری را برای تاالب فراهم 

    8) می آورد که از اهمیت حفاظتی باالیی برخوردار است. فهرست این تنوع زیستی عبارتست از: دوزیستان
 (؛ گونه 5)میگوی دریایی (؛ گونه  54)یماهیان دریای (؛ گونه  83)ماهیان مردابی (؛ گونه  9) خزندگان (؛ گونه

اهمیت تاالب بیشتر به خاطر تنوع گونه های ماهیها و پرندگان (. گونه  51) پستانداران ( و گونه 115) پرندگان
آنست.  تاالب در فصل  زمستان پذیرای جمعیت باالیی از پرندگان مهاجراست که از تاالب جهت زمستان 

 Phalacrocorax carbo, Phoenicopterus ruber, Tadornaتفاده می کنند. گذرانی، تغذیه و زادآوری اس

tadorna, Fulica atra  پرندگان بشمار  از جمله گونه های پر جمعیت کاکاییو گونه های مختلف اردک و
،  هاکاکاییگونه پرنده تخم گذار در تاالب مشاهده شده است که  کنار آبچرها ، پرستوهای دریایی،  83میروند. 
جزو گونه های پرشمار هستند. همچنین تاالب زیستگاه مهمی  برای تخم   Recurvirostra avosettaاگرت و 

گذاری، پرورش و تغذیه گونه های متعدد  آبزیان  می باشد. تاالب به دلیل تنوع جانوری اش از نظر بین المللی 
ه ها اثرات زیانباری بر تنوع زیستی تاالب وارد متاسفانه تخریب ها و آالیند بسیار معروف و با اهمیت است که

 .نموده است

  

 مقدمه2-1
تاالب شادگان یک سیستم زیست محیطی وسیع متشکل از تاالبهای شیرین و شور، به عالوه خلیج جزر و  

مدی خور موسی و جزایر آن است. تاالب در پایین دست حوضه رودخانه جراحی بین شهرهای شادگان، آبادان و 
 هر در استان خوزستان قرار دارد. در سمت پایین دست، تاالب به خلیج فارس می پیوندد. ماهش

( به ثبت رسیده  است، و به 1845) 1914تاالب شادگان بزرگترین رامسر سایت ایران است که در سال 
تاالب )واقع  عنوان یک تاالب مهم بین المللی شناخته شده که از تنوع زیستی غنی برخوردار می باشد. بخشی از

(به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شده و تحت 1848) 1915شادگان( از سال  -در جنوب جاده دارخوین

                                                           

 کارشناس منابع طبیعی/ اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 1 

 مدیرگروه تحیقات زیستی/پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور2 
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نفر مردم محلی به درجات مختلف جهت تامین معاش به منابع تاالب  111.111حفاظت قرار دارد. در حدود 
 وابسته اند. 

عه آبیاری در مناطق باالدست به طور مداوم ، جریانات ورودی به تاالب به خاطر توسطی دهه گذشته
کاهش یافته و حجم فزاینده جریانات زهکشی بطور مداوم به تاالب آسیب وارد می آورد. این مشکالت، که بر 
اثرخشکسالی های طوالنی اخیرتشدید نیز یافته است، در حال حاضر اثرات زیانباری بر تنوع زیستی با اهمیت 

 که تاالب برای جوامع محلی فراهم می کند گذاشته است. جهانی و مزایای بی شماری

 

 پوشش گیاهی منطقه -2-2

 81جنس و  93گونه گیاهی متعلق به  111تاالب شادگان دارای تنوع گیاهی قابل مالحظه ای مشتمل بر 
گیاهی  جامعه عمده 11طی مطالعات انجام شده  .تیره می باشد که باالترین تنوع برای یک تاالب در ایران است

 تکلپهای و دولپهای گیاهان از فراوانی گونه های شادگان تاالب گیاهی پوشش طورکلی بهشناسایی شده است. 
 این گیاهی غالب و مهم گونه های .کردهاند احاطه هالوفیت گیاهان و نخلستانها را آن پیرامون اراضی و میباشد

 گیاهان کامل لیست .میباشند قصب محلی نام با نی و بردی محلی نام با لوئی چوالن، محلی نام با سازو تاالب،
 (:1-3، جدول 1839میباشد )بهان سد،  زیر شرح به شادگان تاالبی

 شادگان تاالبی گیاهان کامل لیست: 1-3جدول 

 
 

گونه های گیاهی زیر به عنوان :گونه « IUNCاتحادیه جهانی برای حفاظت از طبیعت »براساس ضوابط 
 (:1831)پندام،  وبحرانی شناخته شده اند های در معرض تهدید

 Halodule wrightii 

 Halophila ovalis 

 Nitraria retusa 

 :و گونه های زیر در زمره گونه های آسیب پذیر قرار می گیرند
 Oenanthe aquatic 

 Nymphae alba 

 Alisma lanceolatum 

 
 



  2فصل                                                                                                                                  02

 

 

 مناطق ویا جوامع گیاهی حساس در تاالب شادگان -2-3
گیهای موجود، تاالب شادگان را می توان به هسته مرکزی )نیازمند حفاظت کامل( منطقه براساس ویژ

ضربه پذیر ویا حایل ومنطقه آزاد )آزاد برای فعالیتهای عمومی( تقسیم نمود. در مناطق اخیر الذکر و براساس 
انسانی، مراکز  نیازهای مختلف می توان سکونتگاهها، ایستگاههای تحقیقاتی، مراکز آموزشی برای نیروی

گردشگری وتفرجگاهی را برنامه ریزی کرد. براساس اطالعات موجود، جوامع حساس زیر در تاالب شادگان 
 (1831پندام، )شناسایی شده اند 

  جوامع گیاهی اطراف خورهای مانند, Halocnemum Halocnemum suaeda  وNitraria 

retusa  

  جوامع گیاهیTypha Scirpus ب آب شیرین به ویژه در پایین دست جاده شادگان در سرتاسر تاال

 دارخوین –

  متر که رویشگاه  3خلیج های با عمقHalophila ovalis, Halodule Wrightii  بوده واستعداد

 جذب گاو دریایی را داراست.

 حیات وحش منطقه-2-4

 دوزیستان-2-4-1
از تاالب گزارش شده است مشاهدات سه گونه از دوزیستان  ( 1831در گزارشهای موجود مانند پندام )

 مطالعات کنونی نیز همین اطالعات را تایید می نماید. این گونه ها در بخش آب شیرین تاالب حضور دارند.
فراوان ترین و گسترده ترین دوزیست حاضر در تاالب است. تراکم این گونه  Rana ridibundusگونه 

تر بوده و به سمت جنوب کاهش می یابد. این گونه به تعداد در مناطق آب شیرین با پوشش گیاهی انبوه بیش
 کم در جزیره بونه ودر حوچضه های فاضالب پایگاه نظامی مشاهده شده است

از نظر پراکندگی همانند گونه قبلی ولی از نظر تراکم فراوانی کمتری دارد . گونه  Bufo viridisگونه 
Hyla savignri ی نسبت به دو گونه قبلی است وبه ندرت مشاهده می شود.نیز دارای فراوانی بسیار کمتر 

 خزندگان-2-4-2
و  Mauremys caspicaدو گونه الک پشت آب شیرین از محدوده تاالب گزارش شده است گونه 

Rafus euphraticus  تقریبا در تمام بخشهای تاالب آب شیرین دیده می شود هیچ گونه اطالعات مستندی
 این گونه های در دسترس نیست. از فراوانی و پراکندگی

در جزیره ندلگار النه سازی می  (Eretmodchelys imbricate)الک پشت دریایی منقار عقایی گونه 
النه شمارش شد. این زیستگاه از نظر اهمیت با دیگر زیستگاههای  41کند. طی مشاهدات صحرایی حدود 

یی وقتی برای تخم گذاری به جزیره وارد می مهم در خلیج فارس قابل مقایسه است. الک پشت های دریا
شوند با جانوران شکارچی و دیگر مزاحمتهایی که برای آنها وجود دارد روبرو شده بشدت آسیب پذیر می 
شوند از این جهت مدیریت تاالب باید توجه الزم را به این امر مبذول دارد زیرا سالهای متمادی است که 

ها وجمع آوری تخم آنها به جزایر می روند واین امر می تواند صدمات افراد بومی برای شکار الک پشت 
جدی به جمعیت الک پشت ها وارد آورد. در هر حال هیچ گونه اطالعات مستندی از میزان صدماتی که از 

 این طریق به بقای الک پشت ها وارد می شود در دست نیست
در سرتاسر تاالب  Natrix tessellate و Vipea lebetina Coluber najadum در بین مارها گونه های

 حضور دارند اما در دوره مطالعات این گزارش در جزایر خورموسی مشاهده نشدند.
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در قسمت  Laudakia nuptaو  Valamus griseusو  Trapelus agilisگونه های مارمولک شامل 
 )منبع(.های خشک تاالب شادگان و بویژه اطراف جاده ها دیده می شوند

 ماهیان-2-4-3
ماهیها جزو جانوران بسیار مهم تاالب شادگان هستند که در تامین غذای جمعیت کثیر پرندگان 
ماهیخوار ونیز اهالی ساکن در منطقه نقش حساسی ایفا می نمایند. ماهیگیری یک فعالیت عمده اقتصادی 

ی برای بررسی مستقیم در منطقه تاالب است. در طی مطالعات حاضر خشکسالی شدید وطوالنی فرصت کاف
گونه های در بخشهای مختلف تاالب شادگان ماهی های آب شیرین وآب شور زیست می کنند. ماهیان آب 
شیرین در آبهای شیرین بخش شمالی ومرکزی تاالب و ماهیهای آبهای شور در خورهای جنوبی و به ویژه 

آب لب شور در پهنه های جزر ومدی  (. در زمستان وبهار که گستره3-3در خورموسی حضور دارند )جدول 
افزایش می یابد، حضور ماهیان آبهای لب شور نیز در تاالب بیشتر شده و حرکت گسترده گونه های دریایی 

 ولب شور به مناطق آب شیرین برای تخم گذاری شدت می یابد.
ماهشهر  گونه ماهی در تاالب آب شیرین در باال دست جاده آبادان 83براساس اطالعات موجود، 

شناسایی شده است هفده گونه از این ماهیها متعلق به گروه ماهی های آب شیرین، دو گونه از ماهیهای 
گونه( ماهیهای دریایی هستند. این امر نشان دهنده اهمیت تاالب بعنوان یک  31آبهای لب شور وبقیه )

 یهاست.زیستگاه پرورش الروهای ماهیهای دریایی و حمایت کننده ذخایر این ماه
ماهیهای خورموسی و دیگر خورهای مجاور آن بوسیله اداره کل محیط زیست خوزستان شناسایی ودر 

گونه در خورموسی مشاهده  54تعدادی از پایان نامه های دانشجویی بصورت مورد بررسی شده است. تعداد 
 وشناسایی شده اند. 

گونه  –گونه بنی  –گونه شیریت  –ی گونه های ماهیان بومی د ر آب شیرین تاالب شامل گونه حمر
 (.3-3 اسبله )گربه ماهی( و بیاح می باشد)جدول –شلج 

 : لیست برخی از ماهیان اقتصادی پهنه آب شیرین تاالب شادگان   3-3جدول 

 خانواده نام علمی نام  محلی ماهی ردیف

 B.sharpeyi CYPRINIDAE بنی  1

 B.luteus CYPRINIDAE حمری  3

 Aspius vorax CYPRINIDAE شلج  8

 Cyprinus carpio CYPRINIDAE معمولیکپور   5

4  
اوشین ـ ماهی 

 حوض
Carassius auratus CYPRINIDAE 

 Liza abu MUGILIDAE شوچی)زوری(  3

 
آنچوی و گونه پنجزاری را به خود اختصاص  می دهند  – ،در خورموسی گونه های شبه شوریده

ی برای میگو است این خور صیدگاه اصلی صید میگو در منطقه خورموسی عالوه بر ماهیها زیستگاه مهم
گونه میگو در آن شناسایی شده است از گونه های غیربومی تاالب می توان به گونه ماهی حوض  5است و 

 و گربه ماهی آسیایی را می توان نام برد.معمولی  کپور،کپور علفخوار یا کاراس،
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 پستانداران-2-4-4
( اما 1831پندام، برای مثال ان در تاالب شادگان شناسایی و فهرست شده است )چهل گونه از پستاندار

 در مطالعات این گزارش تعدادی از آنها مشاهده نشد.
( است Canis aureus( و شغال )Sus Scrofaگونه های فراوان پستانداران متوسط الجثه شامل گراز )

ستند که در تمام بخشهای تاالب حضور دارند ( هMuridaeفراوان ترین پستانداران کوچک جثه موشها )
( است که Felis chaus( و گربه جنگلی )Felis catusگونه های کم جمعیت پستانداران شامل گربه وحشی )

 در حواشی درخت وبیشه دار تاالب حضور دارند
( است که در بررسیهای Sousa plumbeaگونه دیگر پستاندار حاضر در خورموسی دلفین کوژپشت )

عدد آن در خورموسی شمارش شد وبنظر می رسد حضور این گونه دلفین در این منطقه فراوان  41میدانی 
در ردیف گونه هایی است که برای آنها  IUCNتر از دیگر گونه ها باشد. این گونه در فهرست کتاب قرمز 

 اطالعات کافی وجود ندارد
 ( است اما در بررسیها مشاهده نشدDugongsهرچند خورموسی زیستگاه مناسبی برای گاو آبی )

 ( بدون اینکه محل وزمانی را مشخص نماید حضور آنها را اعالم داشته است.1815)ضیایی 
نوزده گونه خفاش در مطالعات قبلی شناسایی وگزارش شده است بدون اینکه حضور آنها در تاالب 

در مطالعات این گزارش امکان شناسایی ( 1813( و کیابی )1845(، اعتماد )1815تصریح شده باشد، ضیایی )
گونه های خفاش فراهم نشد و تنها حضور آنها در حواشی تاالب مورد توجه قرار گرفت. آنچه مسلم است 

 تاالب شادگان زیستگاه مناسبی برای همه این گونه های خفاش نیست.
سالیان متمادی است  از پستانداران منقرض شده در حواشی تاالب شادگان آهو نام برده شده است که

 که اثری از آن در منطقه وجود ندارد.

 پرندگان-2-4-5
پرندگان بخاطر تنوع و فراوانی نقش مهم آنها در چرخه غذایی، و حضور چشمگیرشان در پهنه تاالب 
یکی از مهمترین گروه های مهره داران در تاالب شادگان است. در واقع بعلت همین تنوع وفراوانی گونه 

در فهرست تاالبهای مهم بین المللی رامسر ثبت  1845دگان آبزی بود که تاالب شادگان در سال های پرن
گونه  115شد. از سوی دیگر در بررسی های انجام شده اعم از گزارشهای قبلی و یا مطالعات این گزارش، 

( %8/14( بومی وبقیه )%35گونه ) 51پرنده در تاالب شادگان شناسایی وفهرست شده است از این جمع 
مهاجرند دیگر مشخصه های گونه های پرندگان شامل ارزش بوم شناختی ، فراوانی، دوره حضور در تاالب 

تاالبند. جمعیت قابل مالحظه  وغیره را نیز نشان میدهد پرندگان آبزی فراوان ترین گروه پرندگان حاضر در
ای از گونه های پرندگان کنار آب چر نیز فصل زمستان را در پهنه های جزر ومدی و نیز تاالب آب شیرین 

ها سپری می سازند. دیگر گروههای پرندگان پر جمعیت نیز شامل پرستوهای دریایی، حواصیل ها واگرت
 . (1839 )بهان سد،است  آمده 8-3هستند. مهمترین گونه  پرندگان در جدول 

از پرندگان زمستان گذران بخشهای آب  %3/13حدود  1819-31براساس بررسیهای میدانی سال 
از آنها منطقه خورموسی و جزایر آن را مورد استفاده قرارمی دهند. بطور کلی  %5/31شیرین ولب شور و 

(، کاکائیها )و %9/88نار آب چر )عمده ترین گروههای پرندگان حاضر در تاالب عبارتند از پرندگان ک
( و %4/51( در خورموسی پرندگان کنار آب چر )%4/11( فالمینگوها )%35( مرغابیها )%9/33پرستوها( )
( عمده ترین گروههای پرندگان هستند. در منطقه پناهگاه حیات وحش تاالب شادگان نیز %3/53کاکائیها )
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گروههای غالب پرندگان را تشکیل  %19و فالمینگوها با  %5/31پرندگان کنار آب چر با  %59مرغابیها با 
 می دهد. 

 (1839)بهان سد،  : مهمترین گونه  پرندگان در تاالب شادگان8-3جدول 

 
 

تنوع زیستگاهها و باروری تاالب شادگان شرایط مناسبی را برای تخم گذاری وزادآوری گونه های 
گاه جزایر خورموسی از اهمیت ویژه برخوردارست زیرا مختلف پرندگان فراهم آورده است. از این دید

 گروههای بزرگ حواصیل ها وپرستوهای دریایی در آنها جوجه آوری می کنند.
جمعیت های بزرگی از مرغابیها، پرندگان کنار آبزی ونیز پرندگان ماهیخوار در فصول غیرجوجه آوری 

ین پرندگان از مناطق جوجه آوری خود در عرضه به تاالب شادگان مهاجرت ودر آن اقامت می کنند بیشتر ا
 های جغرافیائی شمالی به این منطقه می آیند

براساس اطالعات موجود  گونه های پرنده در معرض خطر جهانی در تاالب شادگان عبارتند از این 
ار گیالنشاه خالد –پلیکان پا خاکستری  –باکالن کوچک  –اردک مرمری  –گونه ها شامل اردک سرسفید 

 –عقاب شاهی  –عقاب دریایی دم سفید  –پاشلک بزرگ  –اردک بلوطی  ––خروس کولی دشتی  –
 باالبان و بحری است. –عقاب تاالبی خالدار 

 بی مهرگان -ب

 پالنکتون ها-2-4-6
پالنکتون ها نقش مهمی در روند تحوالت کیفی آب تاالب داشته ویکی از منابع عمده غذایی برای 

 Larkinر می روند. رابطه بسیار نزدیکی بین تراکم پالنکتون وتولید ماهی وجود دارد )ماهیهای آن بشما

and Northcote 1969 تولید نهایی و بیوماس بسیاری از ماهی ها و دیگر بی مهرگان آبزی بستگی به )
االب جنس فیتوپالنکتون در این بخش از ت 41حدود  وجود منبع غذایی شامل فیتو و زئو پالنکتون دارد.

کل جمعیت پالنکتونی را تشکیل می  %91شناسایی شده است جنس غالب باسیالریوفیسه است که حدود 
 جنس شناسایی شده است. 51دهد. در جامعه زئوپالنکتونی تاالب 

بررسی های محدود انجام شده بر روی تاالب شادگان نشان می دهد که باسیالریوفیسه، سیانوفیسه 
فیتوپالنکتونی و روتیفر و پروتوزوآ، زئو پالنکتونهای غالب هستند. نسبت  وکلروفیسه گروههای غالب

است ونشان می دهد که تاالب شادگان استعداد تولید زیادی  34/11فیتوپالنکتونها به زئو پالنکتونها برابر 
 دارد.

 : پریفیتون -2-4-7
 و کفزی موجودات برای بزرگی ییغذا منبع و یآب منابع در هیاول کنندگان دیتول نیبزرگتر  ها پریفیتون

پلون  اپیجنس  13در بررسی که خلفه نیل ساز بر روی پریفیتونها انجام دادند . هستند ماهیان الرو ازبرخی 
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غالب بوده و  و سیانوفیسه باسیالریوفیسه های ردهجنس اپی فیتون شناسایی شد که به ترتیب  31 و
بوده که نشان دهنده کیفیت متوسط  Synedraو   Navicula  ،Nitzschia مهمترین جنس های غالب آنها

 14/11و53/11است که میانگین آنها به ترتیب   α کلروفیلجلبکها  دراینفراوانترین رنگدانه  آب است.
گرم کربن بر   913و  1153ترتیب  بهجلبکها  دراینمیلی گرم بر متر مربع است. میانگین ساالنه تولید اولیه 

 پلون اپی اولیه تولید روی بر آلی مواد و داشته افزایشی روند بهار در اولیه تولیدی باشد. متر مربع در سال م
واینر به ترتیب  -تنوع شانون شاخص .است شده آن کاهش موجب و داشته منفی اثرات دورق منطقه در ها

ده ای نشان می است که وضعیت تاالب را در حد نیمه آلو 15/3و  93/1در جلبکهای اپی پلون و اپی فیتون 
 قرار یوتروف تا زیاد مزوتروف بیننیز نشان دهنده این است که تاالب در طبقه  αدهد. میانگین کلروفیل 

 که است، 15/43 و 15/44 فیتون اپی و پلون اپی جلبکهای در ترتیب به تروفیکی شاخص مقدار. رددا
 فاقد تاالب نیز پالمر شاخص اساس رب. است آب بد کیفیت بیانگر قبل سالهای به نسبت آن روند افزایش
 .(1891)خلفه نیل ساز باشد می شدید آلی آلودگی

 بنتوز-2-4-8
 کالس جانوری در تاالب حضور دارند  3گونه کفزی متعلق به  48بر طبق بررسی های انجام شده 
وان ترین کفزیان را تشکیل می دهند در بین حشرات دیپترا فرا %43فراوان ترین آنها حشرات هستند که 

کل جمعیت کفزی را تشکیل می دهد. دومین خانواده از نظر فراوانی دو گیو  %51روی و در آن شیرونومیده 
کل جمعیت را تشکیل می دهد موجودات کفزی در خورموسی براساس اطالعات  %4/51کتا است که 

ل پلی کیتا، بی والویا موجود نماتودها بطور قابل مالحظه ای غالب بوده است وموجودات ماکروبنتیک شام
 .)منبع(که استاسه آو هیدروزوآست

 

 بحث ونتیجه گیری-2-5
 93گونه گیاهی متعلق به  111تاالب شادگان دارای تنوع گیاهی بسیار قابل مالحظه ای مشتمل بر 

تیره می باشد که باالترین تنوع برای یک تاالب در ایران است بسیاری از گونه ها در تاالب  81جنس و 
دگان با مقایسه با رویشگاههای دیگر آن در ایران جوامع بسیار بزرگتری را تشکیل داده اند مثال بارز شا

 Calendula + Cistancheدر جزیره دارا است. جوامع گیاهی  Cistanche tubulosaجامعه گیاهی 

همگی از نظر  Typha + Scirpusو  Halodule + Halophilaو  Artemisia scopariaو  Nitraira retusaو
بوم شناختی حائز اهمیت می باشند. صعوبت دسترسی به بعضی از بخشهای تاالب به شکل طبیعی تعدادی 

در جنوبی ترین بخش خور دورق از این جمله  Nitraria retusaاز جوامع گیاهی را حفاظت کرده است. 
 است.

Nitraria و  hila ovalisHalop و Halodule wrightiiسه گونه گیاهی  IUCNبراساس معیارهای 

retusa  در تاالب شادگان در گروه گونه های در خطر تهدید قرار دارند ضمناً سه گونه Oenanthe

 aquatica  وNymphaea alba  وAlisna lanceolatum پذیر ثبت گردیده  نیز در ردیف گونه های آسیب
 است.

 115گونه آبزیان و  91گونه از خزندگان ،  3گونه پستاندار ، سه گونه دوزیست،  51،تعداد1831در سال 
 (.1831گونه پرندگان در تاالب شادگان شناسایی گردیده اند )پندام، 

(  نشان می دهد که تاالب شادگان برای پرندگان مهاجر بسیار حائز اهمیت بوده 1831مطالعات پندام )
نطبق شده است. ساالنه دهها هزار پرنده وزمان مهاجرت گروه زیادی از آنها با زمان باروری وتراوت تاالب م
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آبزی )خصوصاً اردک ها و آبچلیک ها( این تاالب را برای زمستان گذرانی خود انتخاب می نمایند. شمار 
پرنده( است که  31111پرندگان آبزی که از این تاالب استفاده می کنند بسیار فراتر از حد نصاب هایی )

گونه از پرندگان از حد  15میت بین المللی مشخص کرده است جمعیت معاهده رامسر برای تاالبهای با اه
جمعیت پروازی در منطقه( تجاوز می کند به ویژه حضور جمعیت قابل مالحظه ای اردک  %1نصاب )
در سطح جهانی در معرض تهدید است قابل اشاره می باشد. که  (Marmaronetta angustirostrisمرمری )

مالحظه ای از پرندگان زاد آوری از جمله کلنی های پرستوهای دریایی در جزایر  عالوه بر آن جمعیت قابل
دوازده گونه پرنده در معرض خطر در سطح جهان و یک گونه بومی لیکوی خورموسی جوجه آوری دارند. 

توده های پرجمعیت زمستان گذر در تاالب شناسایی وثبت شده  ( نیز بعنوانTurdoides altirostrisخوزی )
 ستا

در خلیج خورموسی و منطقه بین جزایر دارا بوته وندلگار تا دهانه خلیج ، منطقه زادآوری دولفین 
( حضور گاو 1815و ضیائی  ،1813( می باشد بعضی از محققین )کیابی Sousa chinensisگوژپشت )

عقابی در  در خورموسی گزارش کرده اند. آشیانه های الک پشت دریایی منقاررا  Dugon dugonدریایی 
 جزایر جنوبی خصوصاً ندلگار قابل ذکر می باشد.

تاکنون سی وشش گونه آبزی در تاالب شادگان در شرایط تخم ریزی، نوزاد پروری وتغذیه شناسایی 
گردیده اند  عالوه بر آن خورموسی نیز زیستگاه مهمی برای تخم ریزی ویا نوزاد پروری تعداد زیادی از 

  میگو است. گونه های آبزیان وخصوصاً
 به دست باال مناطق در یساز سد و یاریآب توسعه خاطر به تاالب به یورود اناتیجر گذشته دهه یط

 اثر بر مشکالت نیا کند یم وارد بیآس تاالب به زهکش اناتیجر از یادیز حجم و افتهی کاهش مداوم طور
 تاالب شمار یب یایمزا و یستیز تنوع بر یانباریز اثرات و است افتهی شدت زین ریاخ یطوالن یخشکسال

بدلیل شور شدن تاالب و بخش هائی از  مناطق پناهگاه حیات وحش و و  است گذاشته یمحل جوامع یبرا
خشکسالی پی در پی و عدم تأمین آب تاالب و پناهگاه حیات وحش ضمن اینکه از کل صیادان شیالت و 

از تاالب و پناهگاه صید شده است که این  کیلوگرم ماهی و میگو 381111تن معادل  381محیط زیست 
درصد کاهش در شش  41سال گذشته به کمترین مقدار رسیده و بطور میانگین معادل  1میزان نسبت به 

ماه اول نشان می دهد .همچنین ورود زهآب های حوضچه های پرورش ماهی آزادگان و زه آب های ناشی 
به تاالب باعث دچار تغییر فاحش شرایط زیستگاهی شده هکتاری شادگان  11111از شبکه زهکشی آبیاری 

که با ادامه این روند دیگر زیستگاهی با خصوصیات آب شیرین نخواهیم داشت . درحال حاضر آثار منفی این 
اقدامات بصورت افزایش رشد قابل توجه و غیر معمول گونه های گیاهی مانند نی و قالب شدن این گونه ها 

 یاهی آب شیرین است.بر سایر گونه های گ
نیز درحال اتفاق افتادن است  15ـ  14تغییر گونه ای در تاالب شادگان نسبت به سال بنا بر تحقیقاتی، 

گونه های بنی، حمری، اوشین، بیاح، شیربت، اسبله در حال افزایش و  33ـ  31های سال ه و با توجه به داد
)خلفه نیل ساز آمده است  5-3فتن است که در جدول گونه های شلج، برزم و نسبتاً کپور در حال کاهش یا

 . (1833و همکاران 
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 : مقایسه تراکم گونه ای ماهیان در تاالب شادگان طی دو دوره زمانی5-3جدول 

 
 

 منابع-2-6

 محیط:1 شماره گزارش شادگان تاالب محیطی زیست مدیریت (.1831مهندسین مشاور پندام ) .1

 بهسازی پروژه خاک، و آب معاونت کشاورزی جهاد وزارت .گانشاد تاالب سازگان بوم طبیعی

 پندام مشاور مهندسان آبیاری،

اداره کل طرح جامع مناطق خوزستان . اهواز،  (.1839کل حفاظت محیط زیست خوزستان )اداره  .3

 .حفاظت محیط زیست خوزستان

 طرح جامع آب طرح بهنگنام سازیجراحی.  -(. گزارش محیط زیست حوضه زهره1839 ) بهان سد .8

 ایران، تهران، وزارت نیرو. 

سبزعلیزاده س.، اسماعیلی ف.، انصاری ه.، اسکندری غ.،  هاشمی س. ا. و خلفه نیل ساز م.،  .5

. پایش تاالب شادگان، اداره کل شیالت خوزستان)پژوهشکده آبزی پروری (1833 )آلبوعبید ص.

 . 141جنوب کشور(.ص 

 آنها  اولیه تولید تعیین  و فلور جلبکهای کفزی )فیتوبنتوزها(بررسی  (. 1891) م.، خلفه نیل ساز .4

 111،ص اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان،شادگان درتاالب

 (.1815ضیایی ) .3

 (. 1845اعتماد ) .1

8. Larkin, P.A. and T.G. Northcote. 1969. Fish as indices of eutrophication. In: 

Eutrophication : causes, consequences, correctives. Proceedings of the International 

Symposium on  Eutrophication. Madison, Wisconsin, 1967. National Academy of 

Sciences, Washington, D.C., U.S.A., pages 256-27.  
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 کیفیت آب تاالب شادگان : سوم فصل
 

 2و لیال صادقی1نرگس قاضی زاده 

 
 چکیده:

، نمونه برداری از ايستگاه های منتخب تاابب ااادنان را آزااز    3148سازمان آب و برق خوزستان از سال 
دخاناه  ايستگاه صراخيه، رنباه، ماااورت ااهر ااادنان، رو     6به صورت ماهيانه از  89و  48، 44نمود و در سالهای 

ماهشهر نمونه برداری و اندازه نيری به عمل آمد. سپس ارايط کيفي  -جراحي، نيروناه نازی و ايستگاه جاده آبادان
مورد بررسي قرار نرفت. بر اساس نتايج به دست  NSF WQIآب تابب با استفاده از محاسبه ااخص کيفيت آب 

ب در حد متوسط در برخي ايستگاهها در محادوده  آمده از محاسبه ااخص مشخص اد که وضعيت کيفي تابب ازل
مطااب  ايان   بد قرار دارد. همچنين به دليل خشکسالي های اخير برخي ايستگاه ها در فصول کم آبي خشک بودناد.  

ااخص، در منابع آبي که در رده متوسط قرار مي نيرند، عموماً تنوع ارنانيسم های آبي کمتر ااده و اارايط بارای    
مي نردد. در منابع آبي که در رده بد قرار نرفته اند نيز، توانايي حمايت تنوع آبي باه اادت کام     راد جلبکي فراهم

البته بايد به اين نکته نيز توجه داات که نرچه ميزان اااخص   اده و احتمال بروز مشکالت آلودني آب وجود دارد.
نزديکتر بوده و اين امر نمايانگر اين  09عني در حد متوسط قرار نرفته است، ولي ميزان آن به عدد ابتدايي اين رده ي

در اين زمينه نقاايص  وده بد زير قابل تصور نخواهد بود. مطلب است که در آينده احتمال ورود اين منبع آبي به محد
اطالعاتي نيز از جمله کمبود اطالعات، کافي نبودن تعداد ايستگاه ها، خشک باودن برخاي ايساتگاه هاا در فصاول      

 .ه استديبه آن اااره نرد ادامهنيز وجود دارد که در زيره خشک و 
 

 مقدمه -3-1
ناروه    7فعاليت خود را در قالاب   3141سازمان آب و برق خوزستان از اهريور ماه دفتر بررسي های زيست محيطي 

 با عنوان نروه بررسي های زيست محيطي تابب ها و مخازن سدها و نروه بررسي های زيست محيطي رودخانه ها
و ابکه های آبياری و زهکشي زير نظر معاونت مطالعات پايه و طرحهای جامع منابع آب آزاز نموده است و همزمان 

تاابب   مديريت و حفاظت تابب های استان و خصوصااً  در زمينهل دفتر در اين سازمان فعاليتهای متعددی با تشکي
داری از تابب اادنان توسط دفتر بررسي های زيست نمونه بر 3148از سال در اين راستا اادنان صورت مي نيرد. 

 روعاا  3144متوقف اده و مادداً از سال محيطي آزاز نرديد، البته به دليل پاره ای از مشکالت اين نمونه برداری 
  و تا کنون به صورت منظم ادامه دارد.نرديده 

 
 
 

                                                 
 کاراناس منابع آب و محيط زيست / سازمان آب و برق خوزستان 1

 کاراناس منابع آب و محيط زيست / سازمان آب و برق خوزستان 2
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 :شناسایی عوامل تهدید کننده تاالب -3-2

باه   در اين بخشلذا به عوامل نابودی تابب های حوضه آبريز اااره اد.  کليبه  طور نزارش  3در فصل 
کميات، کيفيات، اکوسيساتم و    تاایير ناذار بار    پارامترهای اامل طور خاص عوامل تهديد کننده تابب اادنان که 

 مي بااند، مورد بررسي قرار نرفته است. زيبااناختي را 
زهاب واحد های  کي از منابع آلوده کننده تابب مي بااد.ورودی زهاب کشاورزی واحدهای ارقي نيشکر ي .3

  و  ارقي نيشکر به قسمت های آب ايرين تابب تخليه مي نردد و به دليل اوری خاک زمينهای منطقاه 
 بسيار بابيي وارد تابب مي نردد. ECاين زهاب با  ،فعاليتهای کشاورزی

ايطي که در حال حاضر وجود دارد مي تواند بصورت به دليل ار .چرای بيش از حد دامها خصوصاً ناو ميش .7
يک تهديد بااد، ولي در ارايط عادی چرای دام  افراد محلاي در حاد ظرفيات محايط جازو ارزش هاای       
اقتصادی تابب به حساب مي آيد. البته اين آيتم نيازمند مطالعه و محاسبه ميزان دقي  توليد علوفه و ميزان 

 .مصرف دام مي بااد
له های اهری و بيمارستاني اادنان و روستاهای اطراف که عالوه بر ورود اايرابه زبالاه هاا باه     تخليه زبا .1

           بارای تاابب نردياده اسات.      مطلوبمحيط تابب و ايوع انواع بيماريها، سبب اياااد منااظر زاات و ناا    
          ياه و ساوزانده   هکتاار در ماااورت تاابب تخل    09زباله های اهری اادنان در زميني به مساحت حادود  

)خاار  از   در ماااورت تاابب  نيز مي اود. محلهای نردآوری و دفن زباله های اهری ماهشهر و سربندر 
 قرار دارند.اراضي تاببي( 

به عنوان نمونه قسمت وسايعي از تاابب    . تغيير کاربری اراضي تاببي به اراضي کشاورزی، مسکوني و ... .8
ابعاد و وساعت   توجه به با ارک بازی، خاکريزی و خشک نرديده است. البتهتوسط اهرداری جهت احداث پ

 .چشم پواي نمودتغييرات نسبتاً اندک کاربری زيستگاههای طبيعي مي توان از تابب، 
يکي ديگر از معضالت تابب اادنان ايااد اهرک صنعتي اادنان مي باااد کاه  مراحال سااخت ايان       .0

 اهرک در حال اناام است.

متاسفانه قاچاقچيان . وخت که توسط افراد محلي در سطح تابب و توسط قاي  ها صورت مي نيردقاچاق س .6
 .در صورت تعقيب و يا احساس خطر سوخت را به داخل تابب تخليه مي کنند

ماهشهر، که اين خطوط هم در سطح زمين و هم به صاورت زيار    –خطوط لوله نفت در مسير جاده آبادان  .2
به دليل قرار نرفتن در معرض زنگ زدني ، اکستگي و تخليه مواد نفتي به تاابب از   زميني وجود دارند و

 . عوامل مهم تهديد کننده تابب به امار مي رود

بستن کالورتها توسط افراد محلي و قطع ارتباط بخش ايرين و اور تابب جهت آبيااری نخايالت، کاه از     .4
 .ن آب ايرين تابب مي نرددنظر روستاييان اين عمل باعث جلونيری از هدر رفت

ورود فاضالبهای اهری و روستايي اهر اادنان و روساتاهای حااايه تاابب همانناد رنباه، صاراخيه و        .8
 .خروسي به تابب و همچنين تخليه مواد آبينده اين روستاها به تابب

آزادناان( باا   وجود حوضچه های پرورش ماهي، به عنوان مثال تخليه پساب کارناه تکثير و پرورش ماهي ) .39
 .آبادان -هکتار در مسير جاده اهواز 31999وسعت 

ناهي در استفاده از منابع تابب و همچنين منطقه حوضه آبريز زياده صيد و اکار ماهيان و پرندنان تابب:  .33
صايد و ااکار ماهياان و     مي نيرد که با پايداری منابع سازنار نيست.  تروی ها و بي مبابتي هايي صور
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به دليال زيااده روی در بهاره بارداری و      ،د يکي از ارزش های تابب باادنابب نيز که مي توانپرندنان ت
 .اکار و همچنين استفاده از مواد سمي تبديل به يکي از عوامل تهديد کننده حيات تابب نشته است

صاادی  برداات ني توسط ساکنين روستاهای اطراف نيز در ارايط عادی و طبيعي يکاي از ارزش هاای اقت   .37
تابب به امار مي رود ولي برداات بيش از حد ني در ارايط کناوني ماي تواناد يکاي از عوامال تهدياد       

 پايداری تابب به امار رود.

 انتقال آب از سرااخه های حوضه آبريز .31

          خشاک   کام آباي  خشکسالي های اخير: با توجه به خشکسالي های اخير پهنه وسيعي از تاابب در فصاول    .38
د و سبب از بين رفتن پواش نياهي و آبزيان آن مناط  مي ناردد. همچناين کااهش ميازان آب     مي نرد

 .تابب با عث افت کيفيت آب مي نردد
در معاهاده رامسار اماا    ذکر ااده  واحدهای امام، رازی و فارابي در محدوده تابب اادنان صنايع پتروايمي:  .30

هاا عبارتناد از: اسايد کلريادريک،      ايان کارخاناه   خار  از منطقه حفاظت اده قرار دارند. محصوبت اصالي 
نرانلين، مونومرهای ونيل، کلرايد، پلي اتيلن، آمونياک، بتون، پي وی سي، سولفاتها، اسيد سولفوريک، اوره 
)کود( تولومن، اتيلن، اتيلن کلرايد، اسيد فسفريک و کودهای مونوفسفات آمونياوم و دی فسافات آمونياوم.    

شهر آب مورد نياز خود را از رودخانه کارون تامين مي نمايند. ضايعات ناازی ايان   واحدهای پتروايمي ماه
واحدها محتوی نونرد و آمونياک از طري  دودکش ها مستقيماً باه هاوا وارد ماي ااود و ضاايعات ماايع       
محتوی سولفاتها، فسفاتها، آمونياک، هيادروکربنهای کلاردار، نيتراتهاا، جياوه و زياره مساتقيمًا باه داخال         

 .خورموسي تخليه مي اوند
وجود بزرنراهها و جاده ها: در منطقه تابب اادنان سه جاده از اهميت قابل ذکر برخوردارند. جاده اهواز ا    .36

ساخته ادند. از زمان احداث اين جاده هاا   3109آبادان، آبادان ا ماهشهر و دارخوين ا اادنان که در دهه   
نقل آبي منسوخ اد و قسمتهايي از تابب باه دليال وجاود ايان      استفاده نسترده از آبراهه ها برای حمل و

 جاده ها صدمه ديده است.

های تماام اابکه هاای    ابپرورش ماهي کپور که در دهه اخير در زهمعرفي نونه های زير بومي به تابب:  .32
ند . رودخانه ای خوزستان مرسوم اده است باعث مي نردد که نوزادان اين ماهي به سهولت وارد تابب او

خوزستان نيز به قصد افزايش منابع ماهيان تابب اقدام به تکثير وتوزياع برو ايان مااهي در     تاداره ايال
پيامدهای منفي اين فرآيناد هام    به ماهيان بومي اده و باعث زالبيت اين نونه ماهيکه  مي نمايد تاببها

 .اکنون دامنگير بخش آب ايرين تابب اده است
تغييرات اقليمي، برداات های زيار ماااز،   تحت تایير رژيم آبي رودخانه مارون ورودی: تغيير در ميزان آب  .34

کاهش يافته و به جريانهای تابستانه و پائيزه آن جريانها و سيالبهای زمستانه و بهاره  ،قرار نرفتهو ... سدها
خانه برداات کارده  رود داتهای باب دست، آب بيشتری از در نيز . طرحهای توسعه آبياریاده استافزوده 

. توسعه آبياری به بهای کاهش جريانهای زمستانه، باعث افازايش  مي کنندو زهاب بيشتری را به آن تخليه 
نيز تا حدود زيادی، موجب تثبيت و پايداری جريانهای ورودی تابستانه به داخال تاابب خواهاد نردياد.      و

بادون  ” ه جريان به تابب درمقايساه باا قبال    ارايط با توسعه تخلياين  کيفيت آب دراينکه صرف نظر از 
ديدناه بوم اناختي، اين تحول مطلوب نيسات. زيارا هماين     از، با یبات تر و مستمر تر خواهد بود” توسعه 
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سيالبها با استشو و تخليه امالح و ساير مواد آبينده که در خالل فصل خشک قبلي در تابب انبااته اده 
 .ي مادد آن اده و در تداوم دوره بوم اناختي تابب نقشي حياتي دارداست، باعث بازسايشي و ااداب

توسعه صنايع، ورود پساب های اهری، صنعتي و کشاورزی، تغييرات کيفيت آب )نااي از بابدست حوضه(:  .38
مواد آبينده ايميايي و فيزيکي  باعث افزايش تخليهو ...  توسعه آبياری در داتهای بابدست حوضه آبريز 

يکي از مهمترين پيامدهای منفي نااي از اجرای طرحهای توساعه افازايش   همچنين  د.مي اوودخانه ربه 
واحد پرورش ماهي و واحدهای اارقي   مصرف مواد ايميايي کشاورزی از جمله کودها و آفت کشها است.

بب آب نيشکر نيز سابنه مقادير قابل توجهي کودهای ايميايي و همچنين علف کش از طري  زهاب به تا
 ايرين تخليه مي کنند

 

نيز (  7-1در جدول)نشان مي دهد. که تحت تایير اين تهديدات قرار مي نيرند را پارامترهايي ( 3-1جدول )
کنناده   عوامال تهدياد  بر اساس ايان جاداول مهمتارين    . به بررسي ادت و اهميت اين تهديدات پرداخته اده است

تخليه زباله های اهری و روستايي و بيمارستاني به تابب، ودی به تابب، تغيير و کمبود در ميزان ورتابب، کيفيت 
تغيير کاربری اراضي، عبور خطوط لوله نفت و ... مي بااد. البته بزم به ذکر است که تاکنون مطالعه ای در اين زمينه 

ين مطالعااتي بارای   لذا انااام چنا   صورت نگرفته است و جداول مذکور بر اساس نظرات کاراناسي تهيه اده است.
باه آن ااااره خواهاد     39اناسايي دقي  عوامل تهديدکننده و ارايه راهکارها بسيار ضروری مي بااد کاه در فصال   

 نرديد.
 

 سوابق بررسی کیفیت آب تاالب شادگان و قدمت اطالعات موجود )در قالب بانک اطالعاتی(-3-3

ايستگاه در تابب اادنان نمود که  39برداری از  اقدام به نمونه 3148سازمان آب و برق خوزستان در سال 
ماه نمونه برداری متوقف نرديد ولي با اناام پيگيری های زيااد   8نمونه برداری های مذکور در همان سال و پس از 

ايستگاه رنبه، صراخيه،  6آزاز نرديد و همچنان در 3142مادداً از دی ماه سال  ، نمونه برداری هادفتر محيط زيست
 ماهشهر و ايستگاه نيروناه نازی، نمونه برداری ها ادامه دارد. -ورت تابب اادنان، جراحي، جاده آبادانماا

نيز ارکت مهندسين مشاور پندام مطالعات جامعي در خصوص تاابب ااادنان انااام داده     3143در سال 
 6باه صاورت ماهياناه از     89و  48، 44( نمونه ای از اطالعات بانک را نشان مي دهد. در سالهای 1-1جدول) است.

ماهشهر نمونه  -ايستگاه صراخيه، رنبه، مااورت اهر اادنان، رودخانه جراحي، نيروناه نازی و ايستگاه جاده آبادان
 NSFبرداری و اندازه نيری به عمل آمد. سپس ارايط کيفي آب تابب با استفاده از محاسبه ااخص کيفيات آب  

WQI وست الف اامل اطالعاتي در زمينه ااخص های کيفي آب و روش استفاده اده مورد بررسي قرار نرفت )پي
  .در اين نزارش مي بااد(

( اااره مي اود. سپس به نتايج نمونه برداری های که 3143، ابتدا به نتايج پندام )1در اين بخش از فصل 
نگر پيشينه مطالعات کيفيتي در اايکه نمپرداخته خواهد اد، توسط سازمان آب و برق خوزستان در دوره های مختلف 

 .تابب اادنان  مي بااد
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 عمده پارامترهای تحت تایير عوامل تهديد کننده -3-1جدول

 

 عوامل تهديد کننده
 
 

 پارامترهای تحت تایير

زيبا  اکوسيستم کميت کيفيت آب
 اناختي

     زهاب کشاورزی واحدهای ارقي نيشکر

     او ميشچرای بيش از حد دامها خصوصاً ن

     تخليه زباله های اهری و بيمارستاني

     تغيير کاربری اراضي تاببي

     ايااد اهرک صنعتي اادنان

     قاچاق سوخت توسط افراد محلي

     ماهشهر –خطوط لوله نفت در مسير جاده آبادان 

     بستن کالورتها توسط افراد محلي

     ای اهری و روستايي و مواد آبينده روستاهایورود فاضالبه

     وجود حوضچه های پرورش ماهي

     برداات ني توسط ساکنين

     صيد و اکار ماهيان و پرندنان تابب

     انتقال آب از سرچشمه های حوضه آبريز

     خشکسالي های اخير

     صنايع پتروايمي

     و جاده هاوجود بزرنراهها 

     معرفي نونه های زير بومي به تابب

     تغيير در ميزان آب ورودی

     تغييرات کيفيت آب )نااي از بابدست حوضه(
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 ادت ایر عوامل تهديد کننده تابب اادنان -7-1جدول

 اهميت ادت عوامل تهديد کننده

 کم متوسط زياد کم متوسط زياد

       واحدهای ارقي نيشکر زهاب کشاورزی

       چرای بيش از حد دامها خصوصاً ناو ميش

       تخليه زباله های اهری و بيمارستاني

       تغيير کاربری اراضي تاببي

       ايااد اهرک صنعتي اادنان

       قاچاق سوخت توسط افراد محلي

       اهشهرم –خطوط لوله نفت در مسير جاده آبادان 

       بستن کالورتها توسط افراد محلي

ورود فاضااالبهای اااهری و روسااتايي و مااواد آبينااده     
 روستاهای

      

       وجود حوضچه های پرورش ماهي

       برداات ني توسط ساکنين

       صيد و اکار ماهيان و پرندنان تابب

       يزانتقال آب از سرچشمه های حوضه آبر

       خشکسالي های اخير

       صنايع پتروايمي

       وجود بزرنراهها و جاده ها

       معرفي نونه های زير بومي به تابب

       تغيير در ميزان آب ورودی

       تغييرات کيفيت آب )نااي از بابدست حوضه(

 

 (1331) پندام ن مشاورمهندسینتایج حاصل از مطالعات  -3-3-1
در اين مطالعات بيشتر به وضعيت اوری و آورد اوری به تابب در ارايط موجود و اارايط آتاي پرداختاه    
اده است. اين مطالعه نشان مي دهد که با توجه به سواب  تغييرات اوری آب رودخاناه و نياز تغييراتاي کاه بطاور      

نمي رسد که تغييرات اوری آب تابب در آينده )با وجود توساعه  طبيعي در اوری آب تابب بوجود مي آيد، به نظر 
آبياری( به حدی بااد که به ارايط زيست بومي تابب صدمه قابل مالحظه ای وارد نمايد. نکته مهم اين است کاه  
و از جريان های خروجي از تابب در حدی بااد که بتواند امالح جمع اده در آب تابب را استشو داده و تخليه کند 
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تامع آنها در تابب جلونيری نمايد. مسلماً سيالبهای ورودی به تابب نقش حياتي در اين استشو دارند و با توجاه  
به اينکه احداث سدهای مخزني خواه ناخواه امکانات ايااد سيالب را کاهش مي دهد، اين امر مي بايسات باه طاور    

 ر نيرد.جدی در برنامه ريزی طرح های توسعه منطقه مدنظر قرا

 1331نتایج نمونه برداری سازمان آب و برق در سال  -3-3-2
ماه توسط دفتر محيط زيسات ساازمان آب و    8و به مدت  3148بر اساس نمونه برداری هايي که در سال 

، نتايج محاسبات اااخص کيفيات نشاان داد کاه در     WQIبرق خوزستان صورت پذيرفت و پس از اعمال ااخص 
خوردورق که سه راهي تمامي ايستگاههای مطالعاتي کيفيت آب در رده متوسط قرار نرفته است، به استثنای ايستگاه 

ماهاه نظاام    8در رده خوب کيفيت آب قرار نرفته است. با توجه به بررسي نتاايج   3148و فروردين  3141در اسفند 
ر ايستگاه های مطالعاتي تعيين اده مي توان تخمين زد که در رده بندی سابنه کيفيت آب تاابب  ااخص کيفيت د

 اادنان در رده متوسط قرار نرفت.
 

 1333نمونه برداری سازمان آب و برق در سال  -3-3-3
ک ايستگاه تثبيت اده در تابب اادنان آزاز نرديد و طي ياک دوره يا   6نمونه برداری از  3144در سال 

 به صورت ماهيانه صورت پذيرفت. 44ساله از فروردين تا اسفند 

 مشخصات ايستگاههای نمونه برداری -1-1جدول

 موقعيت نام ايستگاه رديف

 روستای صراخيه 3
189768180 
1182313 

 روستای رنبه 2
189766978 
1182976 

 مااورت اهر اادنان 3
189768120 
1180602 

 جراحي 1
189722382 
1181443 

 ماهشهر -ايستگاه جاده آبادان 5
18701166 
1168402 

 ايستگاه نيروناه نازی 6
18708620 
1127828 
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 جانمايي ايستگاههای نمونه برداری -3-1نقشه

 
 

 نمونه ای از جداول بانک اطالعاتي کيفيت تابب -8-1جدول 
   

 

 
 

 
ن ايستگاه های منتخب در ورودی ها و بدنه آبي ( نشان مي دهد که از بي8-1استفاده از ااخص کيفيت آب )جدول 
ااخص را به خود اختصاص داده اند و ياک ايساتگاه    متوسطايستگاه ميزان  8تابب، طي مدت زمان نمونه برداری، 

به خود اختصاص  قرار نرفته است. ايستگاه جراحي در ماههای آبان، آذر و بهمن رده بد را بد )ايستگاه جراحي( در رده
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جراحی

جاده آبادان ماهشهر

نیروگاه گازی

مشکالت آلاودني آب را   تابب ادت کم اده و احتمابًه انايي حمايت تنوع آبي بت که در چنين ارايطي توداده اس
. در بهمن ماه نيز ايستگاه نيروناه نازی وضعيت خوب رو به متوسطي را دااته است. مطااب  ايان   نمايند تاربه مي

ارنانيسم های آبي کمتر ااده و اارايط بارای     ااخص، در منابع آبي که در رده متوسط قرار مي نيرند، عموماً تنوع
 راد جلبکي فراهم مي نردد.

 
 44سال -در ايستگاه های مختلف WQIميزان ااخص  -0-1جدول

 نام ايستگاه
 ماه

 نیروگاه گازی جاده آبادان ماهشهر جراحی مجاورت شادگان رگبه صراخیه

 خشک خشک 88 خشک 62 08 فروردين

 شکخ خشک 61 خشک 04 08 ارديبهشت

 خشک خشک 08 خشک 01 08 خرداد

 خشک خشک 69 خشک 01 07 تير

 خشک خشک 02 خشک 09 88 مرداد

 خشک خشک 06 خشک 08 01 اهريور

 خشک خشک 06 خشک 04 06 مهر

 خشک خشک 84 خشک 06 08 آبان

 خشک خشک 88 خشک 00 06 آذر

 خشک خشک 63 69 02 00 دی

 29 61 88 69 61 69 بهمن

 63 69 04 63 06 08 اسفند

 کيفيت بد
 کيفيت متوسط نزديک به بد

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 44سال-در ايستگاه های مختلف WQI( ميزان ااخص 3-1نمودار)
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جراحی

 1331نمونه برداری سازمان آب و برق در سال  -3-3-1

ايستگاه صراخيه، رنبه، مااورت اهر اادنان، رودخاناه جراحاي، نيرونااه ناازی، جااده       6در اين مطالعه 
ماهشهر جهت نمونه برداری انتخاب نرديد. سپس نمونه برداری و اندازه نيری در يک بازه زماني يک سااله   -بادانآ

و به صورت ماهيانه صورت پذيرفت. پس از آناليز نمونه ها و به دست آمدن نتايج، جهت بررسي کيفيت آب تابب از 
ان مي دهد که کيفيت آب در حد متوسط بوده و (. بررسي نتايج نش6-1استفاده نرديد )جدول WQIااخص کيفي 

-تنها در ايستگاه مااورت اادنان در ارديبهشت ماه و جراحي در دی ماه کيفيت بد بوده است. ايستگاه جاده آباادان 
ماهشهر و نيروناه نازی از تيرماه تا آذر ماه خشک بوده و ايستگاه مااورت اادنان نيز در ماههاای ااهريور، مهار،    

 خشک بوده است. آبان و دی
 

 (98در ایستگاه های مختلف )سال WQIمیزان شاخص  -6-3جدول

 نام ايستگاه
 ماه

 نيروناه نازی جاده آبادان ماهشهر جراحي مااورت اادنان رنبه صراخيه

 63 08 01 08 04 04 فروردين

 60 69 06 84 01 04 ارديبهشت

 06 02 08 01 63 63 خرداد

 خشک خشک 04 02 03 07 تير

 خشک خشک 01 01 04 00 ردادم

 خشک خشک 01 خشک 03 04 اهريور

 خشک خشک 00 خشک 03 08 مهر

 خشک خشک 69 خشک 00 08 آبان

 خشک خشک 04 61 63 66 آذر

 08 خشک 84 خشک 68 63 دی

 61 02 00 60 67 60 بهمن

 68 04 67 04 08 61 اسفند
 کيفيت ب

 کيفيت متوسط نزديک به بد

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 44سال -در ايستگاه های مختلف WQI( ميزان ااخص 7-1ر)نمودا
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 1311نمونه برداری سازمان آب و برق در سال  -3-3-5

ايستگاه  صراخيه، رنبه، مااورت اهر اادنان، رودخانه جراحي، نيرونااه ناازی، جااده     6در اين سال نيز 
ر نرفتناد. نتاايج محاسابه اااخص کيفيات      ماهشهر به صورت ماهيانه مورد نمونه برداری و اندازه نيری قرا-آبادان

WQI (نشان داده اده است. همان طور که نتايج نشان مي دهد ايستگاههای صاراخيه و رنباه در   2-1در جدول )
ماههای خرداد و تير در وضعيت بد قرار دارند. ايستگاه مااورت اادنان و جاده آبادان ماهشهر در ماههای خرداد، تير 

روناه نازی در ماههای تير و مرداد خشک بوده است. در فروردين مااه نياز نموناه بارداری     و مرداد خشک بوده و ني
 صورت نگرفته است.

 (89در ايستگاه های مختلف )سال WQIميزان ااخص  -2-1جدول

 نام ايستگاه
 ماه

 نيروناه نازی جاده آبادان ماهشهر جراحي مااورت اادنان رنبه صراخيه

 - - - - - - فروردين

 69 08 01 00 01 00 هشتارديب

 08 خشک 69 خشک 86 09 خرداد

 خشک خشک 08 خشک 81 84 تير

 خشک خشک 08 خشک 01 07 مرداد
 کيفيت بد

 کيفيت متوسط نزديک به بد
 

مشخص اد که  WQIدر نتياه مي توان نفت که بر اساس نتايج به دست آمده از محاسبه ااخص 
 در برخي ايستگاهها در محدوده بد قرار دارد. وضعيت کيفي تابب ازلب در حد متوسط

 

 جراحی    -بررسی کیفیت آب در حوضه آبریز رودخانه مارون -3-3-6
رودخانه مارون دومين ااخه عمده رودخانه جراحي بوده و در حقيقات رودخاناه جراحاي دنبالاه جرياان آن      

های جوی حوضه برفي است و بخش عمده ريزشبااد. رودخانه مارون دارای آب دائمي بوده و رژيم آن باراني ا  مي
زساتان در معارض   بااد. اين رودخانه به واسطه عبور از اهرهای مختلف در اساتان خو آبريز آن به صورت باران مي

قرار دارد که اين آبينده ها اامل آبينده های اهری و روساتايي از ااهرهای رامهرماز، بهبهاان،      انواع آبينده ها
و رامشير، پساب واحدهای خدماتي، واحدهای نظامي، کشتارناهها، پساب واحدهای صنعتي ااامل  بازملک، اادنان 

صنايع منسوجات، صنايع پتروايمي، کاني زير فلزی، کارخاناات آسفالت و سيمان و بساياری از واحادهای صانعتي    
بااد. لذا تنوع آبينده ها ديگر، آبينده های کشاورزی نااي از طرح های آبياری و زهکشي پايين دست سد جره مي 

 در اين منطقه ضرورت مطالعه در مورد کيفيت اين رودخانه را مشخص مي کند.
 330مورد محاسبه ااخص کيفيت آب بطور ماهانه تعداد  374محاسبات و بررسيهای اناام اده نشان مي دهد که از 

 در رده متوسط قرار دارد. درصد محاسبات را تشکيل مي دهد آب رودخانه مارون 8/48مورد که حدود 
درصد کل محاسبات را تشکيل مي دهد آب در رده  2مورد ااخص کيفيت ماهانه که در حدود  374مورد از  8تعداد 

درصد کل محاسبات کيفيت آب را در رده مطلوب نشان مي دهد. بناابراين ماي تاوان     1بد قرار دارد و تنها در حدود 
 در رده متوسط قرار مي نيرد.  44-48يت رودخانه مارون در سال آبي نفت که طب  محاسبات اناام اده کيف
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لذا با توجه به اينکه در حال حاضر رودخانه مارون از نظر کيفي در رده متوسطي قارار دارد. باا اعماال برناماه هاای      
درجات بعادی  مديريتي پيشگيرانه در زمينه آبينده های کشاورزی در درجه اول و  آبينده های اهری و صنايع در 

مي توان کيفيت آب رودخانه مارون را به حد مطلوبي ارتقاء داد که زمينه هاای حفاظات بايش از پايش بارای ايان       
رودخانه و امکان برداات و استفاده پايدار برای ساليان آينده فراهم نردد. در ادامه داده های کيفي و نتايج بررسيهای 

ر دو ايستگاه منتهي به تابب اادنان ارائه اده است که نتايج سابنه اناام اده بر اساس نظام ااخص کيفيت آب د
دهنده وضعيت کيفي مناسب  دهنده قرار نيری آب در رده متوسط کيفي مي بااد که نشان ااخص کيفيت نيز نشان

 آب در اين حوضه مي بااد. 
 

 بیان نواقص اطالعاتی و اطالعات مورد نیاز جهت تهیه و تکمیل بانک -3-1
توجه به وسعت و اهميت تابب به نظر مي رسد جهت بررسي کيفيت آب تابب به تعداد بيشتری ايستگاه با

نياز مي بااد تا بتوان تمامي سطح تابب را پواش داد. همچنين ايستگاه های انتخاب ااده جهات مطالعاات فاوق     
اه ها عمدتا در کنار جاده ياا سااير   الذکر در بخش ايرين تابب مي بااند. يکي ديگر از نواقص اين است که ايستگ

مناطقي که دسترسي دااته اند انتخاب نرديده اند و به دليل اينکه امکانات برای ورود به بخش های داخلي تابب و 
 لذا اطالعات بخش های مذکور موجاود نماي باااد. برخاي ايساتگاههای      ،نمونه برداری از آبهای عمي  نبوده است

ماهشهر و نيروناه نازی آبادان در برخي ماهها خشک بوده اند که در نتيااه   -اده آبادان مااورت اادنان، ج همانند
اطالعات بانک دچار نقص اده است. بهتر است ايستگاه هايي به موازات اين ايستگاه ها در بخش هاای عميا  تار    

کيفي آب در آن محدوده را تابب انتخاب و نمونه برداری نردد تا ضمن پايش ارايط پرآبي و کم آبي بتوان ارايط 
نيز بررسي نمود. همچنين به دليل ارايط کاری از جمله تعطيلي ايام عيد و فعاال نباودن کامال آزمايشاگاه و سااير      

 تعطيالت، اطالعات بانک در برخي موارد ناقص مي بااد.
بع تاابب و  يکي ديگر از نقايص تحقيقاتي عدم وجود اطالعات دقي  از نحوه و ميزان بردااات هاا از مناا   

کمي و کيفاي آب   داده هایمحاسبه ميزان برداات پايدار مي بااد. پيشنهاد مي نردد جهت رفع کمبودهايي که در 
 )به فصل دهم ارجاع اود(. تابب اادنان وجود دارد، يک سری عناوين تحقيقاتي تعريف اده و اناام نردند
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 (48-44راحي در سال آبي )تغييرات پارامترهای آبينده رودخانه ج -4-1جدول

 EC pH TDS 3NO 4PO TSS COD کدورت دما DO BOD ماه سال ایستگاه
کل 

 کلیفرم

کلیفرم 

 مدفوعی

 شادگان

44 2   0/70 86 2309 0/2 8049 18/3 33/9 69 8/74   

44 4 06/6 87/7 6/79 381 2809 6/2 0989 18/1 3978/9 399 74   

44 8 4/1 06/7 1/37 79744 7309 4 3149 67/8 988/9 32289 4/36   

44 39 34/4 94/7 6/36 38 0009 8/2 1007 82/4 984/9 79 7/30 7199 839 

44 33 8/0 47/1 31 38978 7489 0/2 3479 77/8 9736/9 13849 6 33999 8699 

44 37 86/6 26/1 1/71 32 0409 8/2 1209 84/4 916/9 399 0/38 8699 3099 

48 3 98/2 86/1 78 7920 1879 2/2 7340 22/7 9092/9 3889 7/2   

48 7 17/6 37/1 74 83 1189 2/6 7389 42/2 916/9 399 4/6 7199 839 

48 1 98/2 04/7 13 88 1719 2/2 7929 20/8 9142/9 349 6/31 33999 3099 

48 8 3/2 78/8 7/72 14 1719 4/2 7940 04/0 93/9 89 4/37   

48 6 37/2 98/1 1/78 2 1299 8/2 7164 41/6 9363/9 69 4/37   

 مشراگه

44 2   0/70 8/78 1389 8/4 7939 04/3 9748/9 89 74 8199 7399 

44 4 92/39 88/1 73 16 7839 4 3429 73/0 91/9 69 77 8199 7199 

44 8 06/8 97/1 3/30 88 1019 4 7769 8/4 91/9 49 7/2 8199 7199 

44 39   36 78 1629 8/2 7188     8199 8199 

44 33 07/39 87/1 3/37 09 7079 2/2 3679 93/8 9370/9 389 7/31 8699 7899 

44 37 37/39 86/1 8/32 00 7849 4/2 3089 66/6 9102/9 49 6/39 8699 209 

48 7 2/2 28/1 72 34 7789 2/2 3818 42/2 9132/9 79 4/4 3099 819 

48 1 98/6 27/7 72 14 7039 4 3696 08/0 9173/9 89 37 33999 819 

48 8 76/6 94/7 78 38 7099 2/2 3699 30/0 9992/9 89 6 8699 209 

48 0 3/2 3/1 78 34 7809 8/2 3069 07/4 93/9 89 4/6 33999 7399 

48 6 18/6 76/7 74 36 7179 8/2 4/3848 94/2 9937/9 89 2 8699 3099 
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 48الي اهريور  44از مهر ماه  WQIه جراحي بر اساس ااخص تغييرات رودخان -8-1جدول

 ماه
 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان  مهر

 ایستگاه

 07 07 07 07 07 - 69 69 89 02 04 07 مشرانه

 68 68 68 68 68 60 04 88 67 03 61 68 اادنان

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 WQIبر اساس ااخص  44-48( تغييرات کيفي رودخانه مارون در سال آبي 1-1) نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری -3-5
استفاده از ااخص کيفيت آب نشان مي دهد که ايستگاه های منتخب در ورودی ها و بدنه آبي تابب، طي 

طاب  اين ااخص، در منابع آبي ااخص را به خود اختصاص داده اند. م بدو   متوسطمدت زمان نمونه برداری، ميزان 
               که در رده متوسط قرار مي نيرند، عموماً تنوع ارنانيسم های آبي کمتر ااده و اارايط بارای رااد جلبکاي فاراهم       

توانايي حمايت تنوع آبي بشدت کم اده مي نردد. همچنين درجه بد اين ااخص نشانه اين است که در آن منبع آبي 
را نشان خواهد داد. البته در بررسي نتايج بدست آمده بايد به اين نکته نيز توجاه   دخوت آلودني آب و احتمابً مشکال

 داات که انرچه ميزان ااخص در بسياری از ايستگاه ها در حد متوساط قارار نرفتاه اسات، ولاي ميازان برخاي از        
مايانگر اين مطلب است که در آيناده احتماال   نزديکتر بوده و اين امر ن  09ايستگاه ها به عدد ابتدايي اين رده يعني 

ورود اين منبع آبي به محدوده بد زير قابل تصور نخواهد بود. زيرا در حال حاضر طب  بررسي های اناام اده منابع 
آبينده متعددی در منطقه وجود دارد که در آينده کيفيت آب تابب را تهديد مي نمايد. همچنين رودخانه جراحي نيز 

 ن منبع اصلي تغذيه کننده اين تابب از وضعيت مناسب و مطلوبي برخوردار نمي بااد.به عنوا
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در ماههای مختلف و ايستگاههای مختلف نشان مي دهد کاه   WQIبررسي روند تغييرات ميزان ااخص 
يات ماي   معموب بدترين کيفيت آب مربوط به مرداد ماه مي بااد و اين نشان دهنده ارتباط مستقيم کيفيت آب با کم

 بااد. چرا که در اين ماهها حداقل کميت را در تابب داريم.
آب تابب از کيفيات بيشاتری    48نيز نشان مي دهد که در سال  48و  44مقايسه ميزان ااخص ساليانه در سالهای 

لاذا   مي باااد.   44و  42برخوردار بوده است. که اين مورد هم در ایر وقوع خشکسالي در سالهای  44نسبت به سال 
يکي از عوامل مهم و تایير نذار بر کيفيت تابب اادنان ارايط کمبود آب در تابب مي بااد يعني خشکسالي و ياا  

 کاهش حام ورودی به تابب.
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 در ايستگاه صراخيه 89و  48، 44در سالهای  WQI( مقايسه ميزان ااخص 8-1نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ايستگاه رنبه 89و  48، 44در سالهای  WQIص ( مقايسه ميزان ااخ0-1نمودار )
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 در ايستگاه رنبه 89و  48، 44در سالهای  WQI( مقايسه ميزان ااخص 6-1نمودار )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 89و  98( مقایسه میزان شاخص سالیانه در سالهای 7-3نمودار)
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 منابع مورد استفاده -3-6
. WQIاستفاده از ااخص با آب تابب اادنان تيفيک يبررس، ،  (. 3148)سازمان آب و برق خوزستان .3

 .سازمان آب و برق خوزستان، دفتر بررسي های زيست محيطياهواز، 

جهاد کشااورزی،   وزارت(.  طرح مديريت زيست محيطي تابب اادنان. 3143مهندسين مشاور پندام ) .7
 معاونت آب و خاک. 

دفتر بررسي های زيست . اهواز، تابب اادنان ، نزارش بازديد از(. 3148)سازمان آب و برق خوزستان .1
 .سازمان آب و برق خوزستان، محيطي

 نتايج نمونه برداری و آزمايشات آزمايشگاه آب و خاک سازمان آب و برق خوزستان .8

 بانک اطالعاتي رودخانه های استان  .0

 ص کيفيت آب  با استفاده از نظام ااخ 3148جراحي در سال  –نزارش ارزيابي کيفي رودخانه مارون   .6

ساازمان  . اهواز، نروه محيط زيست، تابب های استان خوزستان (3143. )سازمان آب و برق خوزستان .2
  . آب و برق خوزستان
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 بیالن آبی تاالب )کمیت منابع آب( :چهارمفصل 
 

   3و نازنین جامعی 2،  فاطمه ذاکر حسینی1کاظم حمادی

 

 چکیده
که بیالن آب  هدر این فصل سعی شد. مطالعات بیالن در تعیین نیاز آبی تاالب بسیار حائز اهمیت می باشد

از  فرمول تغییر حجم نشان داده شده است که  با استفاده .شودزده تاالب شادگان بر اساس اطالعات موجود تخمین 
و  مطالع ات  ایبر مبن   و اساساً بیالن تاالب وجود داردبه علت نبود داده های مناسب عدم قطعیت فراوانی در برآورد 

ترین اولویت های مطالع اتی  ی مطالعات بیالن تاالب یکی از ضروربنابراین، این کار میسر نیست.  موجود داده های
که باید در آینده انجام شود. تعیین نیاز آبی تاالب بدون دانش در مورد بیالن آبی تاالب امکان پذیر نیست و  می باشد

مشخص می گردد که تامین آب ت االب تنا ا از   بر اساس تحلیل انجام شده، د. نموتوان اعمال می هیچ مدیریتی را ن
ت در برنامه های مدیریتی سایر گزینه ه ای قاب ل   طریق رودخانه جراحی و بارش های جوی میسر نبوده و می بایس
   . اجرا جات تامین آب تاالب نیز بررسی شده و مد نظر قرار گیرد

 

 مقدمه -4-1
در وابس ته ب وده و   باالدست  یدر رودخانه ها یجار نیریبه منابع آب ش شادگان تاالب یکیاکولوژ تیوضع
 بخ ش حوض ه   نیت ر  نییدر پ ا  شادگانباشد. تاالب  یس مفار جیخل یجزر و مد اناتیجر ریتحت تاث یصورت پرآب

باشد. حوض ه   یکننده آب تاالب شادگان م نیتام یمنبع اصل یقرار گرفته است. رودخانه جراح یودخانه جراحر آبریز
)از س ط    متفاوت است اریمختلف حوضه بس یباشد. ارتفاع قسمتاا یدر جنوب رشته کوه زاگرس م یرودخانه جراح

 کنت رل  جمل ه  از ومورفول وژیکی ئژ و ی درولوژیکی ه تن وع م عملکرده ای  دارایشادگان (. تاالب یمتر8300تا  ایدر
              ه وا  و آب تع دیل  و رودخان ه  آب در محل ول  س موم  و مغ ذی  مواد جذب رسوب، کاهش سواحل، حفاظت سیالب،
 خ ورده  دست کمتر آن ستگاهااییز و کرده حفظ را خود طبیعی وضعیت زیادی حد تا هنوز شادگان تاالب. باشد می
رخداد خشکسالی های اخیر، باره برداری های بی رویه و غیر اصولی در باالدست، عدم محاس به و ت امین    اما. است

 است. هداد تغییر را آن طبیعی رژیم باالدست دشتاای در آبیاریعه توسحداقل آب مورد نیاز زیست محیطی تاالب، 
 هی درومتری  ایس تگاهاای  از ش ده  اخ ذ  هی درولوژیکی  های داده نیز و تاالب حجم یها ادهد از استفاده بااین ربناب
 ب یالن  معادل ه  م ی ت وان   گرگ ر  ایستگاه از ورودی جریان وایستگاهاای مجاور  و شادگان ایستگاه( تبخیر و شبار)

 نمود. برآورد تاالب وجیرخ و ورودی جریانات محاسبه را با تاالب
 گان بر اساس فرمول تغییر حجم بررسی می شود:بیالن اب  تاالب شاد

                                                 
 سازمان آب و برق خوزستان / مدیریت دفتر هیدروژئوماتیک 1

 سازمان آب و برق خوزستان / رئیس گروه مدل های هیدرولوژیکی  2

 سازمان آب و برق خوزستان / کارشناس مسئول محیط زیست 3
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 مجموع خروجی ها= تغییر در حجم –مجموع ورودی ها 

Inflows (I) –Outflows (O)=Change in Storage (ΔS) 

 مجموع ورودهای می تواند شامل پارمترهای زیل باشد:

  ورودی های اندازی گیری شده: رودخانه جراحی 

 ه شامل سیالباا شد ی ورودی های غیر اندازی گیر 

  باای زیرزمینیآورودی از 

 بارندگی مستقیم بر تاالب 

 پارامتر های خروجی می تواند شامل:

 تبخیر از تاالب 

  جریان خروجی به خلیج فارس 

مترها در بخش های بعدی این فصل بررسی می شود اما نخست هیدرولوژی حوضه آبریز جراحی و اهر یک از این پار

 بررسی می شود  ،ورودی به تاالب شادگان را تشکیل می دهد %00که آبدهی رودخانه جراحی 

 

 – ماارون  هاای  رودخانه آبدهی فراوانی هیدرولوژی حوضه آبریز رودخانه جراحی: تحلیل -4-2

 جراحی – اهلل
 خصوصیات حوضه آبریز -4-2-1

خانه جراحی می باش د.  بیان شد در حال حاضر منبع اصلی تغذیه کننده تاالب شادگان رود که قبالً همانطور

اس تان   در آن اعظ م  قس مت  و ب وده  عمان دریای و فارس خلیج آبریز حوزه مام های رودخانه از یکیاین رودخانه 

 زاگرس میانی کوهاای باختری جنوب و جنوبی های دامنه در رودخانه این آبریز حوزه ت.اس گردیده واقع خوزستان

 و ب ودن ه وا   و مس اعد  بارن دگی  وف ور  علته ب آن میانی مناطق و فعمرت و کوهستانی آن علیای بخشد. دار قرار

  رامارم ز( و  ی ا  اع ال)ال  این رودخانه از تالق ی دو رودخان ه  د. باش گیاهی مناسبی می پوشش اقلیمی دارای شرایط

 هدنبال   حقیق ت  جراح ی در د. شو می تشکیل رامارمز کیلومتری جنوب 00 در واقع هاشم چم بنام محلی در مارون

         جراح ی   رودخان ه د. گی ر  م ی  سرچش مه  خوزس تان  شرقی ارتفاعات از آید که می حسابه ب مارون رودخانه جریان

 بس تری  در و نموده عبور شار این ازشود.  می رامشیر وسیع دشت وارد نموده و طی را رامارمز جنوبی های دشت

 د. شو می شادگان دشت وارد و گذرد می رماهشا شمالی های زمین و از یابد می جریان غرب به ای جلگه

 ش اخه  یکد. شو می تقسیم شاخه دوه ب آن جنوب در آبگیرهای و شادگان های دشت در جراحی رودخانه

رودخان ه   جری ان  هم ان  آن که دیگر شاخهد. شو می فارس خلیج وارد و شده ملحق کارون به شادگان نار آن بنام

 وارد ماهش ار  و در غ رب  کن د  م ی  قطع را آبادان به ماهشار جاده و دهدا مسیر ادامه جنوب جات در ،است اصلی



 4فصل                                                                                                                                        44

 

  

 
 

د. باش فروردین می ماه آن پرآبی دوران و بوده دائمی جراحی رودخانه گردد. آب میس فار خلیج خورموسی و متعاقبا

ر یک دوره بطور متوسط د رودخانه آبدهید. رس می خود حداقل به و شده کاسته آن آب از پائیز و تابستان فصل در

 و اع ال  رودخانه دو تالقی از محل جراحی رودخانه طولت. اس بوده سال در مکعب متر میلیون 04/0004ساله  84

د. باش   م ی  کیل ومتر  400 ت ا مص ب   مارون رودخانه سرچشمه و از کیلومتر 010 موسی خور در آن مصب تا مارون

 آن را  مرب ع  کیل ومتر  10010 حدود است که شده یریگ اندازه مربع کیلومتر 08044 حدود در آن آبریز حوزه وسعت

د. دهن   م ی  تش کیل  ای کوهپای ه  و من اطق  ه ا  دشت آنرا باقیمانده مربع کیلومتر 10804 و کوهستانی بلند مناطق

 من اطق  د.باش ن  م ی  ح وزه  این شاری های مام کانون از ملک باغ و هفتگل رامشیر، رامارمز، باباان، شارهای

 و یافته شکل تغییر آب جریان مقدار و زمین جنس طبقات شیب، نظیر عواملی از تبعیت به هرودخان بستر کوهستانی

 نس بتاً  رودخان ه  بس تر  بیش تر،  فرس ایش  بعلت بخش تر این پائین مناطق درد. دارن یکنواختی حالت رفته هم روی

 درد. یاب می جریان خم و پیچ پر و عریض بستری در کاهش شیب رودخانه با خوزستان جلگه است. در شده عریض

 و شود پخش می دشت در آن سیالباای و شده تقسیم زیادی های به شاخه رودخانه شیب افت بعلت شادگان ناحیه

 د. هستن تر تشخیص قابل سایرین به آن نسبت شاخه دو شد اشاره که همانطوری

باش د. می انگین    یم   مت ر  8 ت ا  0 متوس ط  بطور آن آب ژرفای و متر 000 تا 100 جراحی رودخانه پانای

میلیمت ر   000 تا شمالی ارتفاعات در و میلیمتر 140 پست های جلگه در رودخانه این آبریز حوزه در بارندگی سالیانه

فص ل  ت. اس   اس فند  ت ا  آذر ماها ای  فاصل حد در آسمانی نزوالت حداکثر با و ای مدیترانه آن بارش رژیم و بوده

 کشد. می طول ماه مار تا اردیباشت از و بوده طوالنی حوزه خشک

ایستگاه های موثر در تغذیه تاالب شادگان ایستگاه های مشراگه و گرگر می باشند که در ادامه به تشری  آناا و آمار 

 مربوطه پرداخته شده است:

 ه: مشراگ هیدرومتری ایستگاه  -4-2-2

 ح وزه تح ت   مت ر، مس احت   0/3دریا  سط  از ایستگاه . ارتفاعن ایستگاه بر روی رودخانه جراحی واقع شده استای

 1/44کن ون   )سال تاسیس( تا 1844سال  از آماری دوره طول در آن آبدهی متوسط و کیلومترمربع 11004پوشش 

 . باشد می گیری قایق اندازه و هیدرومتری اشل دارای ایستگاه این اکنون همد. باش می ثانیه بر مترمکعب

 : گُرگُر هیدرومتری ایستگاه  -4-2-3

ح وزه   متر، مساحت مساحت 0/80دریا  سط  از ایستگاه . ارتفاعن ایستگاه بر روی رودخانه جراحی واقع شده استیا

کن ون   )سال تاسیس( ت ا  1844سال  از آماری دوره طول در آن آبدهی متوسط و کیلومترمربع 10004پوشش  تحت

 د.باش می تلفریک پل و اشل تجایزات رایو دا دو درجه ایستگاه این اکنون همد. باش می ثانیه بر مترمکعب 34
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 های هیدرومتری تحلیل فراوانی ایستگاه -4-2-4
های طبیعی دیگر ماهیت عدم قطعیت داشته و دستخوش تغیی ر و  ها همانند پدیدهرودخانهجریان از آنجایی که آورد 

ری زی من ابع آب ب رای اه دا      برنامه  شوند لذا بکارگیری ارقام با مقادیر متوسط دربینی میتحوالت غیر قابل پیش
بر این اساس دبی با  همراه باشد. نیز بایست با دیدگاه آماری و احتماالتیکاربردی مناسب نبوده و تحلیل موضوع می

 .  های هیدرومتری محاسبه شداحتمال وقوع های مختلف در ایستگاه
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   امترهای آماری ایستگاه  هیدرومتری مشراگه )دبی به متر مکعب بر ثانیه(آبدهی متوسط ماهانه و ساالنه بامراه سایر پار -1-4جدول 
 میانگین شاریور مرداد تیر خرداد اردیباشت فروردین اسفند بامن دی آذر آبان مار سال آبی

1345 46   16.9 15.7 41.8 41.8 65.2 53.2 61.0 27.9 8.7 3.4 2.4   

1346 47 3.7 40.1 107.0 29.9 67.9 118.0 94.1 81.4 43.2 17.5 7.8 5.7 51.3 

1347 48 6.0 22.4 65.8 78.6 354.0 219.0 301.0 196.0 93.0 45.0 21.7 18.3 118.4 

1348 49 17.3 73.9 39.8 81.0 102.0 67.9 75.4 60.0 25.0 7.5 5.6 4.9 46.7 

1349 50 7.2 12.4 76.1 39.3 55.6 39.0 124.0 81.2 33.0 14.6 7.7 7.5 41.5 

1350 51 8.2 33.0 58.2 107.0 159.0 201.0 333.0 207.0 127.0 52.1 18.7 15.5 110.0 

1351 52 19.2 65.7 112.0 47.3 37.6 67.1 47.0 32.9 16.5 6.3 5.7 3.7 38.4 

1352 53 5.0 7.7 8.8 111.0 165.0 210.0 165.0 115.0 66.7 26.6 12.4 8.1 75.1 

1353 54 13.0 17.8 124.0 177.0 245.0 170.0 143.0 132.0 68.9 40.2 19.4 12.3 96.9 

1369 70 7.2 41.1 38.1 148.0 101.0 296.0 180.0 95.9 51.1 22.7 9.2 6.7 83.1 

1370 71 161.0 30.7 278.0 183.0 224.0 264.0 228.0 149.0 98.5 49.4 20.0 13.2 141.6 

1371 72 20.5 28.0 135.0 251.0 434.0 513.0 293.0 282.0 151.0 86.1 31.9 21.0 187.2 

1372 73 22.6 80.3 44.0   61.0 53.3 46.7 39.8 22.9 8.9 4.9 3.7   

1373 74 24.5 296.0 414.0 123.0 234.0 126.0 121.0 115.0 60.1 28.1 10.2 7.2 129.9 

1374 75 11.5 23.8 41.5 198.0 180.0 266.0 279.0 167.0 72.5 37.7 28.1 14.7 110.0 

1375 76 11.2 33.2 32.4 103.0 28.5 57.9 186.0 101.0 53.3 27.1 14.6 11.8 55.0 

1376 77 17.5 57.9 150.0 233.0 244.0 226.0 366.0 147.0 80.9 30.3 13.2 12.8 131.6 

1377 78 15.2 26.2 23.7 108.0 124.0 321.0 123.0 70.4 20.7 8.8 7.5 8.9 71.4 

1378 79 11.7 19.3 32.9 34.4 27.2 22.4 29.5 18.4 12.5 11.5 8.8 18.5 20.6 

1379 80 9.3 20.4 85.8 48.2 19.1 33.4 34.5 13.0 7.8 8.6 5.0 6.8 24.3 

1380 81 6.3 12.4 239.2 396.0 190.0 91.0 187.1 150.1 39.9 43.5 37.6 51.1 120.3 

1381 82 53.5 78.4 141.0 101.0 42.1 37.4 50.9 43.6 18.2 31.6 33.9 31.7 55.3 

1382 83 27.7 32.8 53.8 359.0 252.0 101.0 62.9 59.2 45.6 37.7 28.7 33.7 91.2 

1383 84 26.4 30.0 105.0 96.5 88.2 112.0 90.9 51.1 29.1 33.6 38.2 42.7 62.0 

1384 85 40.6 55.5 60.4 119.0 184.0 58.8 44.6 92.7 69.7 52.2 42.3 49.3 72.4 

1385 86 1.3 3.3 2.8 2.7 4.1 4.8 11.0 9.4 3.2 1.2 0.3 0.4 3.7 

1386 87 45.2 47.8 69.9 39.9 38.6 31.3 24.8 14.2 8.8 5.4 4.7 4.6 27.9 

1387 88 4.5 16.7 25.5 10.5 5.4 6.9 34.6 4.2 4.2 2.9 5.4 8.9 10.8 

1388 89 1.6 16.0 85.5 19.6 24.4 22.3 20.3 18.8 17.9 17.9 16.1 11.9 22.7 
 74.0 15.1 16.0 26.3 47.2 89.9 129.3 131.1 128.7 117.4 91.9 42.7 21.4 میانگین
 187.2 51.1 42.3 86.1 151.0 282.0 366.0 513.0 434.0 396.0 414.0 296.0 161.0 حداکثر
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 میانگین شاریور مرداد تیر خرداد اردیباشت فروردین اسفند بامن دی آذر آبان مار سال آبی

 3.7 0.4 0.3 1.2 3.2 4.2 11.0 4.8 4.1 2.7 2.8 3.3 1.3 حداقل
 45.9 13.7 12.1 19.6 37.2 68.0 104.2 119.3 110.2 98.6 89.0 53.1 30.3 انحرا  استاندارد
درصد ضریب 
 62.1 90.8 75.5 74.4 78.7 75.7 80.6 91.0 85.6 84.0 96.8 124.2 141.8 تغییرات
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  کعب بر ثانیه(آبدهی متوسط ماهانه و ساالنه به همراه سایر پارامترهای آماری ایستگاه  هیدرومتری گرگر )دبی به متر م -0-4جدول 
 میانگین شاریور مرداد تیر خرداد اردیباشت فروردین اسفند بامن دی آذر آبان مار سال آبی

1346 47 2.0 19.1 96.3 23.9 52.8 91.6 86.8 82.3 41.8 15.8 4.6 3.6 43.4 

1347 48 4.0 16.0 58.3 64.1 172.0 146.0 212.0 172.0 84.6 36.4 17.3 16.4 83.3 

1348 49 16.0 55.4 23.9 58.6 75.1 47.2 50.4 40.4 14.4 5.0 2.6 2.4 32.6 

1349 50 3.0 3.6 47.7 22.5 40.0 28.4 76.8 72.4 28.2 10.7 7.8 6.4 28.9 

1350 51 4.0 21.4 50.4 75.8 152.2 130.0 227.0 163.0 80.1 40.1 17.8 13.1 81.3 

1351 52 10.0 34.5 73.2 26.1 22.3 50.4 31.0 24.2 11.7 5.5 3.8 2.9 24.7 

1352 53 4.0 5.4 4.6 73.7 138.0 155.0 140.0 98.5 49.4 21.8 10.2 7.3 59.0 

1353 54 9.0 11.8 73.7 132.0 180.0 127.0 111.0 119.0 67.1 27.1 11.4 10.2 73.3 

1354 55 10.0 24.5 66.7 161.0 413.0 312.0 368.0 260.0 179.0 98.4 57.4 37.3 165.6 

1355 56 29.0 48.4 48.2 162.0 102.0 85.4 94.2 65.1 32.9 19.8 12.6 11.0 59.3 

1356 57 16.0 94.4 62.3 285.0 133.0 162.0 131.0 78.4 47.3 28.0 18.5 15.3 89.3 

1357 58 15.0 22.8 116.0 88.5 162.0 83.1 126.0 65.6 33.1 15.5 9.2 9.7 62.2 

1358 59 10.0 13.3 117.3 91.7 269.0 282.0 221.0 122.0 66.8 34.1 19.1 15.6 105.2 

1359 60 22.0 37.8 21.0 79.2 111.0 105.0 86.8 78.4 34.9 13.8 8.0 6.0 50.3 

1360 61 7.0 11.0 20.8 74.1 138.0 220.0 210.0 114.0 49.4 22.4 13.0 11.7 74.3 

1361 62 12.0 86.5 65.9 163.8 182.0 114.7 124.3 107.4 52.2 22.6 12.3 9.0 79.3 

1362 63 10.0 17.4 16.3 29.4 29.5 12.7 220.4 41.1 15.2 5.6 3.0 3.1 33.7 

1363 64 4.0 66.9 33.8 141.1 130.6 44.4 55.1 43.6 17.0 4.6 2.4 1.9 45.4 

1364 65 2.0 18.9 69.3 68.0 44.3 144.1 238.1 199.0 78.0 24.2 10.8 11.7 75.7 

1365 66 8.0 28.9 176.4 165.0 75.2 212.7 204.3 128.0 62.3 24.3 14.7 9.9 92.5 

1366 67 10.0 25.3 18.7 137.6 112.5 236.5 118.3 122.9 45.8 16.2 8.2 7.5 71.6 

1367 68 7.0 66.7 23.1 63.1 27.7 78.2 111.0 64.8 28.0 8.8 3.4 2.8 40.4 

1368 69 3.0 39.1 194.0 125.0 163.0 95.0 75.6 53.0 24.3 9.5 5.3 4.7 66.0 

1369 70 6.0 17.4 8.2 47.3 86.3 185.0 152.0 70.3 34.2 12.5 4.8 5.6 52.5 

1370 71 55.0 20.5 151.0 135.0 118.0 204.0 237.0 161.0 84.2 31.9 12.7 9.1 101.6 

1371 72 9.0 21.2 78.5 158.0 221.0 288.0 200.0 188.0 109.0 48.0 22.8 18.5 113.5 

1372 73 16.0 63.2 25.2 29.6 57.1 26.7 29.7 24.1 10.2 1.3 1.5 2.0 23.9 

1373 74 4.0 106.0 241.0 107.0 172.0 112.0 106.0 97.7 46.0 15.5 8.0 5.8 85.1 

1374 75 6.0 12.3 27.2 116.0 132.0 186.0 210.0 152.0 69.2 26.6 10.4 9.6 79.8 

1375 76 10.0 16.9 15.8 27.7 25.1 22.8 163.0 86.7 41.0 14.1 10.8 10.5 37.0 

1376 77 14.0 46.7 126.0 197.0 214.0 201.0 313.0 144.0 90.0 27.0 15.6 14.1 116.8 
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 میانگین شاریور مرداد تیر خرداد اردیباشت فروردین اسفند بامن دی آذر آبان مار سال آبی

1377 78 15.0 21.5 8.6 101.0 149.0 359.0 128.0 68.0 18.1 2.8 1.4 1.6 72.8 

1378 79 3.0 10.8 25.8 15.5 21.5 9.4 24.4 16.2 10.1 7.1 6.1 18.1 14.0 

1379 80 14.0 10.2 76.0 65.0 16.5 8.7 20.2 7.5 6.0 7.5 6.2 6.5 20.3 

1380 81 4.0 4.1 113.7 214.9 152.0 60.2 119.0 124.3 38.1 36.2 30.8 41.3 78.2 

1381 82 43.3 77.8 92.9 75.6 36.7 20.8 46.6 43.9 21.2 27.6 32.5 28.8 45.7 

1382 83 25.7 24.7 32.0 174.0 203.0 70.3 43.7 39.7 23.7 22.7 19.2 19.3 58.2 

1383 84 19.2 19.3 74.4 57.5 42.0 41.7 40.0 15.7 5.6 3.7 2.1 1.1 26.8 

1384 85 33.8 51.1 42.1 94.5 208.0 102.0 65.1 8.0 58.4 35.1 27.0 34.0 63.3 

1385 86 40.6 47.1 56.6 66.1 44.8 21.7 66.3 77.7 47.4 32.0 26.8 34.2 46.8 

1386 87 37.9 34.8 42.8 37.2 30.5 22.3 21.2 14.4 9.2 6.6 5.0 4.3 22.2 

1387 88 4.2 4.5 11.5 2.2 1.1 0.5 12.4 2.8 2.3 2.3 2.6 3.3 4.2 

1388 89 1.7 11.3 98.4 41.6 17.2 12.4 22.7 23.7 14.3 13.8 8.5 9.7 22.9 
 61.0 11.6 12.3 20.6 43.8 85.6 124.2 114.4 113.3 94.7 65.7 32.3 13.5   میانگین

 165.6 41.3 57.4 98.4 179.0 260.0 368.0 359.0 413.0 285.0 241.0 106.0 55.0 حداکثر
 4.2 1.1 1.4 1.3 2.3 2.8 12.4 0.5 1.1 2.2 4.6 3.6 1.7 حداقل

 32.4 10.0 10.7 16.9 33.9 59.2 85.2 92.3 83.6 61.5 53.0 25.7 12.5 انحرا  استاندارد
 53.2 86.8 86.9 82.4 77.4 69.2 68.6 80.7 73.8 64.9 80.7 79.4 92.9 درصد ضریب تغییرات
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 )مترمکعب بر ثانیه( 8تحلیل فراوانی رودخانه مارون در محل ایستگاه های منتخب با توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ  -8-4جدول 

 نام ایستگاه
آبدهی 
 متوسط

 آبدهی با احتمال معین یا باالتر)مترمکعب برثانیه(
05% 00% 05% 00% 05% 00% 05% 00% 05% 00% 

 4/00 4/84 0/40 4/40 0/40 0/40 3/40 3/40 3/00 0/03 4/34 مشراگه

 0/01 0/00 0/88 0/83 4/40 4/44 4/40 4/44 4/43 0/40 1/44 گرگر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جراحی -ایستگاه های آب سنجی حوضه مارون -1-4نقشه 
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 بررسی بارندگی مستقیم بر تاالب -4-3

به منظور بررسی میزان بارندگی تاالب شادگان از آمار ایستگاه بوزی ش ادگان )ایس تگاه بارانس نجی و    

 ارائه گردیده است. 4-4ساله استفاده گردید. آمار مربوطه در جدول  10تبخیر سنجی وزارت نیرو ( در یک دوره 

میلیمت ر در س ال    040معادلدر این ایستگاه  حداکثر بارش ساالنههمانگونه که در جدول نیز مشاهده می گردد 

متوسط بارش  ثبت شده است. 1834-30میلیمتر در سال آبی  01حداقل بارش ساالنه معادل و   1834-34آبی 

میلیمت ر م ی    143شادگان نیز  تغییرات بارش ساالنه در ایستگاهمیلیمتر است. دامنه  00/104معادل نیز  ساالنه 

 باشد. 

 1803-30متوسط بارندگی ایستگاه بوزی شادگان بر حسب میلی متر طی دوره آماری  -4-4جدول 

ی
 آب

ال
س

 

هر
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

ن 
دی

ور
فر

ت 
ش

به
دی

ار
 

اد
رد

خ
 

یر
ت

داد 
مر

ور 
ری

شه
 

نه
اال

س
 

00-03 0 4/13 40 4/40 4/3 4/1 4 0 0 0 0 0 148 

30-00 0 4/14 4/110 04 4/10 4/10 0 0 0 0 0 0 130 
31-30 0 0 144 04 4/10 14 4/84 0 0 0 0 0 084 

30-31 0 8 83 10 4/44 4/8 4/84 0 0 0 0 0 4/140 
38-30 0 0 4/00 144 8 4 4/0 4/4 0 0 0 0 4/000 
34-38 0 4/08 00 40 4/80 14 0 0 0 0 0 0 101 
34-34 0 00 0 100 4/03 0 0 4/0 0 0 0 0 040 
34-34 0 4/83 4/38 4/00 04 4 40 0 0 0 0 0 4/018 

30-34 0 0 4/00 80 10 4/0 4 0 0 0 0 0 01 
33-30 0 84 08 8 4/04 4 10 1 0 0 0 0 4/103 

30-33 0 4/4 00 14 01 4/1 14 4 0 0 0 0 184 

 040 0 0 0 0 4/0 40 4/10 4/03 144 144 4/83 0 حداکثر

 01 0 0 0 0 1 4 4 8 8 0 8 0 حداقل
 00/104 0 0 0 0 4/4 0/13 04/0 04/81 00/40 13/40 44/10 0 میانگین
انحرا  
 معیار

0 04/18 04/41 04/44 40/00 10/4 04/14 01/0 0 0 0 0 0/40 

ضریب 
 تغییرات

0 80/01 00/40 0/03 0/30 4/08 1/30 18/44 0 0 0 0 48/03 

 
با توجه به بررسی های انجام شده، همانگونه که در جدول نیز نمایش داده شده است، بیشترین می زان  

و بامن  با  00/40، دی ماه با میانگین بارش 13/40بارش ها به ترتیب  مربوط به ماه های آذر با میانگین بارش 

 ، بوده است. 04/81میانگین بارش 

ای ک ه در  اند به گونهر مقیاس فصلی، بارشاا درفصل زمستان سام بیشتری را به خود اختصاص دادهد

درصد ب ارش   40/40از فصل زمستان، فصل پاییز  پس. ه استدداها رخ درصد بارندگی 48/44فصل زمستان به 

درص د را دارا   04/10ده د و فص ل با ار س امی مع ادل      از کل مجموع بارش ساالنه را به خود اختصاص م ی 
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باشد. همانگونه ک ه از  باشد. به عبارت دیگر رژیم فصلی بارش منطقه ابتدا زمستانه و سپس پاییزه و بااره میمی

می انگین   4-4داده اس ت. همنن ین در ج دول    نآمار ارائه شده مشخص می باشد در فصل تابستان بارندگی رخ 

  شده است.درصد بارش ماهانه و فصلی در ایستگاه منتخب آورده 

 متر بر حسب میلیبوزی شادگان مقادیر درصد بارش ماهانه و فصلی در ایستگاه های  -4-4جدول 

ی
بوز

 
شادگان
 

 ماهانه

 شاریور مرداد تیر خرداد اردیباشت فروردین اسفند بامن دی آذر آبان مار ماه

 0 0 0 0 4/4 0/13 04/0 04/81 00/40 13/40 44/10 0 میانگین

 0 0 0 0 84/0 00/0 04/8 44/14 11/04 1/80 48/10  0 درصد

 فصلی

 تابستان باار زمستان پائیز فصل

 0 4/00 10/34 04/00 میانگین

 0 04/10 48/44 40/40 درصد

 

 

 جریان ورودی به تاالب -4-4

  (gauged inflows) ورودی های اندازی گیری شده -4-4-1

 رودخانه جراحی -4-4-1-1

در بخ ش ه ای   منبع اصلی تامین آب تاالب شاگان رودخانه جراحی می باش د.   شد، همانطور که ذکر

 م ی  تقس یم  ش اخه  به دو آن جنوب آبگیرهایو  شادگان های دشت در جراحی گذشته عنوان شد که رودخانه

 آن ک ه  دیگ ر  ش اخه د. شو می فارس خلیج وارد و شده ملحق کارون به شادگان نار آن بنام شاخه یکد. شو

و  کند می   قطع را آبادان به ماهشار جاده و داده مسیر ادامه جنوب جات در است رودخانه اصلی جریان همان

گردد. به منظور بررسی میزان ورودی آب ای ن رودخان ه ب ه     میس( فار خورموسی )خلیج وارد ماهشار در غرب

که میانگین دبی آن در دوره آماری  تاالب شادگان آخرین ایستگاه با نام ایستگاه شادگان مد نظر قرار گرفته است

 ارائه گردید است.   4-4ساله در جدول  11
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 ساله )بر حسب متر مکعب بر ثانیه( 11میانگین دبی ایستگاه شادگان طی دوره آماری  -4-4جدول 

ی
 آب

ال
س

 

هر
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

ن 
دی

ور
فر

ت 
ش

به
دی

ار
 

اد
رد

خ
 

یر
ت

داد 
مر

ور 
ری

شه
 

نه
اال

س
 

00-03 3 3.74 5.9 3.47 5.13 1.69 5.32 4.23 2.89 1.77 1.15 1.36 3.33 

30-00 3 2.27 7.85 8.21 2.87 0.69 2.66 1.74 1.14 1.14 0.7 1.44 2.83 

31-30 0 0.04 15.42 28.06 19.62 9.78 16.45 17.02 7.02 6.66 5.47 7.38 11.08 

30-31 9.27 13.5 17.3 14.8 8.17 2.06 8.87 8 3.94 4.39 4.9 4.77 8.33 

38-30 5.6 4.95 6.42 25.1 32.1 12.1 9.11 8.67 6.93 6.09 5.16 5.08 10.583 

34-38 5.79 6.53 14.7 13.7 11.1 10.6 13.9 10.2 7.74 8.18 7.62 7.73 9.833 

34-34 9.3 12.8 9.52 15.7 11.8 18.9 15 16.5 11.3 8.51 8.04 9.4 12.25 

34-34 8.85 11 9.95 12.1 8.28 4.39 11.8 14 9.78 7.63 6.45 7.13 9.25 

30-34 8.62 7.5 8.09 7.39 5.72 3.87 5.03 4.86 2.74 2.08 0.973 1.06 4.833 

33-30 1.3 0.891 0.676 0.066 0.056 0 2.04 1.05 0.304 0.196 0.251 0.519 0.583 

30-33 0.26 1.19 12.2 5.79 3.09 2.28 4.98 4.54 2.23 2.23 1.5 1.74 3.5 

 12.25 9.4 8.04 8.51 11.3 17.02 16.45 18.9 32.1 28.06 17.3 12.8 9.27 حداکثر

 0.583 0.519 0.251 0.196 1.14 1.05 2.04 0 0.056 0.066 0.676 0.04 0 حداقل

 6.95 4.33 3.84 4.44 5.09 8.26 8.65 6.03 9.81 12.22 9.82 5.86 5 میانگین

 

-34گردد بیشترین دبی ایستگاه شادگان مربوط به سال آب ی   همانگونه که در جدول باال مشاهده می
متر  4/0و به میزان حدود  30-33متر مکعب برثانیه و کمترین میزان آن مربوط به سال آبی  04/10و معادل  34

می باشد  33-30مکعب برثانیه بوده است. همننین در آخرین آمار موجود از این ایستگاه که مربوط به سال آبی 
مترمکع ب ب ر ثانی ه، و     0/10مترمکعب بر ثانیه، بیشترین دبی مربوط به م اه آذر و مع ادل    4/8ین ساالنه میانگ

 متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است.   8/0کمترین دبی نیز در ماه مار و حدود 
 

 پساب های کشاورزی و ورودیهای دیگر -4-4-1-2

گری نیز همانند پساب های الب شادگان می باشد، منابع دیعالوه بر رودخانه جراحی که منبع اصلی تامین آب تا
و ... نیز وجود دارند که هر چند ممکن است کیفی ت ن امطلوبی    کشاورزی، پساب های طرح های توسعه نیشکر،

میانگین پساب های کشاورزی ورودی  0-4داشته باشند ولی بخشی از آب تاالب را تامین می نمایند. در جدول 
 ارائه گردیده است.  1830-33ن در سال آماری به تاالب شادگا

 1830-33میانگین دبی پساباای کشاورزی منتای به تاالب)بر حسب متر مکعب بر ثانیه( - 0-4جدول 

 
 3.01فارابی و دعبل خزایی در بخش غربی تاالب بطور مشترك با میانگین ماهانه   نیشکرپساب  کانال

مترمکعب بر ثانیه و آبراهه مال  ب ا   40/0انگین مترمکعب بر ثانیه و خروجی مجتمع پرورش ماهی آزادگان با می

 نیانگیم
 ماه 0

 ایستگاه اسفند بامن ید آذر آبان مار وریشار مرداد ریت

01/3  04/14  04/10  48/14  01/0  4/1  14/0  40/4  04/8  40/3  کانال 
رشکین  40/0  04/1  00/4  04/0  4/8  84/0  00/0  00/1  00/0  44/1  آزادگان 

44/0  0 0 0 0 0 0 04/1  14/1  04/1  مال  
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. با توجه به مقایس ه دب ی   نمایند می تاالب غرب شمال بخش واردبر ثانیه آب را  مترمکعب 44/0دبی  یانگینم
 کردن مشروب در مامی نقش تواند میمی توان نتیجه گرفت که این پساباا  جراحی رودخانه دبیاین پساباا با 

 .(1833ثی و همکاران )کیان ار دنباشداشته  تاالب

 
 (:Ungaged inflowsجریان ورودی غیر اندازی گیری شده ) -4-4-2

 جریان آبهای سطحی: برداشت از انهار بعد از ایستگاه گرگر -4-4-2-1

همنن ین اطالع ات    وج ود ن دارد.   مانند سیالب غیر اندازه گیری شده های سطحی اطالعاتی در زمینه ورودی
برداشت  از ایستگاه هیدرومتری گرگر، وجود ندارد. به عنوان مثال پس وسط ذیمدخالندقیقی در مورد برداشت ت

های زیادی از آباای سطحی برای مصار  کشاورزی صورت می گیرد. که در واقع حجم ورودی به تاالب را به 
تاالب این شادگان،  محدوده تاالب در صورت جدی کاهش می دهد. با ادمه روند کنونی مبنی بر افزایش آبیاری

از  پ س د. بنابراین، بدون کنترل و پایش مصار  و برداش ت  ها روبرو خواهد شورودی جدی در میزان کاهش  با
   با موفقیت همراه نخواهد بود.مدیریتی اجرای هیچ یک از برنامه های ایستگاه گرگر، 

 جریان آبهای زیرزمینی -4-4-2-2

متری از سط  زمین قرار دارد. به نظ ر   0-0م عمق و در حدود در محدوده تاالب شادگان آب زیرزمینی بسیار ک
می رسد الیه آبدار عمیق باشد اما آبرفت آن از رسوبات دانه ری ز تش کیل ش ده و مشخص ات هی درودینامیکی      

 ضعیفی دارد. عالوه بر این آب زیرزمینی این محدوده بسیار شور و غیر قابل استفاده است. 
 رزمینی، ارتفاع سط  زمین از سط  دریا و آبگذری الیه آبدار در ت االب ب ه آس انی    با در نظر گرفتن عمق آب زی

می توان نتیجه گرفت که آب زیرزمینی تقریباً هم تراز سط  دریاست. این بدان معنی اس ت ک ه آب زیرزمین ی    
ر زی اد آب  بصورت راکد مانده و پدیده تبخیر منبع اصلی تخلیه آن است. این پدیده توجی ه کنن ده ش وری بس یا    

 زیرزمینی می باشد.  
به دلیل عدم امکان استفاده از آباای مذکور، تا کنون سازمان آب و برق خوزستان در این محدوده چاه پیزومتری 
 جات بررسی و تحلیل وضعیت کمی و کیفی احداث ننموده است، لذا اطالعاتی در این خصوص موجود نیست. 

 

 پارامترهای خروجی   -4-0

 خیر از تاالبتب - 4-0-1

با توجه به این مطلب که در تاالب شادگان ایستگاه هی درومتری و آبس نجی وج ود ن دارد ب ه منظ ور       
 بررسی میزان تبخیر از تاالب آمار مرتبط با ایستگاه بوزی شادگان مورد استفاده قرار گرفته است. 

 34-30میلی متر در سال آبی  4/8410نیز نمایش داده شده بیشترین تبخیر با عدد  3-4همانگونه که در جدول 
دور از ذهن نمی باشد. پس از آن سال آب ی   ،سال مذکوردر خشکسالی وقوع پدیده رخ داده است که با توجه به 

میلی متر بیشترین میزان تبخیر را به خود  0/8000با تبخیر  30-33میلی متر و  0/8403با رقمی معادل  30-33
 .اختصاص داده اند

 به خلیج فارس  خروجی -4-0-2

در زمان پر شدن تاالب از آب آبراهه بسیار کوچکی در منطقه باالی خور دورق از طر  تاالب به ای ن  
 .ریزد و شاید بدلیل کم بودن دبی و زمان ناچیز آن قابل اغماض باشد خور می
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 1803-30متوسط تبخیر در ایستگاه بوزی شادگان بر حسب میلیمتر طی دوره آماری  -3-4جدول 

ی
 آب

ال
س

 

هر
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

ن 
دی

ور
فر

ت 
ش

به
دی

ار
 

اد
رد

خ
 

یر
ت

داد 
مر

ور 
ری

شه
 

نه
اال

س
 

00-03 0/108 101 8/41 1/40 0/40 4/00 1/134 043 8/000 844 4/840 0/034 0008 

30-00 1/101 0/180 0/34 40 0/40 01 4/144 0/014 3/034 1/440 4/410 040 0/0404 

31-30 100 0/180 4/33 4/43 4/30 0/181 4/104 3/004 3/831 438 444 0/418 3/0304 

30-31 4/801 4/144 3/34 1/00 4/38 184 4/040 0/800 8/481 0/438 8/480 8/804 4/8004 

38-30 0/004 0/140 0/04 4/34 0/34 1/180 0/108 0/040 0/841 4/444 8/480 0/880 0/0348 

34-38 4/040 4/108 0/40 4/43 0/44 30 183 040 408 404 4/433 8/404 4/0300 

34-34 4/010 0/180 04 3/44 0/40 3/100 3/100 4/804 1/400 4/444 0/830 3/810 0040 

34-34 0/043 3/141 3/00 0/40 1/00 4/103 0/144 0/800 1/480 0/448 0/484 0/400 4/0040 

30-34 0/043 4/104 0/110 4/00 4/00 0/104 8/144 483 4/438 3/444 408 4/400 4/8410 

33-30 0/834 0/140 0/104 8/04 4/101 4/100 4/134 041 804 0/431 0/444 0/404 0/8000 

30-33 8/844 0/100 0/104 0/33 4/00 1/183 134 810 3/404 4/488 1/400 434 0/8403 

 4/8410 4/400 1/400 4/488 3/404 483 4/040 0/104 4/101 8/04 0/110 0/100 0/834 حداکثر

 0008 040 4/840 844 3/034 0/014 183 4/00 0/40 4/43 0/40 4/108 1/101 حداقل

 03/0040 38/834 04/440 41/448 08/400 48/800 14/138 03/100 04/03 34/40 40/34 00/140 00/044 میانگین

 
 بحث و نتیجه گیری -4-0

. به خالصه شده است 0-4بلی در جدول بیالن آب تاالب شادگان بر اساس بررسی ها در بخش های ق

در خص وص   علت نبود مطالعات دقیق و اطالعات کافی بیالن تاالب ب ا اس تفاده از ای ن روش میس ر نیس ت و     

تعدادی از پارامترها هیچ اطالعاتی وجود ندارد. البته روش تغییر حجم شاید مناسب نباشد و بای د از روش ه ای   

 دیگر استفاده کرد. 

 لیون متر مکعب(یالن آب تاالب شادگان )م: بی0-4 جدول

تغییر در  (Oپارامترهای خروجی ) (I) ورودی به تاالب توسط پارمترهای مختلف
 حجم

ΔS 
آب سطحی 
ان   دازگیره 

 شده

آب 
س    طحی 
غیر ان دازه  
 گیره شده

ی پساباا
کشاورزی 
و پرورش 

 ماهی

بارن    دگی 
مستقیم ب ر  

 تاالب

آب ه    ای 
 زیرزمینی

تبخیر از 
 تاالب

از خروجی 
 تاالب

 ؟ {؟} ؟* 0 000 804** }؟{ 0004
* با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه از سطحی یکنواخت پوشیده نشده، امکان محاسبه تبخیر واقعی وجود ندارد. الزم به ذکر است که با 

 ب ورودی می باشد. توجه به میانگین ساالنه تبخیر ایستگاه بوزی شادگان تبخیر پتانسیل در این منطقه چندین برابر آ

پساباای نیشکر در حال حاضر یکی از ورودی های تاالب محسوب می شود که از کیفیت پایینی برخوردار است و به یک معضل  **

  تبدیل شده است. 
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نبود ایستگاه های تبخیر در تاالب و اط را    ،عدم قطعیت ها مانند نبود اطالعات از جمله عمق سنجی
کمب ود اطالع اتی   م وارد  از  تاالب، تبخیر از بخش شور، مقدار خروجی به خلیج فارس در دو م جزرتاثیرات آن، 

 . محسوب می شوند
با توجه به بررسی های انجام شده در محدوه مطالعاتی تاالب شادگان و مطابق آمار ارائه شده، بیشترین 

، دی ماه با 13/40ا میانگین بارش میزان بارش های صورت گرفته در تاالب به ترتیب  مربوط به ماه های آذر ب

در مقی اس فص لی، بارش اا درفص ل     ، ب وده اس ت.   04/81و بامن ماه با میانگین بارش  00/40میانگین بارش 

رژیم فصلی بارش منطقه ابتدا و بطور کلی می توان گفت که اند زمستان سام بیشتری را به خود اختصاص داده

. همانگونه که از آمار ارائه شده مش خص م ی باش د در فص ل تابس تان      باشدزمستانه و سپس پاییزه و بااره می

 داده است. نبارندگی رخ 

در خصوص آمار ورودی تاالب که از طریق بررسی ایستگاه شادگان )آخرین ایستگاه رودخانه جراح ی(  

و مع ادل   34-34به دست آمده، همانگونه که اشاره گردید، بیشترین دبی ایستگاه شادگان مربوط به س ال آب ی   

مت ر مکع ب    4/0و به می زان ح دود    30-33متر مکعب برثانیه و کمترین میزان آن مربوط به سال آبی  04/10

          م ی باش د نش ان     33-30برثانیه بوده است. بررسی آخرین آمار موجود از این ایستگاه که مربوط به س ال آب ی   

            باشد که ای ن می زان بس یار ن اچیز و ک م ب وده و قطع ًا        مترمکعب بر ثانیه می 4/8می دهد که میانگین ساالنه 

نمی تواند نیاز آبی زیستمندان تاالبی را برآورده نماید. طبق آمار مذکور بیشترین دبی مربوط به ماه آذر و مع ادل  

 است.  متر مکعب بر ثانیه گزارش شده  8/0مترمکعب بر ثانیه، و کمترین دبی نیز در ماه مار و حدود  0/10

عالوه بر دبی فاکتور دیگری که در منابع آبی تاالب می بایست مد نظر قرار گیرد، تبخی ر از س ط  م ی باش د.     

میلی مت ر در   4/8410ایستگاه به تاالب شادگان بیشترین تبخیر با عدد  نمطابق بررسی انجام شده در نزدیکتری

ذکور دور از ذهن نمی باشد. پس از آن سال آبی رخ داده است که با توجه به خشکسالی سال م 34-30سال آبی 

میلی متر بیشترین میزان تبخیر را به خود  0/8000با تبخیر  30-33میلی متر و  0/8403با رقمی معادل  30-33

اختصاص داده اند. این امر تاثیر بسزایی در میزان آب ت االب داش ته و از فاکتوره ایی اس ت ک ه کنت رل آن در       

           شکل آفرین خواهد ب ود. ل ذا در برنام ه ری زی ه ای م دیریتی جا ت ت امین می زان آب          مدیریت آب ورودی م

 می بایست میزان این فاکتور مام نیز لحاظ گردد. 

ب تناا از طریق رودخانه جراحی با توجه به مواردی که به آناا اشاره گردید مشخص می گردد که تامین آب تاال

می بایست در برنامه های مدیریتی سایر گزینه های قابل اجرا جا ت ت امین   بارش های جوی میسر نبوده و  و 

 آب تاالب نیز بررسی شده و مد نظر قرار گیرد. 

در نتیجه، تاکید می شود که مطالعات بیالن تاالب یکی از ضرورترین اولویت های  مطالعاتی می باشد 

یالن تاالب، تعیین نیاز آبی امک ان پ ذیر نیس ت و    انجام شود. بدون دانش در مورد ب نزدیککه باید در آینده ی 

 هیچ برنامه ی مدیریتی را نتوان اعمال کرد.
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 منابع -4-0
 1833 –سازمان آب و برق خوزستان  –جراحی  –بیالن منابع و مصار  حوضه آبریز مارون  .1

ازمان آب و بانک اطالعاتی س -1803-30شادگان دوره آماری   -آمار بارندگی ماهانه در ایستگاه بوزی .0
 برق خوزستان

بانک اطالعاتی س ازمان آب و   -1803-30شادگان دوره آماری   -آمار تبخیر ماهانه در ایستگاه بوزی .8
 برق خوزستان

بانک اطالع اتی س ازمان آب و    -1803-30رودخانه جراحی دوره آماری   –آمار دبی ایستگاه شادگان  .4
 برق خوزستان

علیزاده س.، خلفه نیل ساز م.،صفی خانی ح.، توسلی م.،آلبوعبید کیان ارثی  .، دهقان مدیسه س.، سبز .4
. مطالعه پس اباای کش اورزی و آبا ای ل ب ش ور منطق ه اه واز و        1833ص ، بنی طرفی زادگان ج.، 

 140خرمشار به منظور فعالیتاای آبزی پروری.انتشارات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور.ص 
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مدیریت و بعد نهادی تاالب و قوانین ساختارهای  :پنجمفصل 

 تشکیالتی

 

  2بهبهانی مریم محمدی و 1نازنین جامعی
 

 

 

 چکیده
در این فصل به بررسی قوانین و مقرارات موجود در زمینه تاالب ها پرداخته شده و نواقص و مشکالت 

یریت کنونی تاالب شادگان مورد بحث قررار  موجود در این زمینه مطرح گردیده است. همچنین در این فصل مد

گرفته است. پس از بررسی شرایط کنونی مدیریت تاالب مشخص گردید که این تاالب در حاضر به دلیل تداخل 

مرتبط تحت حمایت برنامه مدیریتی مطلوبی نمی باشد و بهترین راه جهت رفر  ایرن    یوظایف قانونی ارگان ها

تی مشترک می باشد تا بتوان از این طریق ضعف های قرانونی و مردیریتی را   چالش استفاده از روش های مدیری

 برطرف نمود. 

 

 مقدمه -5-1

مرتبط با تراالب هرا و خصوًراا تراالب  شرادگان      مقررات در این بخش از مطالعه به بررسی قوانین و 

ه مدیریت تراالب مری توانرد    پرداخته خواهد شد. زیرا شناسایی ابعاد حقوقی، راه های قانونی و قابل اجرا در زمین

کمک شایان توجهی در تدوین ساختار تشکیالتی و مدیریتی تاالب باشد. همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف 

موجود و ارائه راهکارهایی جهت رف  نواقص قانونی می تواند مدیران را جهت نیل به هدف مهم حفاظت تراالب  

به آن پرداخته خواهد شد سیاست ها و تشکیالتی اسرت   کمک نماید. بخش دیگری که در این فصل از گزارش

که جهت مدیریت بهینه تاالب مد نظر می باشد. به منظور نیل به این هدف در ابتدا بره شناسرایی تشرکیالت و    

سیاست های موجود پرداخته شده و پس از شناسایی مشکالت و نواقص به ارائه بهترین راهکارها و مناسربترین  

 اخته خواهد شد. دت پرسیاست ها و تشکیال

 

 قوانین موجود در زمینه تاالب ها و تاالب شادگان -5-2

در حال حاضر قوانین متعددی در حفاظت از طبیعت و اکوسیستم های طبیعی وجود دارد. یکی از اًلی 

 ترین و مستندترین قوانین موجود اًل پنجاهم قانون اساسی می باشد. در این اًل آمده است که:

                                                 
 کارشناس مسئول محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان 1

 سازمان آب و برق خوزستان ، کارشناس محیط زیست 2
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ی اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعرد بایرد در آن حیرات اجتمراوی رو بره      در جمهور

رشدی داشته باشند، وظیفه ومومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط 

 زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.

 

هده می گردد در قانون فوق الذکر حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ومومی تلقی همانگونه که مشا

شده و مشخص می گردد که اهمیت حفاظت از طبیعت و موجودیت آن از نظر قانونی از اهمیت باالیی برخوردار 

کره در   ( طیف وسیعی را در بر مری گیررد  باست. البته الزم به ذکر است که قوانین مرتبط با تاالب ها )پیوست 

 موضووات اًلی ذیل خالًه می گردد: 

 حفاظت از اکوسیستم تاالبی -

 حفاظت از زیستمندان با اهمیت ملی و بین المللی -

 حفاظت از مناب  آبی تاالب -

 جلوگیری از آلودگی مناب  آبی و زیستگاه ها -

 برداشت آب از مناب  تاالبی -

 ساخت و ساز در حریم و بستر تاالب ها -

 تاالبیتغییر کاربری اراضی  -

مواردی که به آنها اشاره گردید، ومده ترین موضوواتی هستند که قوانینی بصورت پراکنده در خصوص آنها 

وجود دارد. باید متذکر گردید که ومده مشکالت موجود در اجرای قوانین مذکور نهفته است. زیررا برا توجره بره     

د قوانین موجود در زمینه حفظ و حراست تاالب ها بررسی های انجام شده و مواردی که به آنها اشاره گردید، تعدا

به نظر کافی می رسد ولی این قوانین قدرت اجرایی باالیی ندارند و در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شروند.  

 شاید مشکل را بتوان در نبود تشکیالت مناسب جهت مدیریت تاالب و اجرای این قوانین دانست. 

 وجود را می توان در موارد ذیل خالًه نمود: بطور کلی نواقص قانونی م

مشخص نبودن متولی قانونی تاالب به ًورت یکپارچه. متاسفانه هر یرک از قروانین موجرود یکری از      .1

ها را موظف به حفاظت از تاالب نموده و این امر سبب گردیده است در اکثر موارد و به  نهادها سازمان

تاالب این امر با شکست روبرو شرود. لرذا بهتررین امرر      دلیل ودم هماهنگی در حفاظت از بخش های

 تصویب چارچوب و ساختار تشکیالتی مشترک جهت حفظ و حراست تاالب است. 

ودم وجود بند قانونی تعیین و تامین حق آبه تراالب شرادگان. در ایرن خصروص نیرز نره تنهرا قرانون          .2

حداقل آب زیست محیطی مورد نیاز از مشخصی وجود ندارد بلکه با توجه به پیچیده بودن تعیین میزان 

نظر لحاظ نمودن مواردی از قبیل کمیت آب، کیفیت آب، زیستمندان تاالب )که هریک متولی قرانونی  

جداگانه ای دارد(، شاید امکان تعیین دقیق این میزان از نظر ولمی و فنی نیز میسرر نباشرد. لرذا بهترر     

تصویب و به اجرا گذاشته شود. البتره الزم بره ذکرر    است یک دستورالعمل معین و ولمی در این زمینه 
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است که وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان های ذیربط در حال حاضر 

 دستورالعملی مشابه را در دست تصویب دارد.   

انین فعلری  اری از مروارد قرو  یپایین بودن قدرت اجرایی قوانین موجود. همانگونه که بیان گردید در بسر  .3

برای حفظ و حراست از تاالب و حفظ تمامیت آن کافی می باشد، ولی ومرده تررین مشرکل نداشرتن     

قدرت اجرایی کافی جهت اجرا نمودن این قوانین می باشد که با راهکارهای متعرددی مری تروان ایرن     

را چنردین  مشکل را حل نمود. یکی از این راهکارها تشکیل کمیته مشترک مدیریت تاالب می باشد زی

ارگان ذینف  قدرت اجرایی بیشتری در مقابل متخلفین از قوانین خواهند داشت. راهکرار دیگرر در نظرر    

           گرفتن جریمه های نقدی و یا افزایش جریمه های موجود می باشرد. همچنرین در برخری مروارد نیرز      

نظر گرفرت )ایرن مرورد بیشرتر     می توان تشویق هایی برای افرادی که قوانین را روایت می نمایند در 

 برای افراد بومی و محلی و سایر دینفعان غیر دولتی قابلیت کاربرد دارد(. 

  

 بررسی وضعیت مدیریت کنونی تاالب و نحوه اعمال قوانین -5-3

 مدیریت بین المللی  -5-3-1

دیرد. البتره   در فهرست تاالب های کنوانسیون رامسر ثبرت گر  1331تاالب بین المللی شادگان از سال 

هکتار می باشد، این در حالی  166666الزم به ذکر است که مساحت ثبت شده تاالب شادگان در این کنوانسیون 

هکترار   3276.666هکتار می باشد. بخشی از تاالب نیز به مساحت حدود  337766است که کل مساحت تاالب 

ونوان پناهگاه حیات وحرش تحرت حفاظرت     ( به1333) 1771شادگان( از سال  -)واق  در جنوب جاده دارخوین

قرار دارد. با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید مشخص می گردد که تاالب شادگان از نظر برین المللری تحرت    

مجمووره تراالبی دیگرر     7پوشش قوانین کنوانسیون رامسر می باشد. البته ناگفته نماند که این تاالب به همراه 

و پرس از جنر    شرایط نامطلوب مدیریتی و وردم حفاظرت و مردیریت مناسرب      به دلیل 1773ایران  در سال 

وارد گردیده است.  3به فهرست مونترو( 1تحمیلی و بمباران های شیمیایی که باوث الودگی تاالب گردید )فصل 

ایرد.  لذا به نظر می رسد در زمینه بین المللی نیز قوانین موجود نتوانسته است مشکالت مدیریت تاالب را حل نم

زیرا انتخاب یک تاالب به ونوان تاالب بین المللی تنها یک گام و یک شروع برای حفظ و مدیریت آن می باشد 

 ولی تداوم حفاظت وابسته به نحوه اومال قوانین و مدیریت آن می باشد. 

 مدیریت ملی   -5-3-2

زیسرتگاهی و گونره ای   تاالب شادگان نیز همانند سایر اکوسیستم های منحصر به فررد تراالبی تنروع    

باالیی دارد و به دلیل همین تنوع ممکن است تحت استفاده، حمایت، مدیریت و حفاظت از سروی ارگران هرا و    

                                                 
و دیگرر   سیب دیده اند یا در معرض آسیب قررار گرفتره انرد   آ شده در کنوانسیون رامسر است که هم اکنونفهرست مونترو، فهرستی از تاالب های ثبت  -1

 ًید و شکار بی رویره، زهکشری  مذکور موارد متعددی از قبیل:  دالیل ثبت تاالب های .شرایط قرار گیری در فهرست تاالبهایی با اهمیت بین المللی را ندارند
، چررای بری رویره   ، گیاهی برای مصارف محلی، آلودگی حاًل از پسماندها و پساب ها ، از بین بردن پوششآناراضی حاشیه الب و تا ، تغییر کاربریتاالب ها

 دخل تصرف در تاالب ها و ... می باشد.
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دستگاه های مختلفی باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده ارگان های متعددی در حال حاضر در مدیریت تاالب 

 ند: دخیل می باشند. این ارگان ها به شرح ذیل می باش

ی محادوده  اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و ادارات تابعه در شهرستان هاا  -5-3-2-1

  تاالب

این ارگان بنا به دالیل متعددی در حال حاضر فعالیت حفاظت و مدیریت تاالب را در بخش زیستگاه و 

 گونه به وهده دارد. مدیریت این ارگان در بخش های ذیل اومال می گردد:  

 ت بخش ثبت شده در کنوانسیون رامسر  مدیری -

 مدیریت پناهگاه حیات وحش   -

 مدیریت گونه های جانوری و گیاهی تحت حمایت ملی و بین المللی -

 مدیریت کیفیت آب تاالب و حوضه آبریز )از نظر کنترل ورود پساب ها ًنعتی، شهری، کشاورزی( -

 سازمان آب و برق خوزستان -5-3-2-2

توجه به وظایف قانونی مسئولیت حفاظت کمی و کیفی مناب  آب تاالب را به وهده داشرته و  این سازمان با 

تمامی برداشت های موجود از تاالب، رودخانه و حوضه باالدست را تحت کنترل دارد. البته الزم به ذکر است که 

مدیریت  مشکل می باشد.در حال حاضر برداشت های غیرمجاز زیادی در محدوه وجود دارد که کنترل آنها بسیار 

 این سازمان در بخش های ذیل می باشد: 

 مدیریت کمی آب در تاالب و سطح حوضه -

 مدیریت کیفی آب تاالب و سطح حوضه آبریز -

 مدیریت برداشت ها در سطح حوضه، تاالب، آبهای زیرزمینی -

 اداره کل شیالت خوزستان -5-3-2-3

مناب  آبی و در سطح استان، در تاالب شادگان نیز تا حردودی  این اداره کل به دلیل کنترل ذخایر آبزیان در 

اومال مدیریت دارد که البته فعالیت های مدیریتی این ارگان می بایست تحت نظرر اداره کرل حفاظرت محریط     

 زیست خوزستان باشد. 

 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان  -5-3-2-4

که در تاالب ًورت می پذیرد و ًنای  دستی افراد بومی وابسرته بره تراالب و    به دلیل فعالیت های گردشگری 

ساکن در آن و حاشیه تاالب، این سازمان نیز در این خصوص برخی فعالیت ها مدیریت را کره بیشرتر در جهرت    

 ایجاد تسهیالت گردشگری بوده، در تاالب انجام داده است. 

ند کمبود نیروی انسانی، ودم مشرخص برودن مرزهرای    الزم به ذکر است که به دلیل مشکالتی همان 

مناطق تحت مدیریت، کمبود آب، برداشت های بدون کنترل، کافی نبودن تجهیزات، ودم هماهنگی و همکاری 

این ارگان ها تا کنون نتواسته اند آنگونه که باید تاالب را مدیریت نماید. همچنین ارگان های  غیره. و  ها ارگان
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ای غیر دولتی دیگری نیز در ارتباط با تاالب وجود دارند که باوث گردیده مدیریت آن تا کنون دولتی و تشکل ه

 با موفقیت همراه نباشد. 

  

برنامه مدیریت و ساختار تشکیالتی پیشنهادی تااالب  به سوی مدیریت بهم پیوسته:  -5-4

 شادگان 

 /CIWP UNDP/GEFایرران   تاالب شادگان به ونوان سومین تراالب در طررح حفاظرت از تاالبهرای    

انتخاب شده است. هدف این طرح ارتقای مدیریت اکوسیستمی تاالب از طریق تدوین یک برنامه مدیریت جام  

ای است که  متوجه تنوع زیستی برا  بومی، به منظور کاهش تهدیدهای ومدهبا استفاده از رویکرد مدیریت زیست

 المللی این تاالب است.اهمیت بین

نامه مدیریتی جام ، رویکرد استراتژیک مشارکتی مورد استفاده قرار گرفته است. این برنامره  در تهیه بر

پیش نویس شد، تهیه می شود. همچنرین   1331بر اساس مطالعات موجود و برنامه اجمالی مدیریت که در سال 

استفاده گردیده و انتظرار   ریزی مدیریت دریاچه های ارومیه و پریشانهای برنامهدر این برنامه از تجارب فعالیت

می رود از طریق مشارکت و رایزنی با ذینفعان به رویکردی مشترک برای دستیابی بره یرک چشرم انرداز معرین      

           دست یافت. مشارکت جستن ذینفعان موجب می شرود تمرامی نظررات، دانرش و والئرق گروههرای ذینفر  در        

داری برنامره افرزایش یافتره و شررایط بررای حمایرت ذینفعران و        لحاظ شده و به این ترتیب پایها برنامه ریزی 

یند برنامه ریزی مدیریت نیازمند شرناخت ارزشرها و تهدیردات    آمشارکت آنان در اجرای برنامه مساودتر شود. فر

تاالب و همچنین ظرفیت های ذینفعان اًلی در حمایت از ارزشها و رف  تهدیدات می باشد. در این برنامه ریزی 

می شود تا اقدامات اًلی مدیریتی بر روی اهداف اولویت دار جهرت دسرتیابی بره چشرم انرداز مشرترک       تالش 

 متمرکز شود. این رویکردی است که کنوانسیون رامسر برای تهیه برنامه مدیریت تاالب توًیه نموده است.  

ا و نهادهای استانی با حمایت ههای کارشناسی موجود در سازمانروند برنامه ریزی مدیریت با استفاده از ظرفیت

هرای اسرتانی   فنی از طرف طرح حفاظت از تاالبهای ایران انجام می گیرد. بدین ترتیب انتظار مری رود سرازمان  

 مرتبط خود مراحل مختلف تکمیل روند را دنبال نمایند. 

ک هردف  سال آینده تراالب، یر   23کلیدی برنامه مدیریت وبارتند از چشم انداز مشترک برای   وناًر

اًلی مشترک در جهت دستیابی به چشم انداز، و اهداف اجرایی قابل سنجش که بوسیله نهادهرا و گرروه هرای    

شوند. این وناًر در جریان برگزاری کارگاه های مختلف و رایزنی برا مشرارکت   اًلی ذیربط به اجرا گذارده می

 نمایندگان گروه های ذیربط تعریف و مشخص گردید.

 
 
 
 
 



 5فصل                                                                                                                    03
 

 
 
 

 ًلی از حفاظت تاالب به شکل زیر تعریف گردید: هدف ا
 
 
 
 
 
 
 

همه ذینفعان بر ضرورت پایدار سازی تاالب برای استفاده و انتفاع نسلهای حاضر و نسرل هرای آینرده    

 توافق کردند.

رویکرد اکوسیستمی پیشنهادی یک راهبرد  مدیریت جام  و یکپارچه زمرین، آب و زیسرتمندان اسرت کره     

ظت و نیز استفاده پایدار از مناب  تاالب به شریوه ای متعرادل و منصرفانه مری شرود. رویکررد       موجب ارتقای حفا

 اًرل   12اکوسیستمی چارچوب اولیه برنامه ریزی و اقدام  برای حفاظت از تنوع بیولوژیکی است و مشرتمل برر   

ظرت شرده در حرال    می باشد. در تمامی جهان رویکرد اکوسیستمی به ونوان چارچوبی برای مدیریت نواحی حفا

 پذیرش است. کاربرد رویکرد اکوسیستمی در مدیریت تاالب شادگان شامل مالحظات زیر است:

    تاالب شادگان باید در چارچوب حوضه آبریز تاالب مدیریت شود، چرا که فعالیتهای سراسر حوضره برر

فاده کننردگان  تاالب اثر خواهند داشت. این بدان معناست که الزم است یک رویکرد مشترک بین اسرت 

 اًلی از مناب  آب در سطح حوضه استقرار یابد.

 شود اما قابل بازنگری اهداف اجرایی مدیریت تاالب شادگان هرچند برای دراز مدت تدوین و تنظیم می

است، زیرا که تغییرات اجتناب ناپذیر است. در هر حال در تنظیم و تدوین اهداف اجرایی، مردم بایرد در  

 گیرند.  کانون توجه قرار

  ، مدیریت باید تا پایین ترین سطوح ممکن تمرکز زدایی شود. مدیریت باید شامل همه گروههای ذینف

به ویژه جوام  محلی، هم در سطح برنامه ریزی و هم در سطح اجرا باشد. فهرست گروههای ذیربط در 

 ارائه شده است. 3پیوست مدیریت تاالب شادگان در 

  د اکوسیستم جهت حفظ فواید و تداوم خدمات اکوسیستم )ارزشرها( تراالب   حفاظت از ساختار و وملکر

باید اولویت مقدم باشد. تعادل مناسبی باید بین حفاظت و استفاده پایدار مناب  طبیعی تاالب، بر اسراس  

 ظرفیت سیستم برقرار شود.

 ساله تاالب شادگان 25چشم انداز 

تنوع زیستی غنی و متضمن رفاه  ،سالم  با آب کافی و است؛  سال آینده تاالب شادگان تاالبی 25در 

 ته شدهشناخ یجهان سطح جوامع محلی و آبادانی منطقه که ارزشها و گردشگاه های زیبای آن در 

 است.

 

 

 هدف کالن
 

نسل فعلی و نسل های  نتفاعحفاظت، احیا و پایدار سازی ارزشهای طبیعی تاالب شادگان برای ا

 آتی
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 ید برای اقداماتی کره  مدیریت باید جنبه های اقتصادی موثر بر مدیریت تاالب را مد نظر داشته باشد. با

باوث تخریب شرایط تاالب میشود ووارض وضر  کررد و از اقرداماتی کره بره بهبرود و پایردار سرازی         

 کند پشتیبانی و حمایت کرد. ارزشهای تاالب کمک می

 .)مدیریت باید بر مبنای مدارک و شواهد وینی باشد )شامل دانش محلی سنتی 

اقردامات   ،ی که مردم از ارزشرها و تهدیردات تراالب آگراه نباشرند     کلیدی دیگر نیز وجود دارد. تا زمان ونصر

مدیریتی موفق نخواهد بود. بنابراین افزایش آگاهی ومومی اولویت باالیی دارد. به همین ترتیب، الزم است افراد 

 مسئول مدیریت ظرفیتها و قابلیت های الزم جهت اجرای برنامه مدیریت را کسب نمایند.

 ی مدیریتاهداف اجرای -5-4-1

         ، اهداف اجرایری زیرر بررای دسرتیابی بره هردف اًرلی و        گزار شدهربمبنای نتایج حاًل از کارگاه  بر

چشم انداز برنامه مدیریت ضروری تشخیص داده شده اند. در دنباله هر یک از اهداف اجرایی، جرداول تفصریلی   

برای مشخص کردن مسایل، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت، اقدامات اجرایی و نهادهای مسرئول مررتبط برا آن    

حاًل از بحث ها و تبادل نظرها در  هدف اجرایی را نشان می دهند، تهیه خواهند شد. این جداول از طریق نتایج

بعنوان بخش اًلی برنامره مردیریت مرورد اسرتفاده قررار خواهرد        های مشاوره ای تکمیل شده و متعاقباا کارگاه

  .گرفت

افزایش آگاهی در مورد ارزشاها و تهدیادات تااالب و ارتقاای مشاارکت        :1هدف اجرایی 

 عمومی در مدیریت آن

ن و نیز مردم محلی از ارزشها، تهدیدها و حساسیتهای تاالب مطل  بوده و گیراگاه مدیران و تصمیم هر

ثرتری در مردیریت آن همکراری و مشرارکت    مر  به نقش خود در پایدارسازی وملکرد تاالب آگاه باشرند، بطرور   

این اساس افزایش آگاهیهای ومومی برای پایدارسازی و مدیریت تاالب شادگان ضروری است.  خواهند کرد. بر

ن امر نیازمند آگاهی رسانی در زمینه ارزشها و تهدیدات تاالب، اهمیت نقش آن در تامین معاش جوام  محلی، ای

          هرایی کره فعالیتهرای انسرانی     آن الزم است در زمینره شریوه   تاثیر بر زیست بوم و اقلیم محلی است و والوه بر

الب تاثیر بگذارد نیز آگاهی رسانی شود. افزایش آگاهی تواند در پایدارسازی یا بالعکس در تخریب وملکرد تامی

های پیرامون و سالمت و رفاه جوام  آمدهای تخریب تاالب بر محیطگیرانِ کلیدی در مورد وواقب و پیتصمیم

ثری تراالب و وملکردهرای آن را بره جوامر       مجاور تاالب اهمیت ویژه ای دارد. آگاهی رسانی باید به نحرو مر  

بین المللی معرفی کند و بدین ترتیب فرًتها و مناب  جدیدی را برای ارتقای مدیریت آن جستجو محلی، ملی و 

نماید. این اقدام می تواند به ونوان منبعی برای تولید مناف  اقتصادی اضافی برای مردم محلری و اهرمری بررای    

 کند. ارتقای حساسیت آنها برای پایدارسازی هر چه بهتر تاالب ومل
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دهند که پایداری تاالبها در وهله اول به میزان فعال برودن جوامر  محلری در    انی نشان میتجارب جه

مدیریت آنها بستگی دارد. بنابراین جوام  محلی باید کامالا در حفاظت و مدیریت تاالب دخیل شوند و مشرارکت  

 نمایند. 

 د وبارتند از: انموارد اولویت دار در این هدف اجرایی که از مباحثات کارگاه حاًل شده

 آگاهی سیاستمداران و تصمیم گیران در مورد ارزشها و تهدیداتی که وملکرد تاالب را مختل می کنند.   -

هرای اسرتفاده پایردار از ایرن     های اقتصادی تراالب و راه آگاهی  مردم درون و اطراف تاالب در مورد قابلیت  -

 ها.قابلیت

 مشارکت مردم محلی در مدیریت تاالب.  -

 

 تامین آب کافی برای تاالب  :2هدف اجرایی 

مهمترین واملی است که بر پایداری وملکرد اقتصادی و اکولوژیکی آن  یت و کمیت مناب  آب تاالب احتماالاکیف

های آبیاری تاثیر می گذارد. به هر حال هر دو وامل به دلیل فعالیتهای انسانی نظیر ساخت سدها و توسعه شبکه

زی در باالدست حوضه در معرض تهدیدات رو به افزایش قرار دارنرد. افرزایش اسرتفاده از آب    و طرحهای کشاور

ای هسرتند کره   برای توسعه آبیاری بهمراه افزایش مصرف مواد شیمیایی کشاورزی نتایج آشرکار چنرین توسرعه   

بهای تصفیه نشرده  آدهند. افزایش جریانات ورودی به تاالب از زهکیفیت و کمیت مناب  آب تاالب را کاهش می

حاوی مواد مضر معضل دیگری است که برای حفظ و تداوم وملکردهای تاالب باید برا دقرت زیرادی در سرطح     

حوضه مدیریت شود. توسعه ًنای  مختلف در اطراف تاالب نیز پتانسریل رهاسرازی هرزآبهرای مضرر بره درون      

 دهد. تاالب را افزایش می

 یی که در کارگاه مشورتی مورد توافق قرار گرفت به قرار زیر است:اولویت های اقدامات در این هدف اجرا

 تضمین تامین آب کافی جهت پایدارسازی تاالب. -

 تضمین کیفیت آب مناسب -

حمایت سیاسی قوی از توسعه اقتصادی و اجتماوی در سطح حوضه آبریرز از یرک سرو و ضررورت حیراتی      

ریزی دقیقی برای استقرار کند تا برنامهدیگر ایجاب می پایدارسازی تاالب و وملکردهای اکولوژیکی آن از سوی

 مدیریت جام  آب و کاربری اراضی در محدوده حوضه آبریز رودخانه جراحی بعمل آید. 

 

 :  حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب3هدف اجرایی  

های تاالبی  ت از زیستگاهها و گونهاین هدف اجرایی بهبود و احیای تنوع زیستی تاالب از طریق حفاظ

های مهم ملی  ها را مد نظر دارد. این هدف به ویژه بر بهبود زیستگاه و ارتقای کارکردهای اکولوژیکی زیستگاه

و بین المللی برای جانوران آبزی و نیز پرندگان مهاجر آبرزی تمرکرز دارد. جهرت دسرتیابی بره چنرین اهردافی        

تاالب باید به دقت شناسایی شده و بره طرور مناسربی کنتررل و مردیریت شروند.       مهمترین ووامل تهدید کننده 
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ثر از این تاالبهرا اسرت، کره ورالوه برر دیگرر اقردامات         استفاده خردمندانه از این مناب  الزمه اًلی حفاظت م

 مدیریتی نیازمند افزایش آگاهی ذینفعان اًلی است. 

 تند از:مسایل  اولویت دار مدیریتی در این زمینه وبار

 های تاالبی  تغییرات کاربری در زیستگاه -

 های تاالبی به دلیل کیفیت پایین جریانات آبهای ورودی  آلودگی/ تخریب زیستگاه -

 شکار بی رویه و کنترل نشده پرندگان آبی -

 های شهر شادگان در مجاورت تاالب تخلیه و جم  آوری نا مناسب و دفن زباله -

-  

 جوامع بومیارتقای معیشت   :4هدف اجرای 

تواند نتیجه مستقیم شرایط اقتصادی و مناب  درآمدی محردود مرردم    استفاده ناپایدار از مناب  تاالب می 

تر شدن معیشت مردم محلی را در پی دارد. بره  محلی باشد. تخریب تاالب، محدودتر شدن مناب  درآمد و سخت

        دام و هرا از تراالب )مراهیگیری، شرکار، چررای      یاین ترتیب این هدف اجرایی به پایدار سازی همه بهره برردار 

بری( و جستجوی فرًتهای جدید جهت افزایش اشتغال و مناب  تامین درآمرد در خرارو و یرا داخرل تراالب      نی

)توسعه گردشگری و ًنای  وابسته به تولیدات تاالبی( توجه دارد. خوشبختانه تاالب خود فرًرتهای متنرووی را   

کند. در مباحثرات کارگراه مشرورتی، فرًرتهای موجرود در تراالب       ت مردم محلی فراهم میبرای ارتقای معیش

 شادگان برای توسعه گردشگری و طبیعت گردی بعنوان اولویت برتر مورد تایید قرار گرفت. 

 موضووات و مسایل دارای اولویت در این هدف اجرایی وبارتند از:

 ماهیگیری پایدار -

 یاهی )چرا، برداشت نی و غیره(استفاده پایدار از مناب  گ -

 توسعه امکانات برای اکوتوریسم )قایقرانی و پرنده نگری(  -

و سازگار با محیط زیست )مانند ًنای  وابسرته بره    "سبز"بهبود معیشت از طریق برنامه های  توسعه  -

 نی(

 

 برنامه ریزی و اجرای برنامه مدیریت تاالب شادگان -5-4-2

را مدیریت  "برنامه مدیریت تاالب شادگان"مکانیسمی که باید روند تدوین  در کارگاه های برگزار شده 

و اجرای آن را پیگیری کند نیز مورد بحث قرار گرفت. از آنجا که مقرر است که فرآینرد تردوین برنامره بوسریله     

نهادهای مسئول و ذیصالح در استان خوزستان ًورت گیرد، مشرخص شردن ایرن مکانیسرم از اهمیرت ویرژه       

هرا و   وردار است. بر اساس گفتگوهای کارگاه مقرر شد یک کمیته اسرتانی برا مشرارکت  نماینردگان گرروه     برخ

ثر رونرد   تاالب شادگان تشکیل شده و شرح وظایف جام  جهت پیگیری مر نهادهای کلیدی ذینف  در مدیریت 

 امور تدوین گردد. 
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لعمل های موجود در سازمان حفاظت قابل ذکر است که در شرایط کنونی و بر اساس مصوبات و دستورا 

محیط زیست، مسئولیت و محدوده ایفای مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بر تاالب شادگان بر 

مشخص گردیده که در کنوانسیون رامسر تعریف شده اسرت. ایرن محردوده شرامل منطقره       اساس محدوده ای

هکتار است.  166.666شادگان جمعا به مساحت حدود  –پناهگاه حیات وحش و نیزارهای شمال جاده دارخوین 

در حالی که براساس معیارها و تعاریف موجود، در تدوین برنامه مدیریت اکوسیستمی تاالب شادگان کل منطقره  

بایرد تحرت    خورموسی و جزایر چهارگانه آن نیز مد نظر بوده و الزامراا  ،اکولوژیکی تاالب و از جمله خطه ساحلی

این است که در مراحل اولیه اجرای برنامره، اداره کرل حفاظرت محریط      گیرد. از این نظر فرض برمدیریت قرار 

ها و امکانات موجود خود کماکان بر مردیریت منطقره تراالبی ثبرت شرده در      زیست خوزستان بر اساس ظرفیت

ا شررایط الزم بررای   هر هکتار( تمرکز نماید، اما به تدریج با تقویت امکانرات و توانمنردی   166.666کنوانسیون )

  گسترش مدیریت بر منطقه ساحلی و خورموسی را نیز فراهم نماید.

توسط سیاستمداران و تصمیم گیرران اسرتانی حمایرت شرود، وضرویت       از آنجا که برنامه مدیریت باید قویاا

آن کمیته های  استاندار در ساختار اجرایی و مدیریتی برنامه مدیریت تاالب شادگان ضروری خواهد بود. والوه بر

مدیریت بر حسب شرایط و ًالحدید اختیار خواهند داشت تا نمایندگان دیگری را از سایر دستگاه ها به ًرورت  

دائم دووت و به ترکیب کمیته ها اضافه نمایند. لذا پیشرنهاد شرد کمیتره اسرتانی مردیریت تراالب شرادگان برا          

 نمایندگان ثابت نهادهای زیر تشکیل شود: 

 رئیس(استاندار ) -

 اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان )دبیر( -

 سازمان آب و برق خوزستان  -

 سازمان جهاد کشاورزی خوزستان -

 اداره کل مناب  طبیعی خوزستان -

 و پژوهشکده آبزی پروری اداره کل شیالت خوزستان -

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و ًنای  دستی خوزستان -

 فرمانداری شادگان  -

 دانشگاه )گان(نماینده  -

 نماینده )گان( جوام  محلی  -

 

 شرح وظایف کمیته استانی مدیریت تاالب شادگان به ًورت زیر در نظر گرفته شده است:

 های استانیهای برنامه مدیریت در ارگانکمک به یکپارچه سازی فعالیت -

 های بین بخشیبررسی پیشرفت و موان  هماهنگی -

 به موق  بودجه استانی برای برنامه مدیریت حصول اطمینان از برنامه ریزی و اختصاص -
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بررسی و تائید برنامه های کاری ساالنه ازسروی کارگروههرای تخصصری، کمیتره محلری و تصرویب        -

 گزارش ساالنه سال قبل

 بازبینی فعالیت ها و تهدیدات موجود در سایت و ارائه راهکارهای مقتضی -

 

نمایندگان ثابت دستگاههای زیر خواهد برود و برا   همچنین کمیته محلی مدیریت تاالب شادگان متشکل از 

 کمیته استانی همکاری خواهد نمود.

 فرمانداری شادگان )رئیس کمیته( -

 اداره حفاظت محیط زیست شادگان )دبیر کمیته( -

 های آبادان و ماهشهر نمایندگان فرمانداری -

 ادارات حفاظت محیط زیست ماهشهر و آبادان  -

 یندگان شادگان، ماهشهر و آبادانو نما اداره کل شیالت خوزستان -

 نمایندگان تعاونی های ًیادی -

 اداره امور اراضی )سازمان جهاد کشاورزی( -

 امور آب مناطق شادگان، ماهشهر و آبادان -

 اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان -

 اداره تعاون روستایی -

 اداره میراث فرهنگی شهرستان شادگان -

 المی شهرهای شادگان، آبادان و ماهشهر نمایندگان جوام  محلی و شوراهای اس -

 تشکل های غیر دولتی -

 ها دانشگاه -

الزم به ذکر است کمیته های مدیریت تاالب شادگان با توجه به دستور کار جلسات و نظر موافرق اوضرای   

    دائمی می توانند نمایندگانی را از سایر دستگاهها بصورت موردی به جلسرات دوروت نماینرد کره از ایرن دسرت       

 های ذیل اشاره نمود: ها و دستگاه می توان به نمایندگان سازمان

 اداره کل تعاون استان خوزستان -

 پاالیشگاه آبادان )مدیریت خطوط لوله و مخابرات منطقه آبادان(  -

 اداره کل ًنای  و معادن -

 شرکت نفت -

 اداره کل راه و ترابری -

 سازمان بنادر و کشتیرانی -

 اداره کل آموزش و پرورش  -

 سیمای خوزستان ًدا و -
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 ادارات جهاد کشاورزی آبادان و ماهشهر -

 شبکه بهداشت و درمان -

 ادارات آب و فاضالب روستایی -

 و سایر دستگاهها .... -

 

 شرح وظایف کمیته محلی مدیریت تاالب شادگان به ًورت زیر در نظر گرفته شده است:

 نهایی کردن و به تصویب رساندن  برنامه مدیریت -

 ی برنامه مدیریتنظارت و پایش اجرا -

 ارزیابی وملکرد مدیریت  -

 ساله مدیریت تاالب 3تهیه برنامه کاری ساالنه و  -

 تسهیل هماهنگی های بین بخشی -

 برنامه ریزی و هماهنگی امور مالی -

 یکپارچه و هماهن  سازی برنامه های مدیریت با برنامه های سازمانهای استانی -

 کمیته های ویژه و تخصصیتصمیم گیری در مورد وناوین و شرح خدمات زیر -

 همکاری با کمیته ملی مدیریت تاالب -

 های ساالنه بررسی و  تصویب گزارش -

 

الزم به ذکر است که کمیته مدیریت تاالب شادگان، والوه بر کمیته های محلی و استانی،  در حال حاضرر  

 رتند از: کارگروه وبا 3کارگروه اًلی فعالیت های خود را دنبال می نماید. این  3در قالب 

 مناب  آب و کشاورزی تاالب شادگان مدیریت کارگروه -

 کارگروه تنوع زیستی -

 کارگروه آگاهی رسانی و مشارکت مردمی  -

 

 بحث و نتیجه گیری -5-5

پس از بررسی موارد ارائه شده در این فصل به ونوان مشکالت قانونی و مدیریتی مشخص می گرردد  

د ودم اجرای ًحیح قوانین می باشرد، زیررا قروانین، مصروبه هرا،      که در بخش قوانین ومده ترین مشکل موجو

از نظر پوشش دهی حفاظت از کل پارامتر ها کفایت می نمایند ولی مشکل اًلی در اجرایی  غیره  دستورالعمل و

 نمودن آنها و باال بردن قدرت اجرایی این قوانین می باشد. البته در برخی موارد همانند مباحث مرتبط برا تعیرین  

حریم تاالب یا تعیین حداقل نیاز آبی تاالب کماکان مشکالتی وجود دارد که انجام برنامه ریرزی هرای دقیرق و    

 ت را برطرف نمود. همچنین تامین مالی می توان این مشکال
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مبحث دیگری که در نتیجه بررسی های انجام شده در این فصل مری بایسرت مرورد توجره مردیریت      

زیرا در حال حاضر هماهنگی میان ارگان های ذینف  و ارگان هایی که از  .ب می باشدیکپارچه و همه جانبه تاال

نظر قانونی با تاالب و امر حفاظت و مدیریت آن ارتباط پیدا می کنند، وجود ندارد و مشکل اًلی و اساسی ودم 

ی نمرودن مباحرث   موفقیت طرح های مدیریتی نیز همین وامل می باشد که می بایست با برنامه ریزی و وملیات

 مرتبط با مصوبات کمیته های مدیریتی تاالب شادگان آنرا مرتف  نمود. 

 

 منابع -5-6

طررح حفاظرت از تراالب هرای ایرران       -برنامه مدیریت جام  تاالب شرادگان (. 1337طرح تاالب ها ) .1

UNDP/GEF/DOE 1337، بهمن ماه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان . 

طرح حفاظت از تاالب هرای   . گزارش پایه قوانین و مقررات و ساختار سازمانی(. 1376. ر. )کماالن، ح .2

  . ، تهران، ایرانUNDP/GEF/DOEایران 
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 -در سطح حوضه آبریز )مارون و خاک :سیستم منابع آب ششم  فصل 

 : سیمای توسعهجراحی( 
 

 2و نازنین جامعی 1سید مختار هاشمی

 

 چکیده
          فصل حاضر به منظور بررسي سیمای حوضه آبریز و وضعیی  منعابآ آس سع وي و سی عاز سعای  آبعي و       

با توجه به بررسي های انجام شد  در موجود و آتي مي باشد.  طرح های بهر  برداری و طرح های توسیه در وضیی 
میلیعو    600هکاار با نیای آبي  00655این فصل مشخص مي گردد که در حال حاضر طرح های آبیاری به م اح  

مارمکیب در دس  بهر  برداری مي باشند. همچنین سد های مارو  و جر  در مقاطآ مخالف این حوضعه بعه بهعر     
د  اند. الباه الیم به ذکر اس  که سد و شبکه های مایدد دیگعری نیعز در مراحعل مخالعف هیشعنهادی       برداری رسی

م الیاتي و در حال اجرا در حوضه آبریز مارو  برنامه ریزی گردید  اس  که به نظر مي رسد در آیند  تاثیرات قابعل  
مارین منبآ آبي اناهای حوضعه آبریعز بعر جعای     توجهي را بر اکوسی از رودخانه و نهایااً تاالس شادگا  به عنوا  مه

تعاالس شعادگا     گذارد. لذا به منظور جلوگیری ای حادث شد  اثرات غیرقابل جبرا  در مودود  حوضه آبریز و نهایااً
در در یمینه هاان عیل منعابآ آس    مي بای   تدابیر مدیریاي مناسبي در نظر گرفاه شود. یکي ای کمبودهای اطالعاتي

برنامه ریزی  معدیری    هر نوع دقیقي در این یمینه در دسارس نمي باشد  لذا. اطالعات اس  مارو  -يحوضه جراح
لذا توصیه مي گردد کعه   خواد گردید.و تخصیص منابآ آس ای جمله تامین نیای آبي تاالس شادگا  دچار مشکل جدی 

ي تواند اساسي برای انجام این م الیات ( م9730هاان یل منابآ آس حوضه به دق  بررسي شود و م الیات بها  سد )
باشد. مدیری  یکپارچه حوضه آبریز ای فیالی  های مدیریاي مي باشد که معي بای ع  در بلنعد معدت جهع  ح ع        
تمامی  اکوسی از رودخانه و تاالس مورد توجه قرار گیرد. ییرا با انجام معدیری  یکپارچعه  برنامعه ریعزی در سع        

 تمامي مول ه ها در ارتباط با یکدیگر  و نه بصورت مجزا  لواظ خواهد گردید.  حوضه آبریز صورت گرفاه و
 

 مقدمه -6-1

هموار  ای سی از های طبییي ب یار هیچید  به ح اس مي آید که مول ه های مایددی در  منابآ آسسی از 
سی از ها هرداخاه خواهعد  بررسي و م الیه آ  مي بای   مد نظر قرار گیرد. در این بخش ای م الیه به بررسي این 

سی از یی   موی عي    -9مول ه ی اصلي و مهز مي باشد که عبارتند ای:  7شد. ب ور کلي یک سی از آبي شامل 
اجاماعي و نهادی. همانگونه که مشخص مي باشد ایعن سی عاز    -سی از های اقاصادی -7سی از  فیزیکي و  -2

            دیگر بود  و ای یکدیگر تاثیر معي هذیرنعد. لعذا شناسعایي دقیعا آنهعا       ها و مول ه ها هموار  در ارتباط تنگاتنگ با یک
فصول بیدی بعه  و مي تواند کمک موثری در برنامه ریزی های مدیریاي و هیشبرد اهداف واب اه باشد. در این فصل 

 بررسي این مول ه ها هرداخاه شد  اس .

                                                 
 مشاور ملي مدیری  منابآ آس  طرح بین المللي ح اظ  ای تاالبهای ایرا  1

 کارشناس م ئول مویط یی    سایما  آس و برق خویساا  2
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 سایماني -اقاصادی و نهادی-ییر سی از های اکوسی امي  اجاماعي سی از منابآ آس شامل: 9-6نمودار 
 

جراحعي(   -در این فصل به بررسي منابآ آس س وي و ییریمیني در حوضه آبریز تعاالس شعادگا  )معارو     
           هرداخاه شد  اس . عمد  ترین مبوثي که مد نظر مي باشد طرح هعای در دسع  بهعر  بعرداری و آتعي ایعن منعابآ        

در بخش های آتي حوضه مد نظر قرار داد.  باشد تا باوا  میزا  برداش  های موجود و آتي را جه  برنامه ریزیمي 
خواهعد   بررسي 7-6بي موجود در حوضه در بخش آبریز بررسي مي شود. سپس سای  های آسیمای حوضه نیز  6-2

 .گردید
 

 سیمای منابع آب حوضه آبریز -6-2
 آبهای سطحی  -6-2-1

     ر که در فصل های گذشاه ذکر شد  سی از رودخانه جراحعي  کعه منبعآ اصعلي ت ذیعه آس تعاالس       همان و
مي باشد  شامل دو سرشاخه مهز به نام های مارو  و اعال اس . رودخانه مارو  در بخش شرقي حوضه جاری بود  

دشع  رامهرمعز بعه    ای عبور و ای دش  های بهبها  و جایزا  مي گذرد. رودخانه اعال در بخش غربي حوضه هس ای 
در جلگه خویساا  جریا  داشاه و  رودخانه مارو  هیوساه و رودخانه جراحي را تشکیل مي دهد. رودخانه جراحي تماماً

هس ای عبور ای دش  های خلف آباد و شادگا  بصورت انشیاس مایدد و هنجه شکل نهایااً به تاالس شعادگا  تخلیعه   
 مي گردد. 

کیلومار مربآ آ  در حوضه های مارو   0352کیلومار مربآ مي رسد که  27795ز رودخانه به کل م اح  حوضه آبری
کیلومار مربآ آ  در اراضي کوهپایه ای و دش  خویساا  اسع . حعدود    97053و اعال در بخش کوه ااني و حدود 
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کعه ای نظعر    کیلومار مربآ اراضي خیلي م ع   و کعز شعیب در هعر دو سعوی رودخانعه جراحعي وجعود دارد         3255
 هیدرولوژیکي سهز کماری در تولید جریا  رودخانه دارد. 

در بخش های کوه ااني حوضه  رودخانه ها در بیشار م یر خود با شیب ن بااً تند و ب ارهای نعاهموار در  
تعر   جریا  اس  و بادریج به سم  جنوس  شیب م یر رودخانه ها کمار  ب ار آنها هموارتر و جریا  آس در آنهعا آرام 

 مي گردد. در جنوبي ترین بخش حوضه  رودخانه جراحي در ب اری ای رسوبات ریزدانه و نرم جاری اس .
 آب های زیرزمینی  -6-2-2

ای نق ه نظر آبهای ییریمیني  حوضه آبریز را مي توا  به سه ییر حوضه تق یز نمود: بخش های کوه ااني 
 م    اناهایي. در باالدس  حوضه  کوهپایه ای میاني و دش  های 

در نواحي کوه ااني بخش علیای حوضه  دش  های کز عرض واقآ در در  رودخانه ها بر روی الیه های آبرفاي به 
مار نیز مي رسد  وجود دارد. این آبرف  ها توسط رودخانه ها ت ذیه  955مار که گه گا  و بندرت به  75-95ضخام  

وس را تشکیل مي دهد. اما در آبرف  هعای کعز عمعا اسعاخرا  آس     شد  و س ر  های آبهای ییریمیني با کی ی  خ
ییریمیني کار آساني نی   و عالو  بر آ  مودودی  منابآ اراضي و دسارسي به منابآ آس س   توجیه کمعي بعرای   

 اسا اد  گ ارد  ای س ر  های آس ییریمیني باقي گذارد. 
وجود دارد که چشمه های دائمي را ت ذیعه   گاهي در بخش های فوقاني حوضه آبریز  س ر  های کارسایک

 مي کنند. این چشمه ها عمالً منشا جریا  در شاخه های سرآس رودخانه ها ه اند. 
در دش  های بخش میاني حوضه آبریز مانند دش  های بهبها   جایزا  و رامهرمز س ر  های عمیا تر و 

ی آبهای ییریمیني را در خود ذخیر  کرد  اس . اما به دلیل گ ارد  تری وجود دارد که مقادیر ن بااً قابل مالحظه ای ا
مشخصات هیدرودینامیکي نامناسب و کی ی  نه چندا  م لوس آس این منابآ  کمار ای آنها اسا اد  مي شود. به طرف 

سعا اد  ای ای منعابآ آس   جنوس در دشاهای رامشیر )خلف آباد(  و شادگا  و سایر دشاهای هز ععرض تقریبعاً هعی  ا   
 نمي شود. در این دش  ها آبگذری آس ییریمیني ب یار کز و آس ییریمیني ب یار شور مي باشد.    ییریمیني

 جراحیرودخانه پتانسیل منابع آب )جریان طبیعی( در حوضه آبریز  -6-2-3

برای ییعر حوضعه هعای جراحعي و      ( جریا  ورودی طبییي  ومشاهداتي 9730بر اساس گزارش بها  سد )
 . آمد  اس   2-6و  9-6در جدول های رتیب یهر  به ت

میلیعارد ماعر     7/3( جریا  طبییي در حوضه جراحعي و یهعر  در حعدود    9730بر اساس گزارش بها  سد )
در حوضه آبریز جراحي مارو  قرار دارند  هاان یل منابآ آس  در حدود  7ییرحوضه 3مکیب مي باشد. با توجه به اینکه 

اطالعات دقیقي در مورد هاان یل منابآ آس در حوضه رودخانه جراحي وجود ندارد.  .باشدمیلیو  مار مکیب مي  7053
یکي ای کمبودهای اطالععاتي مو عوس   داد  هاان یل منابآ آس عبارت اس  ای آس تولیدی در خود حوضه آبریز. این 

          س شعادگا  ب عیار حعائز اهمیع      مي شود. هاان یل منابآ آس در برنامه ریزی و تییین حقابه ها ای جمله نیای آبي تاال
مي باشد. با این وصف  بدو  این داد  فرایند تخصیص مباني بر رویکرد بهز هیوساه و کل نگرانه دچار مشکل جدی 

 خواهد شد. 

                                                 
  97/703  33/777ی مي باشعد کعه بعه ترتیعب جریعا  طبییعي سعاالنه       میداوود  صیدو   جایزا  و تخ  درا-شامل باغملک  رامهرمز  شادگا   بهبها   دالو  .9
 میلیو  مار مکیب مي باشد.  75/9392و  72/236  07/730 75/905  72/700  56/05
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 رودخانه جراحي و یهر  های حوضه ییر طبییي جریا  ماهانه مدتی درا میانگین: 9-6جدول

ضه
ییر حو

 

مهر
آبا  
 

آذر
ی 

د
 

بهم
اس ند ن

فروردین 
  

اردیبهش
 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

 ساالنه

مارمکیب 
 برثانیه

میلیو  
مارمکیب 
 بر ثانیه

 56/05 00/9 75/5 76/5 60/5 23/9 23/2 70/7 56/7 32/2 92/2 72/9 37/5 79/5 شادگا 

 97/703 62/92 79/6 70/3 70/0 90/90 50/79 63/27 62/97 33/97 90/3 06/3 03/7 27/0 رامهرمز

 75/905 33/7 27/9 27/9 0/2 27/7 79/3 99/0 03/3 06/3 93/6 57/6 99/7 07/9 دالو 

 33/777 07/95 03/7 26/7 92/6 30/95 52/93 50/25 26/96 93/96 57/97 30/92 33/6 7 باغملک

 07/730 57/92 72/7 70/7 67/0 52/99 02/93 35/22 36/93 32/93 20/90 03/97 63/3 05/7 صیدو 

 72/236 36/3 07/7 77/7 07/0 56/0 20/97 73/93 06/90 67/97 77/0 05/6 35/2 20/2 جایزا 

 72/700 39/90 70/0 30/99 33/97 60/29 66/79 07/20 23/22 23/93 07/95 57/0 95/7 6 بهبها 

 75/9392 73/03 22/97 00/96 30/27 77/77 59/30 60/975 05/927 50/955 77/39 52/00 70/90 32/99 تخاه دارای

 30/726 07/97 77/3 03/3 52/95 00/93 70/23 72/26 96/27 20/96 20/0 37/6 07/7 67/7 هندیجا 

 56/930 63/0 00/2 03/2 72/7 05/0 37/0 90/99 09/0 53/3 73/0 23/7 32/2 57/2 ییدو  

 37/972 29/7 70/2 06/2 75/7 53/7 25/0 53/3 62/6 96/6 35/7 36/7 79/2 37/9 لیشار

 03 39/9 36/5 30/5 53/9 70/9 93/2 70/7 90/7 03/2 79/2 35/9 50/9 63/5 دوگنبدا 

 37/953 72/7 75/9 00/9 36/9 67/2 23/7 05/6 93/6 33/0 77/7 92/7 03/9 23/9 خیرآباد

 97/970 79/7 33/9 56/2 72/2 73/7 67/0 73/3 30/3 70/3 66/0 03/7 02/2 63/9 سرهری

 35/202 23/0 70/7 39/7 03/0 63/3 30/99 57/93 03/90 59/90 67/99 06/3 73/0 99/7 دهدش 

 36/777 53/97 75/3 32/3 53/99 29/97 90/90 06/20 30/27 20/25 06/97 35/95 26/6 23/0 شا  بهرام

امام یاد  
 جی ر

73/7 03/6 36/97 70/29 97/23 23 05/23 76/90 73/0 09/0 07/7 92/7 57/97 77/772 

دش  
 رساز

0 36/99 35/25 06/77 02/77 50/73 99/72 36/27 00/96 69/99 09/0 66/3 77/27 25/370 

 79/03 30/9 92/2 30/2 26/7 93/7 77/2 33/9 33/9 77/9 92/9 30/5 69/5 52/9 باش 

نورآباد 
 مم ني

36/9 90/2 03/7 63/7 30/6 23/3 30/3 79/7 00/2 36/2 05/9 39/9 95/7 22/920 

 07/730 50/90 29/0 37/6 33/3 75/97 93/93 93/20 72/70 29/20 66/90 33/99 23/0 23/7 فهلیا 

 07/299 32/6 70/7 00/7 56/0 30/6 70/95 92/97 56/92 73/3 66/0 90/0 79/7 53/7 سرانجلیک

 06/955 25/7 25/2 03/2 70/7 03/0 72/0 29/0 25/7 96/2 67/9 63/9 05/9 00/9 کودیا 

 77/770 20/97 37/0 67/95 35/99 67/90 07/27 33/23 03/22 73/97 73/95 62/0 60/6 50/3 اردکا 

مجموع 
 کل حوضه

33/30 32/997 3/227 53/207 92/752 03/736 23/093 03/705 70/202 99/965 9/926 09/956 03/262 73/3207 

 9730منبآ: بها  سد 
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 رودخانه جراحي و یهر  ها حوضه ییر مشاهداتي  جریا ه ماهان تمد درای میانگین:  2-6جدول 

ضه
ییر حو

 

مهر
آبا  
 

آذر
ی 

د
بهمن 
اس ند 
فروردین 

  
اردیبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

 ساالنه

مارمکیب 
 برثانیه

میلیو  
مارمکیب 
 بر ثانیه

 56/05 00/9 75/5 76/5 60/5 23/9 23/2 70/7 56/7 32/2 92/2 72/9 37/5 79/5 شادگا 

 73/975 97/7 79/9 23/9 32/9 90/7 65/0 63/3 73/6 50/3 36/0 99/0 50/7 73/9 رامهرمز

 09/973 32/7 96/9 90/9 2 90/7 27/3 53/0 00/3 00/3 96/6 57/6 95/7 05/9 دالو 

 72/799 33/0 72/2 7/2 93/7 63/3 97/90 06/93 33/90 33/90 30/92 62/92 70/6 97/7 باغملک

 77/763 63/99 33/2 37/2 07/7 23/95 09/93 77/22 66/93 66/93 20/90 07/97 63/3 32/7 صیدو 

 00/256 06/6 72/9 30/9 06/2 0/7 06/3 97/97 27/97 20/92 02/3 76/6 00/2 76/9 جایزا 

 76/277 7/3 63/9 92/2 50/7 7/0 57/95 0/96 99/96 92/97 70/0 90/3 0/2 70/9 بهبها 

 77/9335 76/06 30/92 93/96 23/27 7/75 70/36 30/923 30/922 50/955 77/39 36/07 53/90 70/99 اه دارایتخ

 67/937 07/0 73/9 6/9 50/2 06/7 77/6 0/9 23/99 00/95 70/3 63/0 06/2 00/9 هندیجا 

 03/929 33/7 77/9 00/9 30/9 30/2 6/7 7/3 52/3 63/6 2/0 57/7 70/2 72/9 ییدو  

 73/992 03/7 77/9 73/9 30/9 07/2 27/7 32/6 73/6 96/6 30/7 32/7 29/9 79/9 لیشار

 97/07 32/9 67/5 39/5 37/5 22/9 57/2 23/7 99/7 03/2 79/2 30/9 56/9 67/5 دوگنبدا 

 00/950 76/7 77/9 76/9 37/9 0/2 96/7 70/6 97/6 33/0 77/7 92/7 06/9 20/9 خیرآباد

 76/977 26/7 3/9 30/9 2/2 96/7 23/0 93/3 30/3 79/3 67/0 00/7 70/2 00/9 سرهری

 63/237 57/0 97/7 23/7 52/0 3 72/99 30/96 37/90 59/90 67/99 07/3 7/0 03/7 دهدش 

 00/707 09/92 27/0 00/0 70/3 53/95 70/96 33/27 29/27 20/25 00/97 03/95 07/0 0/7 شا  بهرام

امام یاد  
 جی ر

93/7 30/6 33/97 72/29 02/26 37/23 07/26 76/97 09/3 30/7 02/7 66/7 00/97 60/723 

دش  
 رساز

07/3 3/99 63/25 06/77 02/77 07/76 36/79 70/27 73/96 20/99 23/0 70/3 20/27 23/377 

 0/27 30/5 23/5 7/5 76/5 07/5 33/5 77/9 0/9 77/9 99/9 66/5 73/5 20/5 باش 

نورآباد 
 مم ني

36/9 90/2 03/7 63/7 30/6 23/3 30/3 79/7 00/2 36/2 0/9 39/9 9/7 22/920 

 37/702 70/92 60/2 7/7 37/7 90/3 07/92 37/20 70/75 29/20 60/90 02/99 70/7 7-9 فهلیا 

 63/252 77/6 99/7 00/7 73/7 53/6 37/0 30/97 30/99 73/3 66/0 92/0 22/7 00/2 سرانجلیک

 72/03 30/9 33/5 9/9 3/9 03/9 93/7 0/6 00/2 59/9 32/5 33/5 30/5 07/5 کودیا 

 69/767 07/99 03/0 77/6 57/3 0/95 60/93 63/27 20/29 72/97 96/95 90/0 33/0 7/0 اردکا 

مجموع 
 کل حوضه

9/63 30/957 97/290 70/233 3/733 07/776 30/707 67/237 56/960 00/952 33/36 03/63 27/225 33/6077 

 9730  سد منبآ: بها
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 بررسی سازه های آبی موجود در حوضه آبریز سیمای توسعه منابع آب و خاک:  -6-3

م ابا اسایالم های انجام شد  ای بخش های مربوطه در سایما  آس و بعرق خویسعاا  سعای  هعای آبعي      
 در دو بخش سد و شبکه به شرح ذیل مي باشد: يجراح –موجود در حوضه آبریز مارو  

 
 جراحی  –ی بهره برداری شده در حوضه آبریز مارون سدها -6-3-1

          جراحي در حال حاضر دو سد مارو  و جر  وجعود دارد کعه سعد معارو  در حعال       –در حوضه آبریز مارو  
بهر  برداری بود  و سد جر  هنوی به بهر  برداری کامل نرسید  اس . که در ادامه مشخصات سعدهای معذکور ارائعه    

 گردید  اس .
 

 سد مارون:  -6-3-1-1

کیلوماری شهر بهبها  قرار دارد. اهداف اصلي ای ساخ  این سد  90سد مارو  در حوضه آبریز مارو  و در 
هکاعار( و تولیعد    62053هکاعار و توسعیه    70235کنارل سیالس  تامین آس جه  آبیاری اراضي کشاوریی )بهبعود:  

د. الباه الیم به ذکر اس  که اهداف دیگری هماننعد تعامین آس   گیگاوات ساع  مي باش 735انرژی برقابي به میزا  
شرس و صنی   شکوفایي اقاصادی من قه و افزایش تولیدات دامي و کشاوریی نیز ای اهدافي بود  اس  که سایندگا  
سد به دنبال آ  بود  اند و تاکنو  نیز تا حدودی به نایجه رسید  اس . مشخصات سعاخاماني سعد و ظرفیع  هعای     

 ارائه گردید  اس .  7-6و  7-6ربردی آ  در جداول کا
 مشخصات ساخاماني سد مارو  -7-6جدول 

 مار 960 ارت اع ای هي 

 مار 0/909 ارت اع ای ب ار رودخانه 

 مار 770 طول تا 

 مار 90 عرض تا 

 مار 625 عرض در ب ار رودخانه )هاشنه(

 مار 995 عرض در هي

 مار 775 برداری سد حداقل رقوم مجای به جه  بهر 

 
 ظرفی  های کاربردی سد مارو  -7-6جدول 

 mcm 9937 050حجز مخز  در رقوم نرمال 

 mcm 9237 0/053حجز مخز  در رقوم حداکثر بهر  برداری 

 mcm 9770 30/097حجز حداکثر مخز  )در یما  سیالس( 

 mcm 20/053 حجز مخزم در ترای سرریز

 mcm 9550   برداری نیروگا  حجز م ید مخز  در رقوم بهر

 mcm 9977 حجز م ید مخز  رقوم بهر  برداری تونل توااني

 mcm 306 حجز م ید مخز  در ترای سرریز )تا رقوم تونل توااني(

 mcm 930 حجز مرد  در ترای نیروگا 

 mcm 09 حجز مرد  در ترای تونل توااني

 mcm 269 حجز تیدیل )کنارل( ط یا 
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 mcm 9550 تنظیز ساالنه حجز آس قابل 

 کیلومار مربآ 97/26 م اح  دریاچه

 کیلومار مربآ 99/29 م اح  دریاچه در رقوم سرریز

 کیلومار 75 طول دریاچه

 mcm 2/7 ماوسط رسوبات سالیانه نهشاه شد 

 هکاار 00555 وسی  اراضي ییر کش 

 
مي باشد که در حال حاضر یعک واحعد آ     مگاوات 30واحد نیروگا  با ظرفی  هر کدام  2سد مارو  دارای 

مار مکیب در ثانیه مي باشعد )تعرای ورودی    975واحد نیروگا   2به بهر  برداری رسید  اس . مجموع ظرفی  تخلیه 
msl 723 ترای ورودی  055(. توا  تخلیه توااني به ظرفی  تخلیه( مارمکیب در ثانیهmsl 0/796 .مي باشد ) 

سرریز: شوت اسکي دریچه دار در جناح چپ به ظرفی  تخلیه  و مارمکیب در ثانیه 06خلیه تونل آبیاری: به ظرفی  ت
 مي باشد.  (msl 707مارمکیب در ثانیه )ترای شروع سرریز  95355

 سد جره:  -6-3-1-2

این سد بر روی رودخانه یرد ای سرشاخه های مهز رودخانه اهلل احداث گردید  اس . حوضه آبریعز رودخانعه   
 و یرد ای شمال و شمال شرقي و غرس به حوضه آبریز رودخانه کارو  و ای جنوس و جنوس شرقي به حوضعه  های اهلل

کیلعوماری شعمال شعرق     70آبریز رودخانه مارو  مودود مي گردد. نوع سد خاکي با ه اه رسي بود  و موعل سعد   
هکاار  کنارل سیالس و تولید  27555رامهرمز اس . اهداف اصلي ساخ  سد شامل آبیاری دش  رامهرمز به م اح  

مگاواتي )هنوی بعه بهعر  بعرداری نرسعید       0/7واحد نیروگاهي   2انرژی برق آبي مي باشد. همچنین این سد دارای 
درصد هیشرف  فیزیکي هز اکنو  در حال بهر   03سد جر  رامهرمز با بیش ای مي باشد.   3/95اس ( با دبي مجموع 

سعد جعر  در    .طور رسمي افااعاح شعود   منابآ مالي قرار اس  در نیمه دوم ام ال به در صورت تامین برداری اس  و
  .با حضور وییر نیرو آبگیری شد 9733بهمن ما  

 مشخصات ساخاماني سد جر  -0-6جدول 
 مار 0/953 ارت اع ای کف 

 مار 0/953 ارت اع ای هي

 مار 375  طول تا 

 مار 92 عرض تا 

 بردی سد جر ظرفی  های کار -6-6جدول 
 میلیو  مار مکیب 296 حجز کل مخز  در ترای نرمال

 میلیو  مار مکیب 935 حجز م ید مخز 

 مار ای س   دریا 052 ترای نرمال آس

 مار ای س   دریا 7/707 ترای حداقل بهر  برداری

 مار ای س   دریا 73/056 ترای حداکثر س   آس در حداکثر سیل موامل

 کیلومار مربآ 3 نرمال وسی  مخز  در رقوم 

 کیلومار مربآ 95 وسی  مخز  در رقوم حداکثر

 کیلومار 97 طول مخز  در رقوم نرمال
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 شبکه ها ی آبیاری و زهکشی -6-3-2

 شبکه های آبیاری و یهکشي در حال بهر  برداری در حوضه آبریز مارو  به شرح ییر مي باشند: 
 

 شبکه آبیاری و زهکشی مارون   -6-3-2-1

و  بهبهعا   شهرسعاا   شعمال  اراضعي  به جنوس ایه  دودانگ من قه به شمال ای مارو  آبیاری شبکه راضيا
            موعدود   آسعیاس  سعر  حعوالي  بعه  م عرس  ای و منصوریه من قه و شهداء انورافي سد به مشرق ای خروار آس رودخانه

 بهبهعا  بعه   یهکشعي  و آبیاری شبکه شامل و رسید  برداری بهر  به 9760 سال در مارو  آبیاری شبکهد. گرد مي
 6637م عاح    بعه  جعایزا   یهکشعي  و آبیعاری  شبکه و مکیب مار میلیو  237 آبي نیار و هکاار  97655م اح 
 کانالهعای  که توسعط  اس  مکیب مار میلیو  720 ماوسط طور به شبکه ساالنه مصرفي آس باشد. حجز مي هکاار
 در مکیب مار 0/0و  0 های ظرفی  به جنوس من قه اصلي کانال و شمال من قه اصلي کانال  )بهبها شبکه اصلي

 د. گرد مي تأمینه( ثانی در مکیب مار 99جایزا  ) شبکه اصلي کانال و( هثانی
 شبکه آبیاری جایزان:  -6-3-2-2

در  مزبعور  شعبکه اس .  شد  م الیه رامهرمز سایی سد و آبیاری طرح قالب در رامهرمز آبیاری شبکه طرح
 گ عارد  شعد    معارو   و اهلل رودخانه اتصال مول تا امهرمزر شهر حومه در اهلل رودخانه حاشیه و در رامهرمز ش د
 آس تعأمین د. دهع  معي  قعرار  هوشش تو  را من قه م اید اراضي ای هکاار 26355 بر بالغ م احاي طرح این . اس

 شبکه اس  صورت گرفاه و آبگیری اجرا حال در اکنو  هز که یرد رودخانه روی بر جر  تنظیمي سد ای شبکه مزبور
 ماعر  میلیعو   772 طرح آبیاری این نیاید. شو مي انجام اهلل رودخانه روی بر رامهرمز انورافي سد طریا ای رامهرمز
  )در حال اجرا(. اس  سال در مکیب

 شبکه آبیاری خلف آباد )رامشیر(:   -6-3-2-3

در  و ماهشهر بندر – اهوای اصلي را  م یر در و آباد خلف دش  در آباد خلف یهکشي و آبیاری شبکه طرح
د. دهع  قرار معي  هوشش تو  را هکاار 22520 م اح  با اراضي و شد  واقآ اهوای شهرساا  کیلوماری 955 فاصله

  سعال  در مار مکیعب  میلیو  220 آ  آبیاری نیای و گرفاه انجام آباد خلف انورافي سد طریا ای طرح این آبگیری

 . بردای اس  بهر  و اجرا مرحله در حاضر حال در طرح این. دباش مي
 شبکه آبیاری شادگان:  -6-3-2-4

 و بود  واقآ اس  شد  تشکیل جراحي رودخانه آبرف  ای که شادگا  دش  در شادگا  آبیاری شبکه طرح
ایعن  د. دار قعرار  شعادگا   شهر شمال در آبادا  شرقي شمال کیلوماری 35 و اهوای شرقي جنوس کیلوماری 955در 

 نوو د. دا خواهد قرار شبکه هوشش تو  توسیه شرایط در را من قه اراضي ای هکاار 90555 بر بالغ م احاي طرح

باشعد.   سال مي در مکیب مار میلیو  920 آ  آبیاری نیای و بود  همپاژ ای اگا  و انورافي سد طریا ای آ  آبگیری
 د. باش مي برداری بهر  حال در طرح این

 شبکه آبیاری شهید دامغانی )سد ره(:  -6-3-2-5

 هکاار 055 میادل س وي برای و )اسااني( بود  مقیاس کوچک طرحهای جزء دام اني شهید آبیاری طرح

  و در م یر رامشیر غربي جنوبي در آباد خلف دش  نزدیکي در طرح این اراضي . اس شد  م الیه من قه ای اراضي
 اراضعي  معورد نیعای   آسد. باشن مي توسیه قابل هکاار 9555 وسی  تا و داشاه قرار هرماهش – رامشیر آس الاه جاد 
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 این . اس سال مکیب در مار میلیو  93 شبکه این آبیاری نیای و شد  تأمین جراحي رودخانه ای همپاژ وسیله به فوق

 اس .  برداری بهر  حال در شبکه
 شبکه آبیاری شهید شبانکاره:  -6-3-2-6

 7555 وسعی   بعا  آ  اراضعي  و بعود   )اسااني( مقیاس کوچک طرحهای جزء شبانکار  شهید آبیاری طرح

ای  همپعاژ  وسعیله  بعه  فوق اراضي نیای مورد آسد. دارن قرار آباد خلف طرح حوالي در ریوانه روساای اطراف هکاار در
 اکنعو  در  هعز  طرح این. اس  سال در مکیب مار میلیو  07 شبکه این آبیاری نیای و شد  تأمین جراحي رودخانه

  . اس برداری بهر  حال
 جراحي –خالصه مشخصات شبکه های حوضه آبریز مارو   -3-6جدول 

 نام شبکه ردیف
مساحت اراضی 

 )هکتار(

میزان آب مورد نیاز)میلیون متر 

 مکعب(
 237 97655 شبکه آبیاری و یهکشي مارو  9

 772 26355 شبکه آبیاری جایزا  2

 220 22520 خلف آباد )رامشیر(شبکه آبیاری  7

 920 90555 شبکه آبیاری شادگا  7

 93 055 شبکه آبیاری شهید دام اني )سد ر ( 0

 07 7555 شبکه آبیاری شهید شبانکار  6

 
 

 خصوصیات سیستم سازه های آبی: -6-3-2-7

 دارای خصوصیات ذیل مي باشد: )هیدرولیکي( سی از سای  های آبي

 بدو  ساخ  این شبکه ها اسعا اد  ای سعد بعي    آبیاری برای سدها کندتر مي باشد.  روند ساخ  شبکه های
 مورد اس .

   بیاری و اسا اد  ای روش هعای  آبدو  اعمال برنامه مدیری  تقاضا و کنارل مصرف آس و باال برد  راندما
 .هیامدهای جدی برای دسارسي به منابآ آس در حوضه وجود دارد  کشاوریی مدر 

    باعث کاهش شدید ورودی به تاالس شد  اس  که به عل  خشک الي اخیر و برداش  م اقیز  سدسایی
 .ای رودخانه شدت ییادی گرفاه اس 

 روند نزولي جریا  هایه رودخانه ها. 

 و افزایش اراضي آبیاری شد  در حوضه ت ییر کاربری اراضي. 

 

 بررسی سازه های آبی آتی در حوضه آبریز -6-4

 جراحی  -های اجرایی، مطالعاتی و آتی در حوضه آبریز مارون بررسی سد -6-4-1

 7در این بخش به ارائه مشخصات سدهای در دس  م الیه هرداخاه خواهد شد. ب ور کلي در حعال حاضعر   
 سد در حوضه آبریز مارو  جراحي در دس  م الیه  مي باشد که در ادامه مشخصات آنها ارائه گردید  اس . 
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 لفارسسد ابوا -6-4-1-1

این سد بر روی رودخانه ابوال ارس احداث خواهد گردید. رودخانه ابوال ارس ای به هعز هیوسعان دو رودخانعه    
            ترتاس و آس ابوال ارس به وجود مي آید. رودخانه ترتاس که در شمال شعرقي حوضعه ابوال عارس قعرار دارد  ای رشعاه      

آ  در جه  شمال غربي اس . رودخانه ابوال ارس و ترتاس هس  کو  های آبشدو  سرچشمه مي گیرد و م یر حرک 
ای تالقي در مول روساای ابوال ارس به سم  جنوس غربي و جنوس ت ییر م یر معي دهعد و در گعذر ای روسعااهای     

 -2بهبود و توسیه کشاوریی من قعه و  -9مایدد آنها را مشروس مي ساید. اهداف مورد نظر ای ساخ  این سد شامل: 
 انرژی برقابي مي باشد. م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي این سد در دس  انجام مي باشد.  تولید

 مشخصات ساخاماني سد ابوال ارس -3-6جدول
 خاکي با ه اه رسي-مخزني نوع و جنس سد

 مار 0/99 عرض تا  سد

 مار 273 طول تا  سد

 مار 232 عرض در هي

 مار 0/00 ارت اع ای کف

 مار 65 ارت اع ای هي

 
 جراحي –خالصه مشخصات شبکه های حوضه آبریز مارو   -0-6جدول 

 میلیو  مارمکیب  7/23 حجز مخز  در رقوم نرمال

 مار 900 ترای نرمال مخز 

 مارمکیب 372555 حجز بدنه سد

 میلیو  مارمکیب 7/23 حجز مخز  در ترای نرمال

 میلیو  مارمکیب 3/90 آس قابل تنظیز

 مار  0555 د در رقوم نرمالطول دریاچه س

 میلیو  مارمکیب 3/90 دبي تنظیمي مورد نیای کشاوریی

 میلیو  مارمکیب 7/22 حجز سیالس کنارل شد 

  
 سد مخزنی ابوالعباس -6-4-1-2

این سد بر روی رودخانه ابوالیباس احداث خواهد شد. رودخانه ابوالیباس ای سرشاخه های اصلي رودخانه یرد 
          کیلعوماری جنعوس شعرقي شعهر ایعذ  سرچشعمه        70ای دامنه های شرقي س ید کو  و کو  منگش  در مي باشد که 

            مي گیرد. و در ب ار کوه ااني ابادا به شمال غربي جریعا  معي یابعد. در روسعاای تنعگ کعور  هعس ای تالقعي بعا          
مي یابد  روسااهای مال آقعا  ربعاط  ابوالیبعاس     شاخه هایي که به همین نام جاری اس  به جنوس غربي ت ییر م یر 

 -9یالس و شنگ را تامین آس نمود  و وارد مرکز بخش  ییني باغملک مي شود. اهداف طرح به طور خالصه شامل: 
میلیو  مار مکیعب )شعهرهای ایعذ   باغملعک  قلیعه تعل  ه اگعل و رامهرمعز و          57/76تامین نیای شرس به میزا  

 -7میلیو  مار مکیعب    3/72تامین حا آبه های هایاس سد به میزا   -2(  غیر له رود یرد و روسااهای م یر ای جم
کنارل سعیالس معي    -0تنظیز آس ورودی به مخز  سد جر  و  -7مگاواتي(   0/2نیروگا   2تامین انرژی برق آبي )

ن سعد در دسع  انجعام    باشد. م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي و م الیات ارییابي ری ک یی ع  موی عي ایع   
 میباشد. همچنین م الیات مدل نمود  کی ي آس دریاچه نیز جه  این سد در دس  انجام مي باشد. 
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 مشخصات ساخاماني سد ابوالیباس -95-6جدول
 باني دو قوسي نوع سد

 مار 905 ارت اع ای هي

 
 مشخصات کاربردی سد ابوالیباس -99-6جدول 
 مار ای س   دریا 9522 ترای ب ار رودخانه در موور سد

 مار ای س   دریا 9977 ترای عادی بهر  برداری

 مار ای س   دریا 9565 ترای حداقل بهر  برداری ای مخز 

 مار ای س   دریا 9955 ترای حداقل بهر  برداری

 مار ای س   دریا 9962 ترای تا  سد

 میلیو  مار مکیب 7/997 حجز مخز  در ترای عادی بهر  برداری

 کیلومار 9/7 ل دریاچهطو

 
 5و  4سد و نیروگاه برق آبی لیراب  -6-4-1-3

اصلي  مارو  در اساا  خویساا   رودخانه اعال اس  که خود ای دو سرشاخه های رودخانهترین شاخهیکي ای مهز
  منگش  واقآ در های سمه و میدو  ای دامنه جنوبي کوگیرد. رودخانهی سمه و میدو  سرچشمه ميهای رودخانهنامبه

  گیرند.مي ءارت اعات یاگرس منشا

نام تنگ بالیاس به یکدیگر ماصل شد  و شوند که در مولي بههای اولیه رود سمه  لیراس نامید  ميسرشاخه
های دلي  بهار   های سخ   هر شیب و تند کوه اا دهند. این رودخانه هس ای عبور ای تنگهرودخانه سمه را تشکیل مي

            ی میدو  را دریاف  اس  سردو و چهجز در مولي بنام سرآسیاس یا دماو وارد دشاي آبرفاي شد  و جریا  رودخانهبالی
کیلومارمربآ در ههنه  609شود. حوضه این رودها با م احاي قریب به مي نماید و ای آ  هس رودخانه اعال نامید  مي

 79دقیقه تا  3درجه و  79دقیقه و عرض ج رافیایي  75درجه و  05دقیقه تا  6درجه و  05ج رافیایي با طول ج رافیایي 
 دقیقه گ ارد  شد  اس .  79درجه و 

ها روساا و شهرك را مشروس نمود  و آس آنها های لیراس  سمه و اعال در م یر خود اراضي کشاوریی د رودخانه
که رودخانه گیرد. با توجه به اینصادی مورد اسا اد  قرار ميبه منظور مصارف آشامیدني و کشاوریی و به ندرت در امور اقا

ها به جایگا  در م یر این رودخانه 0لیراس و سمه خود ای کو  منگش  سرچشمه گرفاه و دارای منابآ آبي دائمي ه اند  
ترین که هایین  0و  7س های لیراهای برقابي مورد م الیه قرار گرفاه که این گزارش به بررسي گزینهمنظور احداث نیروگا 

 هرداید.ها ای نظر ارت اع ه اند  ميگزینه
ی آنها هنج گزینه اناخاس و م الیات دربار  جه  احداث نیروگا  در من قه لیراس واقآ در شرق اساا  خویساا  

ای مول سد تنظیمي دارای سد انورافي و تنظیمي بود  و آس  7های مورد بررسي گزینه لیراس صورت گرفاه اس . ای گزینه
مشخصات فني  92-6 هد شد. در جدولمناقل خوا 0به هن ااك نیروگا  لیراس  GRPهای با اسا اد  ای لوله 7لیراس 
 ها ارائه شد  اس . نیروگا 

باشد. در در من قه تولید انرژی برقابي هیک و هایه مي 0و  7های برقابي لیراس ترین هدف ایجاد نیروگا مهز
مگاوات در من قه  70امکا  ایجاد ظرفی  نصب به میزا  حداکثر  0و  7های برقابي لیراس جرای طرح نیروگا صورت ا

ناقال برق فشار قوی انیای به احداث خط وجود خواهد آمد که تولید این میزا  انرژی ضمن ایجاد یمنیه توسیه در من قه  به
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فرض بر  اینبرباشد. بنابیني ميای نیز قابل هیشیط توسیه کلي من قهنماید که به این ترتیب شرابه من قه را فراهز مي
برداری ای منابآ ملي  توسیه امکانات و خدمات رفاهي  ایجاد که احداث نیروگا  برقابي در من قه باعث بهر این اس  

من قه و کاهش نرخ  های اشا ال و رشد صنی   کاهش بیکاری و عواقب من ي ناشي ای آ   افزایش س   درآمدیمینه
 . بررسي جدی گرددم الیات ارییابي اثرات یی   موی ي این فرضیات اساسي اهداف طرح باید با مهاجرت خواهد گردید. 

 
 جراحی –بررسی شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعاتی و آتی در  حوضه آبریز مارون  -6-4-2

 جراحي به شرح ذیل مي باشد:  –ارو  شبکه های آبیاری و یهکشي مورد م الیه در حوضه آبریز م
 

 شبکه آبیاری ری مکان:   -6-4-2-1

معي   هکاعار   7555شبکه آبیاری بهبها  و اراضي آ  با وسعی    Aاین طرح شامل اراضي باالدس  کانال 
و  میلیع  23شبکه آبیاری بهبها  تامین مي شود. نیای آبي ساالنه این طرح  Aباشد. آس مورد نیای این طرح ای کانال 

 مار مکیب در سال اس . این طرح در حال م الیه مي باشد. 
 شبکه آبیاری خائیز:  -6-4-2-2

            هکاعار   2055شعبکه آبیعاری و یهکشعي بهبهعا  بعا وسعی         Dاین طرح شامل اراضي باالدسع  کانعال   
ود. نیای آبعي سعاالنه ایعن    شبکه آبیاری و یهکشي بهبها  تامین مي ش Dمي باشد. آس مورد نیای این طرح ای کانال 

 میلیو  مار مکیب در سال اس . این طرح هز اکنو  در دس  م الیه مي باشد.  73طرح 
 شبکه آبیاری السپید:  -6-4-2-3

         هکاعار   2555شعبکه آبیعاری و یهکشعي بهبهعا  بعا وسعی         Bاین طرح شامل اراضي باالدسع  کانعال   
شبکه آبیاری و یهکشي بهبها  تامین مي شود. نیای آبعي سعاالنه ایعن     Bال مي باشد. آس مورد نیای این طرح ای کان

 میلیو  مار مکیب در سال اس . این طرح هز اکنو  در دس  م الیه مي باشد.  2/96طرح 
 شبکه آبیاری صیدون:  -6-4-2-4

اند.  شد  واقآ ارت اعات دامنه در و هراکند  صورت به هکاار 95255 تقریبي وسی  به صیدو  طرح اراضي
 60حعدود   طعرح  این آبي باشد. نیای مي خویساا  رامهرمز و باغملک شهرساانهای جزو کشوری تق یمات نظر و ای

 اس .  م الیه دس  در اکنو  هز طرح باشد. این مي مکیب مار میلیو 
 و ی بعود  هیشنهاد طرحهای گ اع  ابوالیباس  کرفنج باالو کندك  امیدیه مک ر  طرح همچو  طرحهایي همچنین

 . شوند واگذار مشاور مهندسین به م الیات انجام جه  که اس  قرار

 م اح  و طرحها وضیی  97-6 اس . همچنین در جدول شد  داد  نشا  طرحها این مول9-6نقشه  در

 اس .  شد  ارائه آنها آبي و نیای
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 0و  7های برقابي لیراس مشخصات فني نیروگا  -92-6جدول 

               

مشخصات  

 فنی   

 

 گزینه

 پنستاک مخزن ذخیره روزانه خط انتقال سد انحرافی و آبگیر

 

 نیروگاه

ارتفاع 

تاج 

سرریز 

از بستر 

(m) 

طول 

تاج 

سرریز 

(m) 

تراز تاج 

( mسد )

سد 

 -انحرافی

 سد تنظیمی

نوع 

 سد

ظرفیت 

تخلیه 

ها دریچه

(cms) 

طول 

مسیر 

انتقال 

آب 

(m) 

طول 

تونل 

انتقال 

(m) 

طول 

له لو

انتقال 

(m) 

حجم 

مخزن 

(cm) 

تراز 

نرمال 

مخزن 

(m) 

طول 

پنستاک 

(m) 

قطر 

پنستاک 
(mm) 

تراز 

خروجی 

نیروگاه   

(m) 

دبی 

طراحی 

نیروگاه 

(cms) 

ظرفیت 

نصب 

نیروگاه 

(MW) 

 52 9-22 4لیراب 
1165-

1231 

خاكی 

با 

سرریز 

 اوجی

152 2152 22/2 42/2 442222 1165 112 2222 1212 12/12 1/32 

 32/7 12/12 915 2222 122 - - 52/2 32/2 4752 - - - - - 5یراب ل
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 مول طرح های شبکه های آبیاری و یهکشي -9-6نقشه 
 

 جراحي -وضیی  شبکه های آبیاری و یهکشي حوضه مارو   - 97-6جدول 

 شبکه های آبیاری و زهکشی ردیف
 آبی  تقاضای سطح اراضی )هکتار(

 بهر  برداری اجرایي م الیاتي هیشنهادی مکعب()میلیون متر

 -    7555 شبکه آبیاری و یهکشي ابوالیباس 9

 237 97655    شبکه آبیاری و یهکشي بهبها  2

 220 22555    شبکه آبیاری و یهکشي رامشیر 7

 -    99055 شبکه آبیاری و یهکشي امیدیه و گ اع 7

 772  26355   شبکه آبیاری و یهکشي رامهرمز 0

 23   7555  شبکه آبیاری و یهکشي ری مکا  6

 93 9555    شبکه آبیاری شهید دام اني )سدر (  3

 07 7555    شبکه آبیاری و یهکشي شبانکار   3

 920 90555    شبکه آبیاری و یهکشي شادگا  0

 2/96   2555  شبکه آبیاری و یهکشي السپید 95

 60   95255  صیدو شبکه آبیاری و یهکشي  99

 -    2055 شبکه آبیاری و یهکشي کرفاج 92

 -    9705 شبکه آبیاری و یهکشي کندك 97

 909 6637    شبکه آبیاری و یهکشي جایزا  97

 73   2055  شبکه آبیاری و یهکشي خائیز 90

 -    7079 شبکه آبیاری و یهکشي فجر 96

 -    0555 شبکه آبیاری و یهکشي مک ر 93

 2/9723 977567 جمآ کل



 6فصل                                                                                                                       33 
 

 

 بحث و نتیجه گیری -6-5
معارو   -کمبودهای اطالعاتي در یمینه هاان یل منابآ آس در حوضه جراحعي مشکالت موجود  یکي ای 

بنا براین  هر نوع برنامه ریزی  مدیری  و تخصعیص  نی    مي باشد. اطالعات دقیقي در این یمینه در دسارس 
آبي تاالس شادگا  دچار مشکل جدی مي شود. لذا توصیه مي گعردد کعه هاان عیل     منابآ آس ای جمله تامین نیای

برای انجعام ایعن   یمینه ای مناسب ( مي تواند 9730منابآ آس حوضه به دق  بررسي شود و م الیات بها  سد )
الباه الیم اس  که صو  داد  های ایعن م الیعات توسعط کارشناسعا  فیعال در ایعن یمینعه و        م الیات باشد. 

 کارشناسا  من قه ای تایید گردد. 
با توجه به بررسي های انجام شد  در این فصل مشخص مي گردد که در حال حاضعر طعرح هعای آبیعاری بعه      

میلیو  مارمکیب در دس  بهر  برداری مي باشند. همچنعین سعد هعای     600هکاار با نیای آبي  00655م اح  
              بعرداری رسعید  انعد. الباعه الیم بعه ذکعر اسع  کعه سعد و          مارو  و جر  در مقاطآ مخالف این حوضه به بهر  

شبکه های مایدد دیگری نیز در مراحل مخالف هیشنهادی  م الیاتي و در حال اجرا در حوضه آبریز مارو  برنامه 
تعاالس  ریزی گردید  اس  که به نظر مي رسد در آیند  تاثیرات قابل توجهي را بر اکوسی از رودخانعه و نهایاعاً   

شادگا  به عنوا  مهمارین منبآ آبي اناهای حوضه آبریز بر جای گذارد. لذا به منظور جلوگیری ای حعادث شعد    
اثرات غیرقابل جبرا  در مودود  حوضه آبریز و نهایاا تاالس شادگا  مي بای   تدابیر مدیریاي مناسبي در نظر 

تعاالس شعادگا  و حاعي اکوسی عاز رودخانعه ای      گرفاه شود. مواردی همانند تییین نیای آبعي یی ع  موی عي    
               راهکارهایي ه اند که در برنامه هعای کوتعا  معدت معدیری  معي بای ع  معدنظر قعرار گرفاعه و در اولویع            
فیالی  های مدیریاي قرار گیرد. ییرا بدو  تییین مقدار آس مورد نیای نمي توا  برنامه ریزی دقیقي جه  ح ع   

   ممکن اس  با توجه به مصارف موجود و مصارفي که در برنامه های آتي مد نظر قرار گرفاه اس تاالس نمود و 
آبي جه  اناقال به تاالس باقي نماند. همچنین مدیری  یکپارچه حوضه آبریز ای فیالی  های مدیریاي مي باشعد  

جه قرار گیرد. ییرا با انجعام  که مي بای   در بلند مدت جه  ح   تمامی  اکوسی از رودخانه و تاالس مورد تو
مدیری  یکپارچه  برنامه ریزی در س   حوضه آبریز صورت گرفاه و تمامي مول ه ها در ارتباط با یکدیگر  و نعه  

 بصورت مجزا  لواظ خواهد گردید.
 

 منابع  -6-6
م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي سد مخزني  انورافي  تنظیمي و شبکه آبیاری و یهکشي جر   -9

 9705 –سایما  آس و برق خویساا   -)رامهرمز(

 9705 –سایما  آس و برق خویساا    -م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي سد ابوالیباس -2

 –سایما  آس و برق خویساا    -0و  7م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي نیروگا  برقابي لیراس  -7
9733 

 9705 –سایما  آس و برق خویساا    -ارسم الیات ارییابي اثرات یی   موی ي سد ابوال  -7

 9705 –سایما  آس و برق خویساا    -م الیات ارییابي اثرات یی   موی ي سد  -0

 9733 –سایما  آس و برق خویساا   –جراحي  –بیال  منابآ و مصارف حوضه آبریز مارو   -6

 9739 -مهندسین مشاور هندام -(9م الیات مدیری  یی   موی ي تاالس شادگا  )گزارش  -3

 9730-بها  سد –یهر   -م الیات جامآ حوضه آبریز مارو  -3
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 بعد نهادی، اجتماعی و اقتصادی :هفتمصل ف
  

 4و  پرستو مهدیان 3،  سید مختار هاشمی2، مریم محمدی بهبهانی1نازنین جامعی
  
 

 

 چکیده: 
هدف اصلی این فصل شناسایی تمامی ذینفعان و ارگان های دولتی و غیر دولتی مررتط  ارا تراو  و    

مدیریت جامع تاو   شادگان در استان خوزستان می ااشد. مشخص نمودن نحوه ارتطاط هر یک از آنها اا تاو 
شادگان نیازمند همکاری و هماهنگی گروه های ذی مدخل/نفع می ااشد. پایداری زیسرت محییری تراو  ارر     
-اساس فرایند مشارکتی و رویکرد اهم پیوسته )یا یکپارچه( استوار است. از خصوصیات زیرسیستم های اجتماعی

در خصوص تاو  شادگان، سازمان های دولتی و غیرر   ولیت ها و موازی اودن آن می ااشد.تداخل مسئ نهادی،
دولتی متفاوتی در حفاظت و اهره وری از تاو  مشارکت دارند که هر یک از نظر قوانین کشوری مسئولیت های 

جه اه مسرئولیت هرای   متفاوتی دارند و ارخی نیز مسئولیت های مشترکی را ار عهده دارند. این سازمان ها اا تو
قانونی خود و میزان اهمیت منیقه ارای آنها، می اایست جایگاه های متفاوتی را در چارچو  مدیریت مشارکتی 
منیقه اه خود اختصاص دهند. همچنین ارخی از نهادها از نظر سیاسی و تقسیم اندی های کشروری ارا تراو     

در زمینره اهرم پیوسرتن     در ارنامه مدیریتی مد نظر قرار گیرد. ارتطاط دارند که حضور آن دسته از نهادها نیز ااید
دخل/نفع و امور فنی و راهکارهای مشارکتی تحقیقات زیاد وزم است. اتحراد ملللری سیاسرتگ،ار، گرروه ذی مر     

ارنامه مدیریتی الزامی اسرت. مشرارکت مردمری وزم اسرت چرون گرروه هرای ذی        کارشناس ارای مؤثر اودن 
 دارند. جایگزینراه کافی در مورد انیان فرمولهای مؤثر و مدخل/نفع فهم و تج

 

 مقدمه -7-1
در این اخش از گزارش هدف اصلی شناسایی تمامی ذینفعان و ارگان های دولتی و غیر دولتی مرتط  

اا تاو  و مشخص نمودن نحوه ارتطاط هر یک از آنها اا تاو  شادگان در استان خوزستان می ااشد. ایرن امرر   

ز گام های اساسی در مدیریت تاو  می ااشد. زیرا در حال حاضر اه دلیل تعدد ارگان های دولتی و غیرر  یکی ا

دولتی مرتط  اا تاو  و متفاوت اودن قوانین حاکم در هر کدام در زمینه تاو ، تعارضراتی در مردیریت تراو     

و  شادگان مری ااشرد. ایرن امرر     ایجاد گردیده که اه جرات می توان گفت یکی از مشکالت اصلی مدیریت تا

سطب گردیده که ذینفعان مختلف هدف واحدی را در استفاده، مدیریت و حفاظت از تراو  دنطرال ننماینرد. لر،ا     

 شناسایی این نهادها یکی از گام های اصلی در ارنامه ریزی جهت مدیریت و حفاظت تاو  می ااشد. 

                                                 

 کارشناس مسئول محی  زیست، سازمان آ  و ارق خوزستان 1 
 سازمان آ  و ارق خوزستان ، کارشناس محی  زیست2 

 مشاور ملی مدیریت منااع آ ، طرح این المللی حفاظت از تاواهای ایران 3 
 معیت زنان مطارزه اا آلودگی محی  زیستعضو، ج 4 
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شارکتی و ارائه طرح هایی که این گروه ها را شرامل شرود   همچنین جهت ساماندهی مطاحث مرتط  اا مدیریت م

در ااتدا می اایست گروه های ذینفع موجود در تاو  شادگان شناسایی شده و میزان سودمندی یا ارزش تراو   

 ارای آن گروه ها تعیین گردد. 

تمرامی  رویکرد اهم پیوسته در مدیریت اکوسیستمی تاو  شادگان نیازمنرد همراهنگی هرر چره ایشرتر      

ذیمدخالن و ذینفعان می ااشد. این سازمان ها، گروه های و یا جوامع مردمی می توانند اه صورت اهم پیوسرته  

همرانیور کره    .های تاو  داشته ااشد در زمینه های مختلف که در ذیل آمده است، نقش مهمی در حفظ ارزش

 5صورت پ،یرفت )اره فصرل    ن های ذیرا ارگاتمامی اا هماهنگی شادگان تدوین ارنامه جامع مدیریت تاو  

 :(مراجعه شود

   میالعه زه آاهای وارد شده اه تاو  شادگان و تاثیر زیست محییی آنها ار تاو 

   ها و اهینه سازی آنها قطل از ورود اه تاو  ارنامه ریزی مدیریت پسا  

  محیییو زیست  انجام پایش دوره ای و ساونه از جنطه های شیالتی، اکولوژیکی  

   پدیده پرغ،اییپایش مداوم تاو  از جنطه  

  ایجاد ایستگاه تحقیقاتی در تاو  شادگان  

   ایجاد سایت اطالعاتی از داده های حاصله از تاو  

  جمع آوری اطالعات ماهواره ای و پیگیری روند تغییرات تاو  ار اساس سنجش از راه دور  

   قاتی در زمینه تاو  شادگانهای تحقیفعالیت گردآوری پیشینه تمام  

   تعیین حقآاه تاو  جهت حفظ ذخایر اکولوژیکی و آازیان تاو  

  های ماهی رو این تاو  و رودخانه ها و کانال های ارتطاطی ایجاد راه  

   تاو  شادگان جوامع گیاهی و جانوریاررسی تاثیر خشکسالی ار  

  شناخت مناطق حساس زیست محییی تاو  شادگان  

   شناخت مستمر تنوع و ترکیب فراوانی گونه های ماهیان اومی و غیر اومی 

    استفاده و اه کارگیری مراکز علمی و دانشگاهی در تحقیقات تاو 

  محی  زیست جهانی،آژانس حفاظرت محری     هایی مانند ارنامه توسعه ملل متحد، ارتطاط اا سازمان

 غیره. زیست و

   تاو  شادگانخصوص ملی در  ها و سمینارهای همایشارگزاری 

 4ایور کلری  تحلیل ذیمدخالن یا ذینفعان یکی از مهمترین اازارهای مدیریتی در فرایند مشارکتی است. 

 (: 5سوال اساسی ارای اینکه ادانیم چه کسانی در یک منیقه حفاظت شده ذینفع هستند وجود دارد)

 ش ها استفاده می کنند؟ ( راایه میان مردم و منیقه چیست و آنها چگونه از ارز1

 ( قوانین و مسئولیت های موجود در منیقه چیست؟ 2

 ( از چه طریقی اوسیله مدیریت اولیه ای که دارند ار منیقه تأثیرگ،ار هستند؟ 3

 ( اثرات کنونی ناشی از فعالیت آنها در منیقه حفاظت شده چیست؟ 4
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های اعدی ایرن فصرل، تحلیرل و اررسری نقرش،      در اخش اا توجه اه اررسی سواوت فوق در تاو  شادگان، 

 کارکرد و اهمیت گروه های ذیمدخل /ذینفع صورت خواهد پ،یرفت. 

 

 بررسی ارتباط سازمان های دولتی مختلف با تاالب شادگان -7-2

در این اخش اه شناسایی ارگان ها و سازمان های دولتی مرتط  اا تراو  پرداختره شرده اسرت. ایرن      

 طاط آنها اا تاو  در ادامه تشریح گردیده اند. سازمان و نحوه ارت

 استانداری خوزستان -7-2-1

استانداری ها در کشور ارگان های تعیین کننده ای هستند که اه دلیل تدوین ارنامه ها و سیاست های 

          ا کالن، اختصاص اودجه، ااالغ اخشنامه ها و دستورالعمل ها و ... همرواره  در هرر اسرتان نقرش مهمری را ایفر      

اه دلیل نیاز اه  می کنند. در تاو  شادگان نیز اه دلیل اهمیت این تاو  و مشکالت چندجانطه آن از یک سو و

ارتطاط ایرن ارگران ارا     از سوی دیگر، مشارکتی و حکمیت میان ارگان ها در زمینه حفاظت و احیا تاو مدیریت 

 تاو  اسیار تعیین کننده و مهم خواهد اود.

 فرمانداری شادگان -7-2-2

فرمانداری ها اازوهای اجرایی استانداری ها اوده و اا توجه اه اهمیت استانداری که اه آن اشاره گردید 

 -گاتنگی اا تاو  و مشکالت اجتماعیو همچنین نقشی که این ارگان در جوامع دارند، اه نظر می رسد ارتطاط تن

نیرز  آارادان و ماهشرهر   شادگان، فرمانداری شهرهای  دارینفرماار عالوه اقتصادی در محدوده آن داشته ااشند. 

 .ممکن است در فرآیند مدیریت آن دخیل ااشند

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان  -7-2-3

یکی از ارگان های مهم و اصلی مرتط  اا تراو  شرادگان اداره کرل حفاظرت محری  زیسرت اسرتان        

ین میلب که اخشی از تاو  شادگان و خوریات وااسرته در کنوانسریون رامسرر    خوزستان می ااشد. اا توجه اه ا

ثطت گردیده است و همچنین اخشی از آن اه عنوان پناهگاه حیات وحش انتخا  گردیده است این اداره کل ارا  

محی   توجه اه وظایف قانونی متولی حفاظت از اکوسیستم تاوای می ااشد. در کنار ستاد استانی، ادارات حفاظت

          زیست شادگان و آاادان نیز در زمینه حفاظت و کنترل فعالیت ها در تاو  شادگان نقرش قاارل تروجهی را ایفرا     

 می نمایند. 

 سازمان آب و برق خوزستان  -7-2-4

یکی از وظایف اصلی وزارت نیرو و اه تطع آن شرکت های آ  منیقه ای حفرظ کمری و کیفری منرااع     

اشد. اا توجه اه این میلب که تاو  شادگان از منااع مهم آ  های داخلی در استان خوزستان آاهای داخلی می ا

سازمان آ  و ارق خوزستان توجه خاصی اه آن داشته و عالوه ارر کنتررل از طریرق سرتاد اسرتانی از       ،می ااشد

نین کارشناس مسئول طریق شرکت تااعه در آاادان نیز نظارت مستمری ار تاو  و ارداشت های آن دارد. همچ
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را تراو   شرای   از تاو  شادگان نیز دراین سازمان تعریف گردیده که وظیفه اازدید های مداوم و گزارش دهی

 اه عهده دارد. 

 اداره کل شیالت استان خوزستان -7-2-5

اا توجه اه وجود ذخایر ماهی و سایر آازیان در تاو  شرادگان ایرن اداره کرل توجره خاصری اره ایرن        

کوسیستم آای داشته و ساونه عالوه ار انجام میالعات در امر رهاسازی اچه ماهی نیز فعالیت های متعرددی را  ا

در تاو  انجام می دهد. الطته وزم اه ذکر است که فعالیت های اداره کل م،کور ارا همکراری مرکرز تحقیقرات     

 شد.آازی پروری جنو  کشور )اه عنوان مشاور طرح های میالعاتی( می اا

 اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان  -7-2-6

ار اساس قروانین کشروری مالکیرت    اداره کل منااع ططیعی زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی اوده و    

          این ادارات مالک تمرامی اراضری ملری    اوده و ادارات کل در استان ها این کشور در دست عی تمامی اراضی ططی

جه اه این میلب و از نظر قانونی مالکیت اراضی تاوای و اه تطع آن تراو  شرادگان، اره عنروان     می ااشد. اا تو

اراضی ملی، نیز اا اداره کل منااع ططیعی استان می ااشد. همچنین تعیین محدوده مستلنیات نیز اره عهرده ایرن    

تغییرر کراراری ارات تراوای،     اا توجه اه مشکالتی که در محدوده تاو  شادگان در زمینره اداره کل می ااشد. 

 اصورت قانونی و غیر قانونی وجود دارد، این ارگان یکی از اخش های حساس و تاثیرگ،ار در ارتطراط ارا تراو     

)خصوصرا مرردم   توسعه ارنامه های ترویجری جهرت جلرب مشرارکت مردم    می ااشد. همچنین اا توجه اه اینکه 

ارنامره هرای    ل،ا می تواننرد در تردوین   است،این ارگان  یالیت هادر امر حفاظت از منااع ططیعی از فع روستایی(

از طرفی این ارگان در اخش های مختلرف اقردام اره    مدیریتی تاو  شادگان کمک شایان توجهی ارائه نمایند. 

تهیه طرح های اهره ارداری از منااع ططیعی و ملی می نماید. چنانچه این طرح ها اا علم و آگاهی تهیه گرردد و  

  سو اا مدیریت و حفاظت تاو  ااشد تاثیر قاال توجهی در حفظ و اقاء تاو  خواهد داشت.  هم

 سازمان جهاد کشاورزی -7-2-7

اا توجه اه این میلرب  سازمان جهاد کشاورزی نقش اسیار مهمی در استفاده از منااع آ  و خاک دارد. 

تراو  اراضری کشراورزی و زمینهرای زراعری      که در اراضی حاشیه تاو  شادگان و در سیح حوضه آاریز ایرن  

این سازمان وظایف متعددی را در استان سازمان از ارگان های مرتط  اا تاو  می ااشد.  اینمتعددی وجود دارد 

اررسری و شرناخت امکانرات و    که می توانند تاثیر زیادی ار تاو  داشته ااشرند مرواردی هماننرد    اه عهده دارد 

شناسایی مسائل و مشکالت فنی مراوطه در زمینره   کشاورزی ولفعل منااع و عوامل تولید استعدادهای االقوه و اا

و سیاست های توسرعه اخرش کشراورزی و    تهیه و تدوین خ  مشی ها، اهداف، ارنامه ها اقتصادی و اجتماعی، 

مرداری و  عمران روستایی، تدوین دستورالعمل ها و ارنامه های مراوط اه الگوهای کشرت کشراورزی و نظرام دا   

نیاز سنجی، تهیه و اجرای ارنامه های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تولیرد کننردگان، اهرره اررداران،     دامپروری، 

مروجان و راهطران اخش کشاورزی و ده ها وظیفه دیگر که هر یک اره نروعی )مسرتقیم یرا غیرر مسرتقیم( ارا        

 عدم موفقیت آن تاثیر گ،ار می ااشد.  مدیریت و حفاظت تاو  شادگان در ارتطاط اوده و ار موفقیت و 
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   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان -7-2-8

اا توجه  این سازمان یکی از ارگانهای دولتی تاثیر گ،ار در ارتقاء سیح اقتصادی مردم منیقه خواهد اود.

و سایت های ططیعت گردی در منیقه  اه فعالیتهایی که در زمینه معرفی تاو  شادگان اه عنوان یکی از مناطق

و تالشی که جهت اهطود امکانات گردشگری از سوی این سازمان و اا همکاری اداره کل حفاظت محی  زیست 

اا توجه ذینفع در تاو  شادگان محسو  می گردد. مهم و از ارگان های می تواند ، این سازمان در جریان است

ر دست انجام دارد، می توان اا آموزش صحیح جوامع اومی تاثیر اسزایی در اه ارنامه ریزی هایی که این ارگان د

 ارتقاء معیشت مردم منیقه و کاهش اهره ارداری های ای رویه از منااع تاوای داشته ااشد. 

 اداره کل راه و ترابری استان خوزستان -7-2-9

شهر، و همچنین جاده هایی که ماه –اه دلیل وجود جاده های شادگان، سه راهی خور دورق و  آاادان 

 در دست احداث و یا تعمیر می ااشند، این ارگان نیز از ارگان های ذینفع در تاو  شادگان محسو  می شود. 

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی -7-2-11

ورود زها  های طرح های توسعه نیشکر اه تاو  شادگان همواره از مشکالت میررح و قاارل احرث    

اا توجه اه وجود تعدادی از واحدهای نیشکر که زها  های خود را اه درون تراو   ناسان اوده است. میان کارش

و تغییر شوری آ  در اخش شیرین تاو  که ااعث تغییرات اسیاری در تنوع زیسرتی و اکوسیسرتمی   می ریزند، 

 می ااشد.  تاو  شادگان مرتط  اااین شرکت نیز از ارگان های  ،این اخش از تاو  شده است

 صنعت نفت -7-2-11

اا توجه اه وجود خیوط انتقال فرآورده های نفتی و حوادثی که تا کنون رخ داده است یکی از صنایعی 

ارا  و صنایع وااسته اه آن می ااشد.  نفت که در فعالیت های مرتط  اا تاو  می اایست مدنظر قرار گیرد صنعت

ر ارنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و همچنین فرآیند مدیریت تاو  توجه اه فعالیت های این نهاد اهتر است د

لحاظ شوند تا اتوان اا مشارکت دادن آنها تعهد ایشتری نسطت اه حفاظت از تاو  و جلوگیری از حوادث منجرر  

 اه آلودگی در آنها ایجاد نمود. 

 صنایع پتروشیمی -7-2-12

هر و حاشریه خرور موسری ایرن صرنعت نیرز یکری از        اا توجه اه فعالیت واحدهای پتروشیمی در ماهشر 

آلوده کننده تاو  می ااشد. ل،ا همانند صنعت نفت می اایست در فرآیندهای مدیریتی مرد نظرر قررار     نهادهای

  گرفته و مشارکت داده شود.
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 دریانوردی خوزستان سازمان بنادر و -7-2-13

ردی همانند صدور مجوز و نظارت ار ساخت این سازمان از ادارات متعددی تشکیل گردیده است که موا

، را عهده دار می ااشند. اا ساخت و توسعه انادر و ...و ساز در سواحل و دریاها، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، 

و مردیریت ایرن    می ااشداا دریا در ارتطاط شادگان یک تاو  جزر و مدی اوده و  این میلب که تاو توجه اه 

واا  موجود در ایرن سرازمان   ضاوده و  ، ل،ا این نهاد از اخش های مرتط  اا تاو م،کور است اخش اا سازمان

 تاو  در اختیار قرار دهد.  یمی تواند الگوهای مناسطی را جهت مدیریت اخش ساحلی و دریای

 سایر ارگان های ذینفع و مرتبط با تاالب شادگان -7-2-14

ه گردید ارخی از ارگان ها نیز ممکن است اه دویل متعرددی ارا   عالوه ار ارگان هایی که اه آنها اشار

 تاو  و فعالیت های انجام شده در آن ارتطاط داشته ااشند. این ارگان ها عطارتند از: 

 شهرداری شهر های شادگان، آاادان و ماهشهر -

 ادارات آ  و فاضال   -

 مراکز دانشگاهی و موسسات علمی و پژوهشی  -

 می شهرستان شادگان، آاادان و ماهشهرنیروی انتظا -

 آموزش و پرورش استان و شهرستان های مرتط  اا تاو  -

 

( مختلف با تاالب شادگان و مشخص NGOsبررسی ارتباط سازمان های غیر دولتی ) -7-3

 شدن جایگاه حقوقی آنها  

افرراد جامعره را در   اند، آنها مشرارکت  سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان گسترش چشمگیری یافته

فرآیند توسعه تقویت می کنند. اهداف و کارکردهای گوناگون این سازمانها و تعهد و پافشاری آنان در دستیاای اه 

اند، دولتها را ار آن داشته است که اا اعتقاد اره توانمنردی و اثرر اخشری     آنچه که اه عنوان اهداف خود ارگزیده

های خود را خواسرته یرا ناخواسرته اره      ایگاه آنها، اخشهایی از مسئولیتسازمانهای غیر دولتی و درک نقش و ج

سازمانهای غیر دولتی واگ،ار کنند. در این جهت سازمانهای غیر دولتی اه ملااه روشرهای جدیردی اررای جلرب     

ای خرود میران مرردم و    اند. این سازمانها اا نقش واسریه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اهمیت یافته

این سرازمانها، در عرصره هرای     اند.لت حوزه هایی از عرصه عمومی را در حیات اجتماعی جوامع تعریف کردهدو

روکراسی پیچیده اخش دولتی و منفعت طلطی اخرش خصوصری،   واقتصادی و اجتماعی، اه سطب فارغ اودن از ا

اظت از محی  زیست، جنگلداری، این امکان را فراهم ساخته تا در زمینه هایی چون مطارزه اا فقر و گرسنگی، حف

های عمومی، رفاه، اهداشت جامعه و خانواده، توجه اه امور زنان و کودکان، کاهش آسریب هرای    افزایش آگاهی

 ، موفق تر از اخش های خصوصی و دولتی عمل نمایند.…اجتماعی و

دارد، ولری مهرم   های مختلف وجرود   اگر چه نهادها و تشکل فرایند دسترسی اه توسعه پایدار زمینهدر 

هرای غیرر    ترین و اصلی ترین شیوه اهره گیری از مشارکت فعال و همه جانطه مردم در رونرد توسرعه، سرازمان   
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)عمرومی( در   ی( در کنار اخش خصوصی )ارازار( و دولتر  Third Sectorدولتی هستند که اه عنوان اخش سوم )

 .اداره جامعه نقش دارند

 عدم توجه اه فعال زمینه اجرای طرح ها در  مناطق روستایی،در یکی از مهم ترین دویل عدم موفقیت 

های جمعی و مردمی در میان روستائیان و  سرمایه های اجتماعی، توسعه منااع انسانی و توسعه مشارکت سازی 

گرا می توانرد نقرش   های غیر دولتی اه عنوان نهادهای مردم محور و مشارکت که سازمان، کشاورزان اوده است

 کلیدی را در این زمینه ایفا نمایند. مهم و

در تاو  شادگان سازمان ها و نهاد های غیر دولتی متعددی شناسایی گردیدند کره در ادامره اره آنهرا     

 اشاره گردیده است. 

 شورای روستاها -7-3-1

م اا توجه اه وجود نقاط مسکونی روستایی در اطراف تاو  شادگان، جوامع محلی ذینفع، از قوانین حاک

نمایند. اا توجه اه شرای  موجود در منیقه، شروراهای روسرتایی از نهادهرای غیرر     در مناطق روستایی تطعیت می

می توانند کمک های شایان توجهی را در توجیه مردم اومی در جهرت  هستند که دولتی مهم در ارتطاط اا تاو  

 حفاظت از منیقه ارائه نمایند. 

 مردم محلیجوامع/ -7-3-2

ومی منیقه وااستگان اصلی اه تاو  شادگان می ااشند. زیرا در اسیاری از موارد امررار معراش   مردم ا

این مردم ایور مستقیم اه تاو  وااسته اوده و اقاء این مردم مستقیماً در گرو اقاء تاو  می ااشد. این مردم نیز 

مأنوس اوده و ارای تمامی نیازهرای خرود    همانند سایر اجزاء منیقه از دیرااز اا ططیعت موجود در تاو  شادگان

چشم امید اه داشته های آن دوخته اند. انااراین در ارنامه ریزی طرح های مدیرتی منیقه می اایست مردم اومی 

و محلی اعنوان یکی از ارکان اصلی چارچو  مدیریتی در نظر گرفته شوند. زیرا ادون در نظرر گررفتن نیازهرای    

 ارکت آنها نمی توان مدیریتی موفق را در منیقه اعمال نمود.افراد اومی و حضور و مش

 سازمان های غیردولتی -7-3-3

همانگونه که ایان گردید سازمان های غیر دولتی تشکل های غیر انتفاعی هستند که اه منظور حمایت 

ای غیرر  از یک هدف یا ایده مشخص شکل گرفته اند. دراین این تشکل های زیست محییی نیز از  سازمان هر 

دولتی هستند که اا عناوین و اهداف متفاوتی تشکیل شده انرد و در سرال هرای اخیرر نیرز در کشرور مرا رشرد         

چشمگیری داشته اند. اعضای این سازمان ها را عمدتاً افراد داوطلطی تشکیل می دهند که اردون چشرم داشرت    

از قطیل حفاظرت از منرااع ططیعری،     مالی و صرفا اه منظور پیشطرد اهداف زیست محییی خود که شامل مواردی

می ااشد،  مطارزه اا آلودگی ها و ...، فرهنگی، –حفاظت از حیات وحش، حفظ چشم انداز های ططیعی و تاریخی 

فعالیت دارند. این سازمان ها در ارخی موارد و چنانچه چارچو  مشخصی داشته ااشند یکی از اهترین گزینه هرا  

 ف طرح های مدیریتی تاو  شادگان اه شمار می آیند.جهت مشارکت در اخش های مختل
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 بازدیدکنندگان و گردشگران   -7-3-4

         شرای  ططیعی، چشم اندازهای موجود در تاو ، و ... از مواردی هستند کره ااعرث جر،  گردشرگران     

شرگران در حرد   می گردد. ولی اه دلیل مشکالت موجود در امر دسترسی اه منیقه، در حال حاضرر مراجعره گرد  

و در صرورت عردم در نظرر     متوس  رو اه پائین می ااشد. اما اه دلیل حضور این گروه و استفاده از منااع موجود،

گرفتن گردشگران در ارنامه های مدیریتی و آموزشی، امکان دارد که در آینده و اا تکمیل امکانات گردشرگری،  

 ه ای را در منیقه ایجاد نماید.اثرات این گروه قاال کنترل نطاشد و مشکالت عدید

 

 بحث و نتیجه گیری -7-4

مدیریت جامع تاو  شادگان نیازمند همکاری و هماهنگی گروه های ذی مدخل/نفع می ااشد. پایداری 

زیست محییی تاو  ار اساس فرایند مشارکتی و رویکرد اهم پیوسته )یا یکپارچه( استوار است. از خصوصریات  

تداخل مسئولیت ها و موازی اودن آن می ااشد. پیچیدگی نهادی از سه منطرع   نهادی،-یزیرسیستم های اجتماع

(: تفکیک سیستم حکومتی از لحاظ )الف( اخشی، ) ( فعالیتی و )ج( ططقاتی. 1385گیرد) هاشمی،  سرچشمه می

امرر   تخصصی اودن سیاست حکومتی در زمینه ای اخصوص مری ااشرد و ایرن    تمایز اخشی و فعالیتی ناشی از

تفکیک مسئولیتها می شود که الطته شاید اه ضرر هم نطاشد. یکی دیگرر از پیچیردگی هرا،     ااعث دوااره کاری و

 ، اه عنوان ملالااشد. ارای نمونه ارگانهایی هستند که فعالیت مشترکی دارند می 1فعالیتی تقسیمات جغرافیایی و

کشرتیرانی   دو سرازمان محری  زیسرت و انرادر و     اخش ساحلی تاو  شادگان هر ارای جلوگیری از آلودگی در

 مسئولیت دارند. 

در خصوص تاو  شادگان، سازمان های دولتی و غیر دولتی متفاوتی در حفاظت و اهره وری از تاو  

مشارکت دارند که هر یک از نظر قوانین کشوری مسئولیت های متفراوتی دارنرد و ارخری نیرز مسرئولیت هرای       

ند. این سازمان ها اا توجه اه مسئولیت های قانونی خود و میزان اهمیرت منیقره اررای    مشترکی را ار عهده دار

آنها، می اایست جایگاه های متفاوتی را در چارچو  مدیریت مشارکتی منیقه اه خود اختصاص دهند. همچنین 

دسرته از نهادهرا   ارخی از نهادها از نظر سیاسی و تقسیم اندی های کشوری اا تاو  ارتطاط دارند که حضور آن 

 نیز ااید در ارنامه مدیریتی مد نظر قرار گیرد.

یا ایشتر ویه/سیح حکومتی می ااشند: ملی،   3( اظهار می دارد که اکلر ملت ها دارای 1385هاشمی )

منیقه ای و محلی. در ایران راایه این این ویه ها در اعضی اوقرات مرطهم اسرت. اررای نمونره: اسرتانداران از       

ی ملی مستقل نیستند اما می توانند اه طور مستقالنه در استان های متطوع خود اعمال نظر کنند. رونرد  سیاستها

اعنوان سیاست عدم تمرکرز و تحکریم تصرمیم     . که این امرداده شود ایشتریاین است که اه استانداران قدرت 

ارای اجرای ارنامه جامع مدیریت  در این اخش ها 2گیری محلی تلقی می شود. ل،ا ارقراری رواا  ملطت و منفی

تاو  شادگان حائز اهمیت است و نیاز مطرم اه یکپارچه شدن و ادغام نهادهای اجرایی و مردم نهاد مری ااشرد.   

                                                 
1 Geographic and functional subdivisions 
2 positive and negative relationships 
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عدم پیوستن نهاد های اجرایی و مردم نهاد علت ازرگی ارای عدم اجرای راهکارهای اهم پیوسرته و مشرارکتی   

 می ااشد. 

( وزم اسرت.  ارر   Institutional Interlinksیتی چارچوای ارای تداخل نهادی )ارای اجرای ارنامه مدیر

 این اساس، ارای مدیریت یکپارچه )اهم پیوسته( و اکوسیستمی در تاو  شادگان این موارد ااید اعمال شوند: 

 اازنویسی )اصالح( قوانین موجود. -1

 ( ار مناطق ساحلی تاو  شادگان.River Basinsتحقیق در زمینه تأثیر حوضه رودخانه ای ) -2

 ظرفیت سازی اا توجیه نمودن سیاستمداران، قانونمندان و گروه های ذی مدخل/نفع. -3

 تشکیل گروه های کاری اهم پیوسته اوسیله ایجاد مکانیزم های هماهنگی و همکاری -4

رت اکوسیسرتم، ) ( ارزشرگ،اری   ایجاد و تولید اازاری ارای: )الف( اجرا، ارزیراای ترأثیرات و اازرسری و نظرا     -5

 .1، )ج( مشارکت گروه های ذینفع و )د( مدیریت تضاد و ارخوردهاتاو اکوسیستم ساحل 

ارای اجرای ارنامه مدیریتی تاو  شادگان ااید سیاستهای ملی در زمینه هر اخش را اهم پیوند داد. 

عدم اجرای ارنامه های فرااخشی تاثیر  می تواند در ،سیاستهای مختلف که در اعضی اوقات در تضاد می ااشد

           داشته ااشد. اهم پیوستن نهادهای اجرایی و مردم نهاد در اولویت کار ااید قرار گیرد واین را  قاال توجهی

وسیله ای ارای انگیزه سازی در  4ادست آورد. تشویق 3اا تشویق از مرکز  2می توان اوسیله سیاست عدم تمرکز

 می ااشد)دولتها، مردم محلی، سازمانها....( که آنها را وادار کند که اه شیوه ای یا نحوی رفتار کنندجمعی از مردم 

 (: 1385تشویقی دارای سه مؤلفه می ااشد )هاشمی، ارنامه. که موافق ارنامه های مدیریتی ااشد

 اری دولتی.و اقتصادی و سرمایه گ، ( اازارهای سیاستهای رسمی مانند: اازارهای قانونگ،اری1)

 ( تداایر نهادی و اجتماعی مانند ظرفیت سازی و مشارکت گروه های ذی مدخل/نفع و 2)

( ااشد. اا توجه voluntary( یا غیر ارادی )Statuaryزمهای اجرای احکام و قوانین که می تواند ارادی )نی( مکا3)

ادی اهترین راهکار ارای پایداری محی  اه اهمیت عوامل اقتصادی در تقلیل منااع ططیعی، تشویق یا تنطیه اقتص

 زیست دریا، ساحل و زمین می ااشد.

ار اساس این مناقشه و تحلیل می توان نتیجه گرفت که ادون فراهم نمودن راهکرار مشرارکتی اررای    
  توان اهداف مدیریت پایردار تراو  را پیگیرری کررد. اهترر اسرت کره       می مشارکت گروه های ذی مدخل/نفع ن

نهرادی نقرش ایشرتری     ارنامه ها و اصرالحات ها و گروه های ذینفع محلی در طراحی غیر دولتی سازمان های 
          ( Institutional Designنهادی )سرازمانی/ هرم چگرونگی طراحری    ممشرکل اصرلی و سرؤال     . زیررا داشته ااشند
اسرت. اتحراد ملللری    در زمینه اهم پیوستن امور فنری و راهکارهرای مشرارکتی تحقیقرات زیراد وزم       .می ااشد

ارنامه مدیریتی الزامی است. مشارکت مردمی وزم  سیاستگ،ار، گروه ذی مدخل/نفع و کارشناس ارای مؤثر اودن
دارند. عموماً  جایگزیناست چون گروه های ذی مدخل/نفع فهم و تجراه کافی در مورد انیان فرمولهای مؤثر و 

تی در ایران مشکل و معضلی قاارل توجره مری ااشرد. لر،ا      کمطود نیروی تخصصی در سازمانهای اخشی و فعالی

                                                 
1 conflict management 
2 decentralization 
3 Central incentive 
4 incentive 
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دانشگاهیان می توانند که اعنوان حلقه وصل )داور و راهنما( در این گروه هرای ذی مردخل/نفع مختلرف نقرش     
 .کارسازی داشته ااشند

 

 منابع -7-5
 ،دکترری پایان نامه  ،«موانع رشد وگسترش سازمانهای غیردولتی در ایران» ،1381 ،سعیدی، محمدرضا .1

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترایت مدرس.

 ،299شماره  ،ماهنامه صالحین روستا ،«رویکرد شطکه سازی در سازمانهای غیردولتی» ،1384، م. قلفی .2

 .1384فروردین 

 نشر قومس.، «مقدمه ای ار ارنامه ریزی توسعه روستایی در ایران»، 1383رضوانی، محمدرضا  .3

 ،«نقش سازمانهای غیردولتی در رونرد تررویو و توسرعه روسرتایی    » ،1382، ش. ظریفیانم.ه،  امیرانی .4

 1382خرداد و تیر  ،259شماره  ،ماهنامه جهاد

در یوضا  برریا     اهمیت چهارچوب سازمانی در مدیریت جامع منااق  ساای ی  (. 2999هاشمی، سید مختار ) .5

 ((5831 -سازه های دریایی )تهران )کنفرانس رین الم  ی سوایل، رنادر ودریاچ  ارومی : نقش ذیمدخالن 

 /http://khuzestan.frw.org.irسایت اداره کل منااع ططیعی استان خوزستان  .9

 www.khouzestan.agri-jahad.ir سایت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان  .9

 /http://coastseng.pmo.irسایت سازمان انادر و کشتیرانی  .8

9. Thomas, L., J., Middelton, 2003, "Guidelines for Management Planning of Protected 

Areas", IUCN 
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 : تقاضا و تامین منابع آب در تمامی بخش هاهشتمفصل 
 

 3و نازنین جامعی 2، سروش اله دین1کاظم حمادی

 

 

 

 : چکیده

مارون مورد بررسی قرار گرفته است.   -در این فصل تقاضا )نیازها( و تامین منابع آب در حوضه آبریز جراحی

اضرر مصرارم موجرود در سروض حوضره میرزان       با توجه به بررسی های انجام شده مشخص می شود که در حال ح

است که البته این میزان کل مصارم از تمامی منابع آبی سوحی و زیرزمینری را   میلیون متر مکعب 25/5932

   222/5528نشان می دهد و چنانچه مصارم از چاه ها، قنات، چشمه ها و غیره از آن کسر گرردد رقمری مدرادل    

میلیون متر مکدب خواهد بود، این در حرالی اسرت کره     پ، بند انحرافی، پمپاژ(موتور پم )انهار، میلیون متر مکعب

مری باشرد)بهان سرد،     میلیون مترر مکعرب   9393معادل مارون رقمی -آورد آب در سوض حوضه آبریز جراحی

(. همچنین در بررسی صورت گرفته مشخص گردید که عالوه بر برداشت ها و تخصیص هایی که هم اکنرون  1398

جراحی وجود دارد، در آینده نیز برنامه ریزی های متدددی جهت برداشت آب به منظرور   –رودخانه مارون در حوضه 

خواهرد   میلیون مترر مکعرب   9939مصارم گوناگون صورت خواهد پذیرفت، به گونه ای که این میزان به رقم 

جراحی کمتر از میزان  –مارون  رسید. با توجه به آمار ارائه شده مشخص می گردد که در حال حاضر نیز آورد حوضه

آب تخصیص داده شده به مصارم موجود می باشد. لذا به نظر می رسد چنانچه کنترل و مدیریت مناسربی برر روی   

مصارم فدلی و آتی در سوض حوضه اعمال نگردد، احتمال وقوع شرایط بحرانری در سروض حوضره و بره تبرع آن در      

م های پایین دست حوضه، دور از ذهن نخواهد بود. لذا پیشنهاد  می گردد تاالب شادگان، به عنوان یکی از اکوسیست

در ابتدا تدیین میزان آب مورد نیاز زیست محیوی رودخانه و تاالب با شرایط فدلی صورت پذیرد و سرپ  برا اجررای    

مه ریزی و طرح مدیریتی و به خصوص اجرای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سوض حوضه با موالدات دقیق برنا

 اجرا گردد.

 

 

 

                                                 
 سازمان آب و برق خوزستان  مدیر دفتر هیدروژئوماتیک، 1

 کارشناس منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان 2

 کارشناس مسئول محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان 3
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 مقدمه -8-5

 بیشرترین  و دارد اختصراص  کشراورزی  مصرارم  به آینده و حال شرایط در مصارم و تقاضاها اصلی حجم

 شامل کشاورزی یتقاضاها برآورد طورکلی به. باشد می بخش این به مربوط تقاضاها سایر و حجم نظر از اختالم

 هرای  روش از پتانسریل  بررآورد  جهرت . باشد میی( آبیار راندمان و یلپتانس تدرق و تبخیر برآورد) اصلی بخش دو

            براسراس  حاضرر  حرال  درت. اسر  شرده  استفاده پنمنت، وای-ترنتل، کرید – بالنی روش جمله از متنوعی تجربی

 شرده  هپذیرفتر  پتانسیل تدرق و تبخیر تدیین جهت(، ملی سند) کشاورزی جهاد و نیرو وزارت مابین فی های توافق

 فروق  روش بره  پتانسیل تدرق و تبخیر درصد 98 جامع طرح مانتی  پنمن روش (Crop wat) موالدات درت. اس

 اختالم مختلف های روش با شده برآورد آبی نیاز میزان که است طبیدیت. اس گرفته قرار آبی نیاز محاسبه مالك

 حروزه  آبری  نیراز  کره  طوری به است ملی سند با جامع طرح موالدات به مربوط اختالم که دارند یکدیگر با زیادی

ل مدراد  درصرد  98 اپتریمم  مبنرای  برر ر( هکترا  118811) جاماب توسط شده اعالم اراضی وسدت به توجه با مارون

 . است مکدب متر یلیونم 89/131

 سرال  در کره  دهرد  مری  تشرکیل  زمینری  زیرر  و سروحی  آبهرای  را جراحری  – مرارون  هضحو آب منابع

 218/1ر ب بالغ مذکور منابع از کشاورزی خشر بد آب مصارمت، اس شده تدیین مکدب متر اردمیلی 1 مصارم1313

 توسرده  هرای  طرح اجرای سال تا توان می میلیارد مترمکدب تدیین شده است. مصارم آب در بخش کشاورزی را 

 درصد 21 حدود تا یا ومیلیارد مترمکدب  695/1 ،هستند روبرو افزایش با که زمینی زیر و سوحی از اعم آب منابع

 ترا  کم های محدودیت دارای و محدودیت بدونق، مناط به ستهب کشاورزی مصارم نظر از آب کیفیت. داد افزایش

 و سراالنه  آبری  زراعتهای زیرکشت حوزه این اراضی از هکتار 89318( 1313) موالدات پایه سال در. باشد می زیاد

 حرد  در منرابع  برالقوه  ظرفیرت  بره  نسبت سوض واحد در حوزه این اطقمن کشاورزی تولیدات. است داشته قرار دائم

ت. الزم بره ذکرر اسرت کره     اسر  پذیر امکان خوبی به سوض واحد در بیشتر تولید به دستیابی اگرچه. دارد قرار پایینی

حجرم آب عبروری از ایسرتگاه    ) میلیرون مترر مکدرب    1611میزان متوسط آبدهی سراالنه رودخانره مرارون مدرادل     

 می باشد.  متری گرگر با احتمال وقوع (هیدرو

 

 بررسی برداشت های موجود در حوضه آبریز )تمامی ذینفعان( -8-5

 آمرار  دیگرری   و شرده  انجرام  برداری آماریکی حاصل  که بوده منبع دو بیالن تهیه در استفاده مورد آمار

 آمار آمارهای 1-9شماره  جدول در. باشد میسازمان آب و برق خوزستان  برداری بهره و حفاظت به مدیریت مربوط

 مصرم حجم بیشترین . همانگونه که مشاهده می گردداند شده ارائه های موالداتی تفکیک محدوده به شده برداری

 کشاورزی می باشد. مصارم به مربوط
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 ی: کشاورز مصارفف( ال

. همچنرین  دارد اختصراص  کشراورزی  مصرارم  بره  آینده و حال شرایط در مصارم و تقاضاها اصلی حجم

 . باشد می بخش این به مربوط تقاضاها مبانی همچنین و حجم نظر از اختالم بیشترین

 پ ها(: پم موتور) سنتی -

آمرار   اسراس  بر مذکور های رودخانه برروینصب شده  پمپهای موتور در کشاورزی مصرم حاضر حال در

 بهره و حفاظت مدیریت از آمده دست به آمار در عدد این که حالی درد. باش می سال در مکدب متر میلیون 61/981

ی را کشراورز  مصررم  میزان 2-9 جدولد. باش مکدب می متر میلیون 19/512سازمان آب و برق خوزستان  برداری

 مردیریت  آمرار  اسراس  برر د. باشر  می شادگان محدوده در میزان برداشت نظر از مصرم بیشترین دهدکه می نشان

 شرایط در رود می انتظارد. باش مکدب می متر میلیون 13/698آب این مصرم  امور کل اداره برداری بهره و حفاظت

 د. بیاین در آبیاری های شبکهمدیریت  تحت سنتیی اراض از بخشی توسده

 

 و صنعت:   شرب ب( مصارف

 میزان 1-9جدول  اساس باشد. بر می صندت و شرب به مربوط مصرم بیشترین کشاورزی مصرم از بدد

 حجم بیشترین که بوده مکدب متر میلیون 985/18 برداری آمار اساس آمار بر شرب مصرم برای شده شتبردا آب

 12/36بررداری   بهرره  و حفاظرت  مردیریت  اسراس آمرار   باشد. بر می باغملک موالداتی محدوده به مربوط برداشت

 داده نشان شرب برداشت هایپمپ موتور1-9ه نقش دردارد.  اختصاص شرب به ها رودخانه آب از مکدب متر میلیون

 میلیون 151/1برداری  آمار اساس بر صندت مصرم برای شده برداشت آب میزان 1-9ل جدو اساس شده است. بر

 مردیریت  آمرار  باشد، بر اساس می جایزان موالداتی محدوده به مربوط برداشت حجم بیشترین که بوده مکدب متر

 موترور  2-9ه نقشر د. دار اختصراص  صرندت  به ها رودخانه آب از بمکد متر میلیون 31/16برداری  بهره و حفاظت

  نشان می دهد.  صندت پمپهای برداشت

 ر: و طیو سبز، دام بهداشت، خدمات، فضای ج( مصارف

خردمات دو  ت، بهداشر  مصرم برای شده برداشت آب میزان شده برداری آمار آمار و 6-9جدول  اساس بر

سربز و دام و   فضرای  آمرار  برداری بهره و حفاظت مدیریت آمار در بوده مکدب متر میلیون 18/12منظوره به میزان 

آن مربوط به پرورش ماهی روستای شاهزاده عبداهلل باغملک می  3/18که از میزان  مکدب متر میلیون 65/11طیور 

  می دهد. سبز و دام و طیور را نشان پمپهای برداشت فضای موتور 3-9ه باشد. نقش
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 م مختلف در محدوده های موالداتی حوضه مارون )میلیون متر مکدب(مصار -1-9جدول 

ف
ردی

 

نوع 
 مصرم

 پمپاژ بند انحرافی موتور پمپ انهار قنات  چشمه  چاه

 تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد

 3/8 3 231/11 6 61/981 1311 85/1212 123 8291/8 3 126 211 12/19 536 کشاورزی 1

 - - - - 985/18 11 - - 188/8 1 982/1 111 182/18 112 شرب 2

 - - - - 151/1 68 - - - - 153/8 1 22/2 16 صندت 3

بهداشت و  1
 خدمات

13 699/8 115 15/32 - - - - 21 18/12 - - - - 

 3/8 3 231/11 6 91/928 1189 85/1212 123 129/8 1 91/156 611 12/18 936 مجموع

 62/2381 جمع مصارم کل

 
 (مکدب متر )میلیون مارون حوضه موالداتی های محدوده در کشاورزی مصارم -2-9جدول 

ف
ردی

 

نام محدوده 
 موالداتی

 پمپاژ بند انحرافی موتور پمپ انهار قنات  چشمه  چاه

 تخلیه تدداد تخلیه تدداد هتخلی تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد

 - - - - 658/8 32 215/39 93 8291/8 3 836/11 15 851/1 13 باغملک 1

 - - 231/11 6 695/8 1 612/181 1 - - 918/3 23 811/11 128 رامهرمز 2

 - - - - 89/191 1818 355/982 12 - - - - - - شادگان 3

 3/8 3 - - 83/8 113 618/26 1 - - 669/3 1 216/13 263 بهبهان  1

 - - - - 288/8 18 886/11 36 - - 61/11 28 511/2 22 میداوود-دالون 6

 - - - - 819/3 18 195/188 121 - - 828/1 61 628/6 98 صیدون 5

 - - - - - - - - - - - - 11/2 18 جایزان 1

 - - - - 13/5 21 12/161 86 - - 15/93 51 861/1 61 تخت دراز 9
 3/8 3 231/11 6 61/981 1311 85/1212 123 8291/8 3 126 211 12/19 536 جمع کل
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 مکدب( متر )میلیون مارون حوزه موالداتی های محدوده در شرب مختلف مصارم  -3-9جدول 

 ردیف
نام 

محدوده 
 موالداتی

 پمپاژ بندانحرافی موتورپمپ انهار قنات چشمه چاه

 تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه ادتدد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد

 - - - - 21/5 1 - - 188/8 1 296/8 11 822/2 12 باغملک 1

 - - - - - - - - - - 81/1 19 31/18 22 رامهرمز 2

 - - - - - - - - - - - - - - شادگان 3

 - - - - 63/1 6 - - - - - - 86/2 13 بهبهان 1

6 
-دالون
 میداوود

1 285/8 11 951/8 - - - - 2 165/8 - - - - 

 - - - - 81/2 3 - - - - 363/2 21 536/1 1 صیدون 5

 - - - - - - - - - - - - 531/2 11 جایزان 1

 - - - - - - - - - - 12/2 11 219/8 13 تخت دراز 9

 - - - - 985/18 11 - - 188/8 1 982/1 111 182/18 112 جمع کل

 

 ب(مکد متر )میلیون مارون حوزه موالداتی های محدوده در صندت فمختل مصارم  -1-9جدول 

 ردیف
نام 

محدوده 
 موالداتی

 پمپاژ بندانحرافی موتورپمپ انهار قنات چشمه چاه

 تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد

 - - - - 811/8 1 - - - - - - 151/8 3 باغملک 1

 - - - - 621/8 8 - - - - 381/8 3 952/8 21 رامهرمز 2

 - - - - - - - - - - - - - - شادگان 3

 - -  - 131/1 19 - - - - - - 598/8 51 بهبهان 1

6 
-دالون
 میداوود

- - - - - - - - 1 125/8 - - - - 

 - - - - 21/8 1 - - - - 853/8 1 88163/8 1 صیدون 5

 - - - - 12/2 11 - - - - - - 53/8 6 جایزان 1

9 
تخت 
 دراز

- - 3 8853/8 - - - - - - - - - - 

 - - - - 151/1 68 - - - - 153/8 1 22/2 16 جمع کل

 
 (مکدب متر میلیون)مارون حوضه محدوده دومنظوره( در خدمات، )بهداشت، مختلف مصارم  -6-9جدول 

 ردیف
نام 

محدوده 
 موالداتی

 پمپاژ بندانحرافی موتورپمپ هاران قنات چشمه چاه

 تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد تخلیه تدداد

 - - - - - - - - - - 313/8 8 859/8 3 باغملک 1

 - - - - - - - - - - - - 138/8 5 رامهرمز 2

 - - - - 18/12 21 - - - - - - - - شادگان 3

 - - - - - - - - - - 65/3 1 891/8 1 انبهبه 1

6 
-دالون
 میداوود

- - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 811/8 13 - - صیدون 5

 - - - - - - - - - - - - - - جایزان 1

 - - - - - - - - - - 91 91 - - تخت دراز 9

 - - - - 18/12 21 - - - - 15/32 115 699/8 13 جمع کل
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 موقدیت موتورپمپ های شرب بر روی رودخانه مارون -1-9نقشه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقدیت موتورپمپ های صندت بر روی رودخانه مارون  -2-9نقشه 
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 حوزه محدوده دومنظوره( در ، خدمات ، )بهداشت مختلف مصارمموقدیت موتورپمپ های  -3-9نقشه 

 ونمار
 

 بریالن  تبیرین  هردم  برا  بحر،،  مورد حوزه سوحی آب منابع و مصارم میزانبررسی ها  ادامه در

 :ارائه می گردد ذیل موابق مذکور حوزه های رودخانه بندی بازه به اقدامی( کلید) مهم درنقاط
  

I- نمارو مخزنی سد تا ها سرشاخه از مارون رودخانه 

II- اهلل رودخانه اب تالقی تا مارون مخزنی سد محل از 
III- اآنه تالقی محل تا رودزرد و اعالء های رودخانه های سرشاخه 
IV- نمارو و اهلل تالقی محل تا رودزرد و اعالء تالقی محل از 
V- رگرگ هیدرومتری ایستگاه تا مارون و اهلل رودخانه تالقی محل از 

VI- حیجرا رودخانه انتهای تا گرگر هیدرومتری ایستگاه از 

 اسرتخرا   مصررفی  هرای  پمرپ  و ها شبکه در مصرم محل از ها بازه از کدام هر با متناظر مصارم یزانم

 . گردید

 
 
 
 



 8فصل                                                                                                                                      186
 

 

 توسده و حال شرایط در جراحی – مارون رودخانه سوحی وضدیت مصارم ساالنه منابع آب -5-9جدول 

 بازه ردیف 

 کشاورزی

 صنعت شرب

فضای 

سبز، دام و 

 طیور

 سنتی جمع
 )فدلی(

 سنتی
 وسده()ت

 مدرن

1 I 13/5 --- --- --- --- --- 13/5 

2 II 11/151 61/165 126 88/11 39/8 --- 82/113 

3 III 12/1 36/6 56 5/16 95/8 15/18 88/181 

1 IV 22/8 83/8 332 21/1 93/2 --- 28/335 

6 V 32/288 51/181 285 16/8 --- 51/8 16/689 

5 VI 289 92/83 128 25/8 38/2 18/8 61/133 

 18/2211  31/16 12/36 1211 11/361 25/695 جمع

 

 : آب منابع کیفیت حفظ یتقاضاها و برگشتی آب جریان د(

 توجه قابل پارامترهای از یکی پروری آبزیت و صندب، شری، کشاورز مصارم از حاصل برگشتی آب میزان

 مثبرت  پرارامتر  یک عنوان به سوحی آب منابع سیستم در مؤلفه این گرچهت. اس آب منابع ریزی برنامه در

 برویهه  ای رودخانره  سیستم برای را مشکالتی کیفی لحاظ به اما گردد می آب افزایش موجب و شده ارزیابی
 به مصرم مختلف بخشهای برای برگشتی آب گیری اندازه تاکنوند. آور می وجود به دست پایین های بازه

 ذکرد. گیرن می درنظر برداشتی آب مصارم از ضریبی صورت به را آن مقدار مدموالً و نگرفته انجام دائم طور

 هرای  گره طول در ای رودخانه سیستم بر آن ثیر تأ و برگشتی آب کیفیت درجه که است ضروری نکته این

 برگشرتی  آب دیگرر  سروی  ازد. دار خراك  و آبیاری آب کیفی کالس به بستگی و بوده متفاوت آب برداشت

 طرحهرایی  و شده هدایتگر( دی های رودخانه به یا تاالبها) ای رودخانه سیستم از ر خا به طرحها از بدضی

 د. گرد می خار  مصرم حوزه از مستقیم طور به آنها پساب هستند واقع مصرم انتهایی های بازه در که
 روزافرزون  آلرودگی  و اعرم  طرور  بره  اسرتان  سوحی آب منابع کیفیت بر برگشتی آب منفی تأثیر به توجه با

 را خرود  ضررورت  پیش از بیش رودخانه کیفی حفاظت امروزه ، اخص طور به ها آالینده سایر به ها رودخانه
 و جرامع  تحقیقرات  بره  حرداقل  ایرن  حفر   برای الزم آب مقدار دقیق تدیین دیگر سوی ازد. ساز می آشکار
 در که شادگان تاالب خصوص در کلی اطالعات اساس بر تا گردیده سدی گزارش این درد. دار نیاز گسترده

 گردد.  برآورد تاالب زیست محیط و کیفی حفاظت برای الزم شیرین آب میزان حداقل شد خواهد دنبال ذیل
 دارایم، هرورالدظی  تراالب  تقریبری  شردن  آب کم از پ  ویههه ب ی،زیست محیط نظر از شادگان تاالب حف 
 جنوب در فارس خلیج و شمال در جراحی خانهرود بین رابوی تاالب این واقع درت. اس زیادی بسیار اهمیت

 ت. اس
 VIبیالن رودخانه مارون در بازه  -1-9جدول

 ردیف
 مولفه

 حجم مولفه
mcm تخلیه تغذیه 

 51/211 حجم رواناب ورودی  * 1

 92/222 مصارم کشاورزی )سنتی و مدرن( *  2

 25/8 شرب *  3

 18/2 صندت و ... *  1

 13/15 آب برگشتی  * 6

 16 محیط زیست   5

 5/89 نتیجه   1
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 (ذیمدخالنبررسی تقاضاهای آتی در حوضه آبریز )تمامی  -8-9
مصرارم کره در حرال    (1در خصوص مصارم آتی حوضه آبریز دو مبح، مد نظر قرار گرفته اسرت،  

گردد  حاضر صورت می پذیرد و فدالیت های موجود در حوضه آبریز که در سال های آتی نیز می بایست تامین
مورد نیاز است. البته الزم به ذکر است که نیاز  (در دست اجرا یا موالده)مصارفی که برای طرح های آتی ( 2و 

آب  زیست محیوی تاالب شادگان نیز مد نظر می باشد. همچنین این مصارم مربوط به حوزه عملکرد سازمان 
 می باشد:و برق خوزستان 

ل شرق استان خوزستان شامل آبرسانی به شهرهای رامهرمز، ایرذه،  های شرب شهرها و روستاهای شماتقاضا
 میلیون مترمکدب در سال 15هفتگل و باغملک 

 میلیون متر مکدب در سال. 68و مصارم صندتی برابر  تقاضاها .1

 ها و مصارم کشاورزیتقاضا .2

 61228های آبیاری در حال بهره برداری حوضه جراحی  با وسدت مصارم شبکه .أ
 میلیون متر مکدب در سال 1856ان هکتار به میز

های جهراد  های آبیاری و زهکشی و طرحهای اجرایی و موالداتی شبکهنیاز طرح .ب
 میلیون مترمکدب در سال. 929برابر هکتار  13121کشاورزی به وسدت 

، بهبهان، باغملکهای موالداتی بران حوضه جراحی محدودهمصارم خرد و حقابه .ت
میلیون مترمکدب  939زیدون، شادگان و صیدون  برابر  میداوود، رامهرمز، -دالون
 در سال

 میلیون متر مکدب در سال. 2131جمع مصارم و نیازهای کشاورزی  .ث

 میلیون مترمکدب در سال 25های آبزی پروری  برابر تقاضا .3

نیازهای زیست محیوی رودخانه ها و  تاالب شادگان در خروجی حوضه برر مبنرای روش    .1
 :باشدمی ذیل به شرحمونتانا 

 میلیون متر مکدب 618نیاز زیست محیوی در حد مرتبه خوب مدادل  .أ

 میلیون متر مکدب 368نیاز زیست محیوی در حد عادالنه مدادل  .ب

های شرب، صرندت، کشراورزی، آبرزی پرروری و محریط      تقاضاحجم کل مصارم فدلی و  .6
 . میلیون متر مکدب 3383زیست برابر 

 
 هکشی در دست بهره برداری حوضه جراحیشبکه های آبیاری و ز  -9-9جدول 

 مساحت نام طرح ردیف
(ha) 

حجم سالیانه 
(MCM) 

 353 14600 بهبهان 1

 316 22000 رامشیر 2

 194 7614 جایزان 3

 189 9015 شادگان 1

 13 1000 دامغانی 6

 1065 54229 جمع 
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 بحث و نتیجه گیری -8-2

د که در حال حاضرر مصرارم موجرود در سروض     با توجه به بررسی های انجام شده مشخص می شو

است که البته این میزان کل مصارم از تمرامی منرابع آبری     میلیون متر مکعب 25/5932حوضه میزان 

سوحی و زیرزمینی را نشان می دهد و چنانچه مصارم از چاه ها، قنات، چشمه ها و غیره از آن کسرر گرردد   

، موتور پمپ، بند انحرافی، پمپاژ( میلیون مترر مکدرب   )انهار میلیون مترمکعب 222/5528رقمی مدادل 

میلیون  9393 مارون رقمی مدادل-خواهد بود، این در حالی است که آورد آب در سوض حوضه آبریز جراحی

 . (1398)بهان سد، می باشد متر مکعب

همچنین در بررسی صورت گرفته مشخص گردید که عالوه بر برداشت ها و تخصیص هایی که هم 

جراحی وجود دارد، در آینده نیز برنامه ریزی های متدددی جهرت برداشرت   –ون در حوضه رودخانه مارون اکن

میلیرون   9939آب به منظور مصارم گوناگون صورت خواهد پذیرفت، به گونه ای که این میزان بره رقرم   

آورد حوضره   خواهد رسید. با توجه به آمار ارائه شده مشخص می گردد که در حرال حاضرر نیرز    متر مکعب

جراحی کمتر از میزان آب تخصیص داده شده به مصارم موجود می باشد. لرذا بره نظرر مری رسرد       –مارون 

چنانچه کنترل و مدیریت مناسبی بر روی مصارم فدلی و آتی در سوض حوضه اعمال نگرردد، احتمرال وقروع    

از اکوسیستم های پایین دسرت  شرایط بحرانی در سوض حوضه و به تبع آن در تاالب شادگان، به عنوان یکی 

حوضه، دور از ذهن نخواهد بود. لذا پیشنهاد  می گردد در ابتدا تدیین میزان آب مرورد نیراز زیسرت محیوری     

رودخانه و تاالب با شرایط فدلی صورت پذیرد و سپ  با اجرای طرح مدیریتی و به خصوص اجرای مردیریت  

دقیق برنامه ریزی و اجرا گردد. الزم به ذکر است ترامین   به هم پیوسته منابع آب در سوض حوضه با موالدات

میزان حق آبه زیست محیوی تدیین شده نیز از موارد مهمی است که می بایست در برنامه ریزی ها و تصمیم 

 گیری ها مد نظر  قرار گیرد.

 شبکه های آبیاری و زهکشی در دست موالده و اجرا حوضه جراحی -8-9جدول    

 مساحت ازاضی وضعیت طرح حعنوان طر ردیف
(ha) 

 آبی طرح تقاضای
(MCM) 

 333 26000 اجرایی رامهرمز 1

 16.6 1400 اجرایی السپید 2

 162 15000 موالداتی صیدون 3

 13 1255 موالداتی ری مکان 1

 72 6000 موالداتی مکسر 6

 148 15000 موالداتی برم شرقی جراحی 5

 35 5000 موالداتی دشت کوپال 1

9 
 Dتوسده اراضی باالدست کانال 

 )دشت خاییز( شبکه آبیاری بهبهان
 37.5 2700 موالداتی

 11.3 1072 موالداتی هکتاری حسینیه 1812طرح  8

 828.4 73427 جمع
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 منابع -8-2
زهره. طرح بهنگام سازی طرح جامع آب، وزات -(. گزارش منابع و مصارم در حوضه جراحی1898بهان سد )

 ، تهران. نیرو
اغلب آمار و اطالعات این فصل طبق گزارش های دفتر توسده و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان 

 می باشد. 
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 نآسیمای توسعه بخش صنعت و مشکالت ناشی از  :نهمفصل 
 

 

 2و سید مختار هاشمی 1صغری رستمی
 

 چکیده
 صنعتي يا كشاورزي به توان مي طوريكه به باشد مي معدن و صنعت بخش اصلي نيازهاي از يكي آب

 بخشش  در آب مصرف سهم ايران در حاضر حال در نگريست. آب مصارف نظر از جهان مختلف كشورهاي بودن
 چنشد  طشي  شود مي بيني پيشه ك باشد مي درصديک  ازكمتر  صنعتي بخش در و درصد 10 از بيش كشاورزي

 سهم فرهنگي، و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه و صنعتي توسعه انداز چشم سند به توجه با آينده سال
 كش   درصشد  3 بشه  نزديشک  دنمعشا  و صنايع بخش سهم و يافته كاهش كشاورزي بخش به يافته تخصيص آب

 رقشم  كششاورزي  مصشارف  بشا  قيشا   در مقشدار  نظشر  از معادن و صنايع نياز مورد آب يابد. گرچه افزايش مصارف
  مهمي عام  اقتصادي رشد و ريزي برنامه نظر از و استقرار هاي مح  لحاظ به ولي دهد مي تشكي  را كوچكي
 .هسشتند  واقشع  زهشره  و جراحشي  آبريشز  حوضه در تيصنع شهرك 90مجموعاً  9331 سال شود. در مي محسوب
 و( %49) كارگاه 11 با امهرمز( ر%42كارگاه ) 999وجود  با شادگان دشتهاي در ترتيب به صنعتي تمركز بيشترين
آلودگي صنعتي و خانگي است كه تاالب شادگان  ،باشد. يكي از مهمترين مساي  مي( %40) كارگاه 19با  بهبهان

 آلودگي ناشي از ا به خطر انداخته است. در اين فص  عوام  آلودگي بررسي شده اند از جملهر آن و محيط زيست
،  صشنايع فشوالد   ،هاي شهري، عمليات احداث خطوط لوله گاز و نفت، عمليات استحصشال نمشک   تخليه فاضالب
           ت هشاي  كشه عمشده فعاليش    اما مجموع عوام  ذكر شده در اين فصش  نششان مشي دهشد    . ... نيشكر و طرح هاي 

توسعه اي انجام شده در بخش صنعت بدون توجه به ظرفيت ها و توان هاي زيسشت محيطشي منطقشه صشورت     
يک از طرح هاي توسعه بخش صنعت، به صنايع بشومي و سشازگار بشا محشيط      گرفته است به طوري كه در هيچ

راي رفع مششكالت بخشش صشنعت بشه     پيشنهادات و راهكارهايي ب نيز نشده است. در نهايت توجهطبيعي منطقه 
از جمله سياست هاي تشويقي و در نظر گرفتن يک ضمانت اجرايي مؤثر در  .صورت فهرست وار ارايه شده است

طرح هايي كه فاقد گزارش ارزيابي و مجوزهاي زيست محيطي هسشتند.   خصوص جلوگيري و ممانعت از اجراي 
هاي صنعتي از بزرگترين مسشاي  مربشوط بشه مشديريت تشاالب      الينده آكمبود اطالعات مكاني و زماني در مورد 

. بنابراين، بحث حاضر كليات موضوع را در نظر گرفته است. لذا براي مششخص نمشودن مسشير    دشادگان مي باش
 توسعه صنعتي، به داده بيشتر و ارتباط آنها به همديگر نياز جدي است.

 

 مهدمق -9-1

 بشا  و محشوري  جايگشاه  توسعه، الگوي هر براي بنيادي مؤلفه نيز و زيست محيط از جزئي عنوان به آب
 مصشرف  ميشزان  بيشترين يافته، توسعه كشورهاي در. دارد معدن و صنعت بخش پايدار توسعه مبحث در اهميتي
 در مصشرف  بيششترين  توسشعه  حال در كشورهاي در كه حالي ر. ددرصد( 00باشد)حدود مي صنعت بخش در آب

 در و درصد 10  از بيش كشاورزي بخش در آب مصرف سهم ايران در حاضر حال در. باشد مي كشاورزي بخش

                                                 

 انكارشنا  محيط زيست انساني/اداره ك  حفاظت محيط زيست خوزست 1 

 مشاور ملي مديريت منابع آب، طرح بين المللي حفاظت از تاالبهاي ايران 2 
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 انشداز  چشم سند به توجه با آينده سال چند طي شود مي بيني پيش كه باشد مي درصد 9 از كمتر صنعتي بخش
 بخشش  بشه  يافتشه  تخصشيص  آب سشهم  فرهنگشي،  و اجتمشاعي  اقتصشادي،  توسعه چهارم برنامه و صنعتي توسعه

 ارزش زيشرا . يابشد  افزايش مصارف ك  درصد 3 به نزديک معادن و صنايع بخش سهم و يافته اهشك كشاورزي
 اسشت،  كششاورزي  بخشش  در ششاخص  همين برابر 0000حدود  صنايع مصرفي آب مكعب متر يک بازاي افزوده

 رقشم  زيكششاور  مصارف با قيا  در مقدار نظر زا معادن و صنايع نياز مورد آب گرچه است ذكر شايان همچنين
 مهمي عام  اقتصادي رشد و ريزي برنامه نظر از و استقرار هاي مح  لحاظ به ولي دهد مي تشكي  را وچكيك

 (.9331شود )بهان سد،  مي محسوب
 صنعتي يا كشاورزي به توان مي طوريكه به باشد مي معدن و صنعت بخش اصلي نيازهاي از يكي آب

           دارد سشزائي  بشه  نقشش  آنهشا  در آب كشه  صنايعي ز. انگريست آب مصارف نظر از جهان مختلف كشورهاي بودن
 نسشاجي،  صشنايع  دخانيشات،  و غذائي صنايع تجهيزات، و آالت ماشين صنايع فلزي، غير كاني صنايع به توان مي

)بهشان سشد،    نمود اشاره چوب صنايع و چاپ و كاغذ صنايع فلزات، توليد صنايع شيميائي، صنايع چرم، و پوشاك
              مصشرف  آب روز در مكعشب  متشر  10 از كمتشر  كشه  كشوچكي  ( صشنايع 9331اسا  گزارش بهان سد ) (. بر9331
 100 تشا  900 بين كه بزرگ صنايع از بعضي كنند، مي تأمين شهري آب از را خود مصرفي آب معموالً كنند مي
 متشر  9000 از بشيش  مشادر  صنايع اما ددارن را شهري آب از استفاده اجازه كنند مي مصرف آب روز در مكعب متر

 آب براي نياز مورد دارند. الزم به يادآوري است كه كيفيت نياز اختصاصي آب منبع به روز در آب مصرف مكعب
  است. متفاوت نياز مورد تجهيزات يا و توليدي محصول نوع به توجه با ديگر صنعت به صنعتي از مصرفي

 

 یرودخانه جراح زیه آبرو معادن در حوض عیصنا ساختار -9-2
 تعشداد  خصشوص  در (9331توسط بهان سشد )  گزارشي معادن و صنايع وزارت اطالعاتي بانک بر اسا 

            و الزم محاسشبات  انجشام  از پش  د. گرديش  تهيشه  رقمي دو صنعتي هاي گروه تفكيک به آنها شاغلين و كارگاهها
 زهشره  و جراحشي  آبريشز  حوضشه  در صشنعتي  كارگشاه  210 مجموعاً 9331 سال در كه گرديد مشخص بندي جمع

 پراكنشده  حوضه دشت 93 در ها كارگاه ين. اباشند مي كار به مشغول آن در نفر هزار 91 حدود كه داشته فعاليت
 اشتغال ميزان و صنعتي كارگاههاي تعداد 9-1جدول  در. هستند صنعتي فعاليت فاقد ديگر دشت 99 و باشد مي
 بيششترين  شده ارائه فعاليت 92 بين از شود مي مالحظه كه همانطور. است شده ارائه حوضه دشتهاي فكيکت به

  باششد.  مشي  (%43آشاميدني ) و غذايي محصوالت و (%19)فلزير غي كاني محصوالت به مربوط ترتيب به سهم
 بهبهان و( %49)كارگاه  11 رامهرمز(، %42) كارگاه 999 با شادگان دشتهاي در ترتيب به صنعتي تمركز بيشترين

 ،(%03)شششادگان دشششتهاي در صششنعتي كاركنششان جغرافيششايي توزيششع بيشششترين. باشششد مششي( %40) كارگششاه 19 بششا
 كشاني  محصوالت ،(%20) شيميايي حصوالتم و مواد ساخت صنايع كه باشد مي( %90)رامهرمز و( %94)بهبهان
 خشود  بشه  را كاركنشان  تعشداد  بيششترين  ترتيب به (%91) آشاميدني و غذايي محصوالت توليد و( %42) فلزي غير

شناسايي گرديشده   زهره و جراحي آبريز حوضه در صنعتي شهرك 90 مجموعاً 9331 سال در. اند داده اختصاص
 زهره و جراحي آبريز حوضه دشت 90 در فعال معدن 14 تعداد ( مجموعا9331ًگزارش بهان سد ) براسا  .است
 معدن بخش در آب مصرف ك  ميزان. باشد مي( %41) شادگان شتد در معادن تمركز بيشترين كه است موجود
. گشردد  مي تأمين سطحي آبهاي منابع از مابقي و زميني زير آبهاي از آن %03 كه باشد مي مترمكعب هزار 339

 در مصشارف  بشه  مربشوط  جزئيات. باشد مي (%00) شادگان دشت به مربوط معدن بخش در آب مصرف بيشترين
 . (9331بهان سد، ) است شده آورده 3-1 جدول در معدن بخش
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 : تعداد كارگاه هاي صنعتي، معادن و ميزان اشتغال در محدوده هاي حوضه آبريز جراحي و زهره 9-1جدول 

 درصد تعداد كاركنان درصد تعداد كارگاه محدوده مطالعاتي

 03 1013 42 999 شادگان

 90 9134 49 11 رامهرمز

 9 910 2 40 باغ ملک

 94 9010 40 19 انبهبه

 3 330 0 41 تخت دراز

 0 24 9 2 هنديجان

 3 224 1 44 نورآباد ممسني

 4 302 3 94 چشمه سفيد-اردكان

 3 290 1 41 باشت

 9 900 3 92 دوگنبدان

 9 990 3 94 تخت دراز 

 9 492 1 44 دهدشت

 0  0  دالوان

 900 91301 900 210 مجموع حوضه

  هاي صنعتي و ميزان اشتغال به تفكيک نوع فعاليت در حوضه آبريز جراحي و زهره : تعداد كارگاه4-1جدول 
 درصد تعداد كاركنان درصد تعداد كارگاه نوع فعاليت

 90 4409 43 900 محصوالت غذايي و آشاميدني

 0 41 0 4 ساخت منسوجات

 9 931 2 93 پوشاك و عم  آوردن پوست خز

 9 30 9 2 چوب و محصوالت چوبي بجز مب 

 9 33 4 3 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

 2 131 9 2 كک و فرآوردهاي حاص  از نفت

 20 0113 2 40 ساخت مواد و محصوالت شيميايي

 3 209 2 90 محصوالت الستيكي و پالستيكي

 42 3049 19 434 ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 4 310 9 2 ساخت فلزات اساسي

 3 143 1 42 محصوالت فلزي فابريكي

 9 993 3 94 ساخت ماشين آالت و تجهيزات

 0 09 9 1 ماشين آالت و دستگاه هاي برقي

  9 19 0 4ساير تجهيزات حم  و نق 

 900 91301 900 210 مجموع

 

و اقدامات جلوگیری یا  صنعتی و خانگی در تاالب شادگان آلودگی عوامل بررسی -9-3

 پیشگیرانه 
 

 : یشهر یفاضالبها هیتخل صنعت آب و فاضالب: -9-3-1

 يتش يجمع با، فاضالب شهر را شادگانشهر  فاضالب يجمع آور ستميواحد تلمبه خانه موجود در س 94 
متشر مكعشب    000/910/0 انهيسشال پمپاژ نموده و تلمبه خانه مذكور  93تلمبه خانه شماره  بهنفر،  000/11 بر بالغ

 يا هيگونه تصف چيه بدونباشد را   يمها كشتارگاه  يحتو  يتجار ،خانگي يفاضالبهامتشك  از  كه ،فاضالب
 فاضالب ماننشد  نيا يكيولوژيو ب ييايمي، شيكيزيمهم ف يمترهاا. پاردينما يم هيتخل شادگان تاالب در ماًيمستق

BOD تر،يل در گرم يليم 30 زانيم بهCOD  تريگرم در ل يليم 903 زانيبه  م ،TS يلش يم 3010 زانيش به م 
 باشد.  يم تريگرم در ل يليم 19 زانيم به TSSو  تريگرم در ل
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 اتيش ح پناهگشاه  و يالمللش  نيبش   تاالب به شادگان شهر فاضالب يساز رها و هيتخل است ذكر به الزم
 ديتششد  باعشث  ريش اخ يسشالها  در يآبش  كشم  و يخشكسال دهيپد وقوع و داشته تداوم كه سالهاست شادگان وحش
. است قرار داده يجد ديمعرض تهددر ارزشمند تاالب را  اريبس ستميو اكوس انيآبز اتيح گرديده و تاالب يآلودگ
 احشداث   موافقشت خشود را   9333سشال   دراستان خوزسشتان   ستيز طيذكر است كه اداره ك  حفاظت مح انيشا
 نمشوده اعشالم   93هكتار واقع در مجاورت تلمبه خانه ششماره   3شادگان به مساحت  يخانه فاضالب شهر هيتصف
 .است امدهين بعم  خانه هيتصف نيا يانداز راه جهت ياقدام گونه چيه كنون ات كنيل
 

 : تعداد معادن واقع در حوضه آبريز جراحي و زهره، ميزان پساب و مصرف آب آنها 3-1جدول  

 درصد تعداد معادن نام دشت
 مصرف آب )متر مكعب(

 پساب
 درصد ك  زيرزميني سطحي

 03103 00 449010 403314 93313 41 40 شادگان

 3031 94 33014 41041 3140 93 94 رامهرمز

 413 0 401 02 910 4 4 باغ ملک

 0304 0 42230 93310 90130 94 99 بهبهان

 3213 0 44321 2201 93300 3 0 تخت دراز

 041 9 4224 342 4993 1 1 شاه بهرام

 301 9 4240 331 4031 2 2 نورآباد ممسني

چشمه  -اردكان
 سفيد

4 4 1903 331 0093 4 4131 

 9110 3 1113 130 1004 91 92 دوگنبدان

 411 9 9104 312 9103 1 3 دالون

 12103 900 330340 411310 09230 900 14 مجموع حوضه

 9331منبع: بهان سد، 

 

 : گاز و نفت انتقال لوله خطوط -9-3-2

 به شرح ذي  مي باشد: تاالب درون موجود خطوطمشخصات 

 :از و گشاز  خط کي و نفت خط 0 شام  كه خط 0 دورق خور يراه سه تا فوالد طرح از تعداد 
 کيش  و نفت خط 1 شام  كه خط 0 آبادان روگاهين از بعد لومتريك کي تا دورق خور يراه سه
 . گاز خط

 لومتريك 309خطوط :  طول   

 و بشا   اديدفات زتصا بروز و رهماهش آبادان محور به خطوط يكينزد به توجه با: وارده خسارات
وحش شادگان شاهد  اتيتاالب و پناهگاه ح ريخطوط در طول چند دهه اخ يدگيتوجه به پوس

قابش    ريش غ صشدمه بوده كه باعث  يها و نشت نفت به صورت متعدد يبروز اتفاقات، شكستگ
 .است منطقه شده ستمياكوسبه جبران 

 ازخط گشاز   زا ريغ بهخطوط فوق الذكر  هي، كلستيز طيسازمان مح طرف از آمده بعم  يهايريگيپ از پ  كنيل
 مانكاريمدفون شده و پ نيزم ري، نفت خام و نفت كوره در زORDخارج شده و تنها چهار خط انتقال فرآورده،  رده

 باشد.   يخطوط م نيا يمربوطه در حال جمع آور
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 مجوز نداشته است( تی) در زمان فعالینگار لرزه یها پروژه -9-3-3

 اتيش و پناهگشاه ح  يالملل نياكتشاف نفت را در تاالب ب و ينگار لرزه اتيشركت نفت عمل 30سال  در
 ومتر مربع  000/000/9وحش شادگان به مساحت  اتيپناهگاه ح بيبه تخر منجروحش شادگان آغاز نموده كه 

 معشادل ت وارده خسار زانيم، گرديده است. يقطعه ماه 4000پرنده و  انهيآش 91بوته  ونيليم 10 بيشام  تخر
 زيش راسشتان خوزسشتان وا   ستيز طيبه حساب اداره ك  حفاظت مح 90/9/33 خيرا در تارتومان  000/000/431
در سطح تشاالب و   يلرزه نگار اتيگونه عمل چيفوق الذكر تا كنون ه خي. الزم به ذكر است كه از تاراست نموده

 . صورت نپذيرفته است وحش شادگان اتيپناهگاه ح
 استقرار دارد( یطیمح ستی)مجوز ز شادگان فوالد رحط -9-3-4

 1 در فاصله شادگان فوالد طرح احداث جهت نظر مورد محدوده حيسطو ت يزيخاكر ،يبند مرز اتيعمل
و مقشررات   نيقوان تيرعابدون  30ماه سال  نيفرورد در ،شهرستان شادگان يلومتريك 49بندر امام و  يلومتريك
 بيش تخرگونشه   هشر از  يرياداره اقدام بشه جلشوگ   نيزمان ماموران گارد ا همان در كه ديدرگ آغاز يطيمح ستيز
 چيهش  بدون نيمسئول كنيل د،ياعالم گرد يقانون گرديموضوع فوراً به دادستان وقت جهت پ ونموده  يخاكبردارو

 بشا  وه داده وحش شادگان به روند احداث طشرح مشذكور ادامش    اتيو پناهگاه ح يالملل نيتاالب ب به ياعتنائ گونه
بشا    4/2/33 خيدر تشار  سشت يز طي. سازمان حفاظشت محش  دينگرد يدگيرس پرونده به يشهرستان نيمسئول دخالت

 يكش يزيف شرفتيپ يرااحاضر طرح د حال درهكتار موافقت نمود.  410به مساحت  ينيدر زممذكور احداث طرح 
 يتشا كنشون اقشدام    كنيصورت گرفته لطرح  يخانه فاضالب صنعت هيمطالعات تصف باشد. يدرصد م 00از  شيب

از  يريبنا به اظهارات كارشناسان واحد مذكور، جهشت جلشوگ   .است خانه صورت نگرفته هيتصف نيجهت احداث ا
 شود. ياستفاده م Dedusting ريگرد و غبار گ ستميفوالد، از س ديتول نديپراكنش ذرات و گرد و غبار در طول فرا

و  ششتر ي، مسشاحت ب ينبوده كه به گفته كارشناسان طرح در صورت بهره بردار يكاف زانيسبز موجود به م يفضا
 نيتر کياز نزد يمتر 000در ضمن طرح فوالد شادگان در فاصله  شود. يسبز اختصاص داده م يبه فضا يكاف

 400در  نشده يآدر باشد، قرار دارد. الزم به ذكر است كه  يم يحرمت يحوضچه استحصال نمک كه مربوط به آقا
اثشرات سشوو و    ديواحشد باعشث تششد    نيكه ا گردد يم يطرح نورد فوالد راه انداز زيطرح فوالد شادگان ن يمتر
 شود.  يوارده بر تاالب شادگان م يدهايتهد

 :نمک استحصال یطرحها -9-3-5

 (دارد یطیمح ستیز)مجوز یاستحصال نمک حرمت یها حوضچه -9-3-5-1

 بوده تيفعال حال در كه باشد يم هكتار 9200 مساحت به يحرمت يآقا نمک استحصال يها حوضچه
طشرح   يمتشر  000طرح در فاصشله   نياباشد.  ياروند م يمينمک پتروش استحصال كارخانه نمک كننده نيتأم و

خشود را از خشور دورق    ازيش آب مشورد ن  . حوضچه هااهشهر قرار داردمحور آبادان م يمتر 4400فوالد شادگان و 
 نيش طرح فوالد احتمال رسوب كشردن گشرد و غبشار حاصش  بشر ا      يزائ آلوده تيماه به توجه با. ندينما يم نيتأم

 .شد مشاهده ها حوضچه نيا در كانيپل عدد دو و ييايدر پرستو ، نگويفالم ياديز تعداد. حوضچه ها وجود دارد
 (ندارد یطیمح ستیز)مجوز  یوانید یاستحصال نمک هاد  یحوضچه ها  -9-3-5-2

شرق طرح فشوالد ششادگان و    يمتر 410،  يحرمتاستحصال نمک  يجنوب اراض يمتر 390صله فا در
باششد. اداره كش     يفعال مش  ريبور احداث نشده و واحد غزم ي. حوضچه هادارد قرارمحور بندر امام  يمتر 4900
وقشوع    يبدل 90/1/10 خيدر تار كنيهكتار موافقت نموده ل 300طرح به مساحت  نيبا ا 4/3/10 خيدر تار بوعمت

 .ديگرد لغو االشاره فوق مجوزوحش شادگان  اتيو پناهگاه ح يالملل نيطرح در تاالب ب
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 دارد ( یطیمح ستیاستحصال نمک عباس آلناصر ) مجوز ز یحوضچه ها -9-3-5-3

هكتشار در فاصشله    431عبا  آلناصر بشه مسشاحت    يمورد نظر جهت احداث استحصال نمک آقا نيزم
مورد نظشر جهشت    نيزم يمتر  3000طرح فوالد شادگان،   يمتر 1400بندر امام،  –حور آبادان م يمتر  0400

 متبشوع  كش   اداره از 91/3/10 خيتار دروحش شادگان  اتيح پناهگاه يمتر 310و  يوانيد يآقانمک  استحصال
 يمش  فعشال  ريش غ و ادهنشد  انجام طرح يانداز راه جهت ياقدام گونه چيه كنون تا كنيل نموده، اخذ استقرار مجوز
 .باشد

 :شادگان شهرستان یصنعت یها شهرک -9-3-6

 ( دارد یطیمح ستیز)مجوز  شادگان یصنعت شهرک-9-3-6-1

خشور دورق واقشع در مجشاورت     يسه راه يلومتريدر سه ك يهكتار 10 مساحت به شادگان يصنعت شهرك
خشور دورق و   ياتيش واحشد لبن  شهرك فقط دو در اينوحش شادگان قرار دارد.  اتيو پناهگاه ح يالملل نيتاالب ب

به  اين واحدهاپساب حاص  از  .باشند يفعال م ريغساير  واحد ها  و هستند فعالآب آرش آبنوش  هيشركت تصف
 دو بشه  ششادگان  يصشنعت  ششهرك  شود. يگردد و وارد تاالب شادگان نم يم هيتخل يدرون شهرك صنعت ينيزم

 و يسلولز ،ينساج ،ييايميش ،يكيالكتر ،ييغذا ،يفلز ،يفلز ريغ ياه زون شام  اول بخش شده، ميتقس بخش
 نيش ا يانشداز  راه جهت ياقدام گونه چيه كنون تا كه باشد يم اژيآل فرو واحد شام  دوم بخش و باشد يم يادار

متشر مربشع    3000قرار اسشت   كهباشد  يسبز م يضامترمربع ف 2400 يواحد دارا نيا واحد صورت نگرفته است.
پسشماند   لشوگرم يك 41ششهرك روزانشه تنهشا     نيادر فعال  يمساحت اضافه گردد. با توجه به واحدها نيبه ا گريد

 نيش ا نكشه يا بشه  توجه باگردد.  يزباله شهر منتق  م هيكه توسط خود كارگران به مح  تخل دشو يم ديتول يعاد
در  ياديش ز اريبسش  تيش اهم زا تشاالب  از قسشمت  نيش ا و گرفتشه  قرار تاالب نيريش آب قسمت يكينزد در شهرك

 يواحشدها  احشداث  آن تبشع  بشه  كشه  ششهرك  نيا يانداز راه لذا برخودار است انيآبز و پرندگان ياوانخصوص فر
. الزم به ذكر دينما يقسمت از تاالب وارد م نيا كرهيرا بر پ ياديز اريبس صدمات داشت خواهد يپ در را يصنعت

 يرا بشرا  ياديش شهرك مشكالت ز نيمستقر در ا يواحدها يعتفاضالب صن ،خانه هيدر صورت عدم احداث تصف
 . آورد يم بوجود انيآبز
 (ندارد یطیمح ستیز مجوز) نیدارخو یصنعت هیناح -9-3-6-2

مساحت افشزوده   نيشهرك قرار است به ا نيكه به گفته مسئول)هكتار 10 مساحت با نيدارخو يصنعت هيناح
در  ،وحش ششادگان  اتيو پناهگاه ح يالملل نيمرز تاالب ب همو  نيدارخو يراه سه يلومتريك 3فاصله  در (شود

برق صشورت گرفتشه و    يو نصب دك  ها حي، تسطيزيخاكر اتيعملفقط تا كنون  قرار دارد. يكنار پادگان اژدر
است كشه   گرفته قرار تاالب نيريش آب بخش يكينزد درنيز  شهرك نيادر آن احداث نشده.  يگونه واحد چيه

ات جبشران  تبعش بهره برداري از آن  ور جمعيت باالي پرندگان و آبزيان داراي اهميت بااليي مي باشدبه دلي  حض
مسشتقر   يواحدها يفاضالب صنعت، خانه هيدر صورت عدم احداث تصفهمچنين  ناپذيري را در پي خواهد داشت.

 باعث آلودگي آب تاالب خواهد شد. شهرك  نيدر ا
 (دارد مجوز اسکله و مجوز فاقد یتجار بندر:) ریابوخض یادیو اسکله ص یتجار بندر -9-3-7

-آبادان محور يلومتريك 93 ، ريابوخض پاسگاه يمتر 300در جنب خور در فاصله  واقع ريابوخض يتجار بندر
. موقعيت دارد قرار شادگان وحش اتيح پناهگاه امن زون در واقع دورق خور يراه سه يلومتريك 40  وماهشهر 

 كشه هت احداث بندرگاه بنحوي است كه در زون امن قرار داشته و نقطه جزر و مدي مشي باششد   خور ابوخضير ج
فراواني جمعيت پرندگان در اين منطقه و مصبهاي اين خور بدلي  وفور منابع غذايي اين منطقه از خشور اسشت از   

هاي حاص  از پساب ها و اين رو احداث اين واحد مي تواند باعث حذف بسياري از منابع موجود از طريق آلودگي 
از  بسشياري  خشروج  و ورودساير فعاليت هاي كشتيراني و تخليه مواد شيميائي سمي صورت گيشرد ضشمن اينكشه    
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كشتي هاي تجاري داراي اثرات منفي جايگزيني گونه اي، انتقال گونه هاي جانوري و گياهي همراه خواهد بود. 
منطقه امن در اثشر آلشودگي هشا پش  از بهشره       خصوصاًاه و ير فاحش اكوسيستمي مصبي پناهگيعالوه بر اين تغ

 اسشكله باششد.   يدرصشد مش   10 يكش يزيف ششرفت يپ يبرداري از بندر دور از انتظار نيست. بندر در حال حاضر دارا
 خواهد داشت. يرا در پ ياديز انبارياثرات ز ريابوخض يمانند بندر تجار زين ياديص
 :تاالب یاراض تصرف و یمسکون یسازها و ساخت -9-3-8

 اتيش جهت معلوم نمودن محشدوده تشاالب و پناهگشاه ح    يشاخص و مشخص مرزگونه  چيه نكهيتوجه به ا با
 نيش ا ،يو كششاورز  يجهت احداث منشازل مسشكون   يو كشاورزان به اراض يمردم روستائ ازيوحش وجود ندارد و ن
نمشر   يپرونشده هشا   كشه ال نمشوده،  ارسش  يداده و بشه مراجشع قضشائ     يرا تششك  ياديش ز ياداره تا كنون پرونشدها 

( ي)منزل مسشكون ي( بدر برهشان ي)منزل مسكوني)كشت گندم(، كاظم سرحاني)كاشت نهال(، عبدالخر بالديرستم
 عشدم . الزم به ذكشر اسشت در صشورت    ديآ يتصرفات به حساب م نيبارز ا نمونه(  ي)منزل مسكونيريكارون بد

 . ابدي يم شيافزا يريگ چشم رتصو بهتصرفات  نيمشخص نمودن حد و مرز پناهگاه ا
 : دیجمش تخت یمیپتروش -9-3-9

 درون آن از يقسشمت  كشه  هكتشار  10 مسشاحت  با  ديجمش تخت يميپتروش يانداز راه جهت نظر مورد نيزم
سه  يمتر 9400( و در فاصله کيشادگان)شماره  يدر كنار شهرك صنعت دارد قرار شادگان وحش اتيح پناهگاه

كه با توجه به  دياقدامات الزم جهت احداث واحد آغاز گرد نياول 9331سال . در استشده  خور دورق واقع يراه
را  اتياداره عمل نيگارد ا نيوحش شادگان قرار دارد مأمور اتيمورد نظر درون پناهگاه ح نياز زم يقسمت نكهيا

جهت احداث  يگونه اقدام چيمورد نظر موافقت ننموده و در حال حاضر ه نهيمتبوع با گز سازمان. ندمتوقف نمود
 .استبور صورت نگرفته زواحد م

 : شادگان شهر زبالهدفع  گاهیجا -9-3-11

 يمتر 900 فاصله در و نيگواه منطقه در ،يهكتار 0 مساحت باسوده  يروستا يلومتريدر دو ك گاهيجا نيا
 اداره نيش ا يهشا يريگيپ رغشم  يعلش  پسماند ياصول ريغ دفع به توجه با كه دارد قرار شادگان وحش اتيح پناهگاه
را فشراهم   يلشومتر يزباله ها در شعاع چنشد ك  سوزاندن از شده جاديا يهوا يآلودگ و پسماندها يپراكندگ موجبات

 آورده است.
 : نیداخو –بندر امام و شادگان  –شادگان  ،امام  ربند –آبادان  یها محور -9-3-11

 بشه وحش شادگان و با توجه  اتيو پناهگاه ح يالملل نيب باز درون تاال الذكر فوق محور 3 عبور به توجه با
 گسترده بيتخر باعثدارند كه  ياديز اريبس يزيربه خاك ازيبور جهت احداث نزم يبودن منطقه، محورها يتاالب
 پوشش رفتن نيب از توان يم كه داشت خواهد يپ در را تاالبي ستمياكوس راتييتغامر بروز  نيگردد. ا يم بتاال
 انيش آبز غالب گونه رفتن نيب از و مهاجر و يبوم پرندگان دائم مهاجرت( نيداخور شادگان جاده)خصوصاً  ياهيگ
 گشاه ي، جايراهش  نيبش  ياهفش ر يمانند مجتمشع خشدمات   ازيامكانات مورد ن محورها نيا احداث دنبال به. زد مثال را

             نيش ا اسشت  ذكشر  بشه  الزم ضشمن  در. گشردد  يم احداث تاالب کينزد اي و درون زين رهيها و غ رگاهيسوخت، تعم
 .آورد يم فراهم را ديص و شكار متخلفان يدسترس جهت الزم، امكانات ها جاده

 

 بحث و نتیجه گیری -9-4

اجتماعي از اهداف هركشور توسعه يافته يا در حال توسعه  –شكي نيست كه رشد و توسعه اقتصادي 
         ي از كشور باشد كه در طول تاريخ بيشترين محروميت ها را تحم  بايد متوجه آن مناطق مي باشد و عمدتاً

نموده اند و گاهي از ابتدائي ترين نيازهاي بشري محروم بوده اند. بديهي است كه اين حركت به سوي توسعه در 
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براسا   كه برنامه ريزي مناسب، خواهد بود مبراو از پيامد هاي ناخواسته  صورتي از توفيق كام  برخوردار
 . در آن رعايت گرددعلمي دقيق بررسي هاي 

رفع اين محروميت ها، ترويج صنايعي است كه سيماي طبيعي و بكر منطقه را  يكي از راههاي
نشان مي دهد كه عمده  در بخش هاي قبلي مجموع عوام  ذكر شدهاما  دستخوش كمترين تغييرات نمايد.

عت بدون توجه به ظرفيت ها و توان هاي زيست محيطي منطقه فعاليت هاي توسعه اي انجام شده در بخش صن
يک از طرح هاي توسعه اي در بخش صنعت، به صنايع بومي و سازگار  صورت گرفته است به طوري كه در هيچ

 ي داده نشده است.يبا محيط طبيعي منطقه بها

به پتانسي  هاي منطقه  اين منطقه نمونه بارزي از توسعه ناپايدار در بخش صنعت بوده كه بدون توجه 
در آينده نه تنها پوشش است، كه  آوردهو نيازهاي پيش آمده، تغييرات شديد اكوسيستمي را در منطقه بوجود 

تخريب جدي خواهد شد بلكه باعث كاهش كيفيت زندگي جوامع انساني منطقه خواهد  دچار گياهي و جانوري
 . شد

 راهکار های پیشنهادی -9-4-1

موجود و آتي  ردي كه در اين فص  به آنها اشاره گرديد، به منظور كاهش آثار ناشي از صنايعبا توجه به موا
  راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد: 

 اخذ سند مالكيت محدوده تاالب و پناهگاه -

 شادگان تعيين حقابه تاالب ها -

 شادگانبستر وحريم تاالب  تعيين حد و -

 صشششوص جلشششوگيري و ممانعشششت از اجشششراي  ي مشششؤثر در خيشششدر نظشششر گشششرفتن يشششک ضشششمانت اجرا  -
 رزيابي و مجوزهاي زيست محيطي هستند.مطالعات اطرح هايي كه فاقد 

 .ها بوم زيست اولويت گرفتن نظر در با و ها قابليت براسا  اراضي كاربري الگوي تعيين -
 زيستي تنوع غني هاي كانون تعيين منظور به بوم زيست توان ارزيابي -

 ريالي ارزش براسا  ها تگاهزيس ارزش تعيين و بررسي -
 تاالب زيستي تنوع اقتصادي هاي ارزش تعيين و بررسي -

 و زيست محيط بر اقتصادي هاي فعاليت تخريبي اثرات با مقابله به مربوط ومقررات قوانين واجراي تدوين -
 تاالب زيستي تنوع

 وخسشارت  ششده  يشب تخر هاي بوم زيست احياي و حفاظت، گردي طبيعت به مربوط قوانين واجراي تدوين -
 ديده

         زمينشه  در زيسشت  محشيط  بشا  سشازگار  نشوين  هاي روش از استفاده و سنتي برداري بهره هاي شيوه اصالح -
 زيستي منابع و ذخاير برداري بهره

  ها تاالب مديريت جامع برنامه اجراي و تدوين -

 يرشه فاضالب تصفيه هاي سيستم و احداث و آوري جمع هاي شبكه و اجراي تكمي  -

 
 سیاست های تشویقی  -9-4-2

 تاالب  مجاورت در درآمدزا هاي شيوه گذاري وسرمايه توسعه -

 معاش امرارالگوي  تغيير منظور به محلي جوامع به كوچک هاي وام اعطاي -
 ايجاد باشگاه هاي تيراندازي در جهت كاهش فشار به حيات وحش زيستگاه ها به خصوصي بخش تشويق -
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 طبيعي منابع از پايداري برداري بهره و ها گونه تكثير و حفاظت در مردمي مشاركت بالقوه توان از استفاده -

 

هشاي   ششود كشه داده   قزماني مي تواند محقش  و كشاورزي شهري، صنعتيهاي آالينده تفسير مطلوب 
. در صورت پراكندگي داده ها بايستي در روش رتبه بنشدي بشه هركشدام امتيشاز     كافي و منسجم در دستر  باشد

داد. سپ  با مقايسه رتبه ها به كانون هاي آالينده  مي توان اشاره نمود. براي مثشال، آيشا پسشابهاي وارد     خاص
شده نيشكر با داشتن احتمااًل مواد مغذي و آفت كشش و حششره كشش در ايشن بحشث جايگشاهي نشدارد  كمبشود         

          وط بشه مشديريت تشاالب ششادگان     الينده هاي صنعتي از بزرگترين مساي  مربآاطالعات مكاني و زماني در مورد 
براين، بحث حاضر كليات موضوع را در نظر گرفته است. لذا براي مششخص نمشودن مسشير توسشعه     امي باشد. بن
 مي باشد. نياز  با يكديگربيشتر و ارتباط آنها  هاي به داده صنعتي،

 

 منابع -9-5
ه. طرح بهمنگام سازي طرح جامع آب، (. سيماي صنعت در حوضه ابريز جراجي و زهر9131بهان سد ) .9

 وزارت نيرو، تهران. 

اطالعات در مورد آلودگي هاي و اقدامات پيشگيرانه توسط معاونت انساني اداره ك  حفاظت از محشيط   .4
 زيست بر اسا  ركوردها و گزارش هاي اين معاونت تهيه شد. 
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 چالش ها و مسایل مهم در حوضه آبریز و تاالب شادگان :دهمفصل 
 

 2و نازنین جامعی 0سیدمختار هاشمی
 
 

 چکیده
که نمای کلی از چالش هاا   سااایل سوطابه طاه  بباه  طویا  اااان شااد ا          شده است در این فصل سعی 

از   ارش طیشتو طه طورسی  فصلاین در . طه سعنایی دیگو ارائه  ودد سار  ( از دیده  اه  ببه ر دخانه -)جوا ی
طو  سشکالت سبجبد پوداخته خباهد شد، این طورسی در د  سطح  ببه  طوی    ااان شاد ا  صبرت سی پذیود.

سشخص سی  ودد که در  ال  ابو سشکالت ستعددی در ساطح  بباه  طویا  ر دخاناه     اساس نتایج ارزیاطی، 
ااثیوات قاطل ابجهی را طه طبر ساتقیم   غیو ساتقیم طاو روصاه    جوا ی   ااان  جبد دارد که طایاری از  نها

اااطی طوجای  ذاشته اند. یکی از سشکالای که شاید طتبا   فت سهمتوین   اصلی اوین سشکلی است که طایاد  
طه نظاو سای رساد     ابجه خاصی طه    شبد، سشکل کاهش سی ا   ن  ر دی طه ااان   ان ل کیفیت    است.

سنااطع  ن در   ههت رفع این سشکل   کاهش اثوات    طو ااان انجام سطالعات سدیویت طهم پیبستطهتوین راه ج
سشکالت ااان از نظو  قبقی طا سازسا  هاا   ار اا  هاای     سطح  ببه   اعیین  داقل نیاز  طی ااان طاشد.

شکالت هیچ ار انی سختلفی سوابط سی طاشد که هو یک قبانین    ظایف سشخصی دارند   سطمئناً جهت رفع س
طهتوین راه سدیویت ااان، سادیویت سشاارکتی   طنا طو این،  طه انهایی نمی اباند اقداسات ازم را طه انجام طوساند.

اشکیل کمیته  فاظت ااان شاد ا    کمیته های زیو سجمبره االشی اسید طخش را   در این راستا،  سی طاشد
اباند اا  د زیادی سشکالت فعلی را کنتول نمبده   در طوخی سبارد نی   در این زسینه  غاز نمبده که نتایج    سی
 . این سشکالت را طه طبر کاسل رفع نماید

 

 مقدمه:-01-0
سدیویت سناطع  ن نقش طایار سهمی در رشد   ابسعه جباسع دارد. طا ابجه طه اف ایش جمعیت جها  در 

شابد. یکای از اط ارهاای     سنبع ارزشمند د  چنادا  سای  دهه های ا خیو   کمببد سناطع  ن، اهمیت سدیویت این 
ابا  سدیویت سناسبی را طوای استخواج  طاشد. طا استفاده از طیال  سی سیسناطع  ن  سدیویتی سناطع  ن اهیه طیال 
طا ابجه طه نتایج  اصل از طیال ، پیشنهادات سدیویتی جهت نحبه طوداشت از  ن ارائه     ااسین  ن ارمال نمبد. 

   د.بشسی 

سحد د طبد  سناطع  ن در کشبر   سصوف ر  طه اف ایش جمعیت   همچنین  وم شاد  کاوه   از طوفی 
اسو زه طا ا تیاه   طه درستی انجام شبد.  که استفاده از این سنبع  یاای در کلیه زسینه ها نمایدسی   زسین ایجان

در صانعت   سصاارف شاهوی     طقیسادرصد 19درصد در کشا رزی    09یعنی طیش از  ،طخش رمده سصوف  ن
همچنین سحیط زیات طبیعی یک ر دخانه   یا هو سیااتم  طای دیگاوی نیااز طاه      سبرد استفاده قوار سی  یود. 

سی ا  سشخصی  ن طوای اداسه  یات   طقاء خبد دارد که سا اسو زه  نوا طا رنبا   اداقل  ن سابرد نیااز زیاات     

                                                           

 سشا ر سلی سدیویت سناطع  ن، طوح طین المللی  فاظت از اااطهای ایوا  1 

 کارشناس سائبل سحیط زیات، سازسا   ن   طوق خبزستا  2 
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 اسبه     جبد دارد.  داقل  ن سبرد نیااز زیاات سحیطای    سحیطی سی شناسیم   ر ش های ستعددی طوای سح
سی طایات طا در نظو  وفتن اماسی فاکتبرهای سبجبد در یک اکبسیاتم  طی سحاسبه شبد اا طتبا     سیاتم را 

 در طهتوین شوایط سمکن  فظ نمبد. 

         ه اسات ابخیاو   اکبسیاتم ها   سناطع  طی همباره از اهمیت طاایی طوخابردار طابد   در سبحث دیگوی که
ابخیو از ساطح خاا    . در نبا ی خشک   نیمه خشک طخش قاطل ابجهی از طارند ی ابخیو سی شبدسی طاشد. 
طایو   دیم ارها سی ابا     را رمده اوین  رمده ای از طیال   ن طبده   طه  یژه در نبا ی خشک، ارابی طخش

ابا  اینچنین  فت که فقاط   اعوق سییند  فواز طویق  تدر طبیع  ن  ودشدانات. از لحاظ  ج ء در طیال   ن
جذن سی کند، طوای سصوف در سلبل های  یاه استفاده سای شابد       یاها  یک درصد از کل  طی که ریشه ی

جب سی شبد. ا و راه رملی طوای کاهش این سقدار اعاوق   طه صبرت طخار  ن از  یاه خارج    اردطاقی درصد  00
سناطق خشک اا  د زیادی کم سی شبد. ر شهای کااهش ابخیاو از ساطح     در ، طه خصبصیافت شبد، نیاز  طی
قیو  پالستیک، سالچ های ااکس، خاکبرزی، استفاده از سالچ های نفتی، سالچ های کاغذ   خا  رباراند از: ردم

ل ناطبد کود  از قبی ابا  یا ر غن   استفاده از هیدر پالس. همچنین ر شهای کاهش اعوق از سطح  یاه را سی
جویاا    دارند، کاشتن  یاها  در سحیط سو طاته، کاهش  یاها  ریشه طلند، ابلید  اریته هایی که اعوق کمتوی

 استفاده از سباد شیمیایی طوای کااهش  هایی که در ابلید سحصبل ااثیو ندارند   هبا طو ر ی  یاها ، کند  طوگ
ساطح   کااهش  قبیال  راهکارهاایی از  خشکااالی  شاوایط  در  ن سدیویت اقابای .   همچنین درنام طود اعوق

ستعاارف،   کاارطود  طهاای غیاو     طیااری،  ر ش اغییو خا ، سطح از ابخیو کاهش الگبی کشت، اغییو زیوکشت،
 سابرد  خشکی   شبری سقا م طه ارقام اهیه   طازیاطی  ن طارا ،   ری جمع های سیاتم در  ری طهوه اف ایش

 قوارسی  یوند. طحث

 

 رسی مشکالت موجود در حوضه آبریز و تاالب شادگانبر -01-2
از   ارش طیشتو طه طورسی سشکالت سبجبد پوداخته خباهد شد، این طورسی در د  ساطح   فصلدر این 

 ببه  طوی    ااان شاد ا  صبرت سی پذیود. البته ازم طه ذکو است که سطالب ارائه شده رمداا طا ابجاه طاه   
 سی طاشد.   اطالرات     ارش های سبجبد

 حوضه آبریزمشکالت موجود در سطح  -01-2-0

پاائین ااوین طخاش    همانگبنه که در طخش های قبلی این   ارش نی  اشاره  ودید، ااان شاد ا  در 
 ببه ر دخانه جوا ی قوار  وفته است. ر دخانه جوا ی اصلی اوین سنبع اااسین  ن اااان طابده   هاو  بناه      

 21319ساا ت  ببه  طویا   ی اباند اثوات قاطل ابجهی طو ااان طو جای  ذارد. فعالیتی در سطح این  ببه س
 7/50کیلابستو سوطاع    )   11591درصاد( کبهااتانی      3/19کیلبستو سوطع    )  0192کیلبستو سوطع است که 

   درصد( را دشت ها   زسینهای داسنه ای اشکیل داده است. د  شاخه اصلی ر دخانه جوا ای یکای طاه ناام ا     
دیگوی سار   اقویبا ططبر کاسل در طخش کبهاتانی  ببه جاری هاتند. دشت های اصلی که در  ببه قاوار  

ند شاسل طهبها ، جای ا ، راسهوس ، طاغ سلک، خلاف  طااد   شااد ا  سای طاشاد. کاه در  نهاا سااانه  اد د          دار
 هکتار کشت فایان انجام سی شبد.  999/199

دارند رباراند از: طهبها ، راسهوس ، طاغ سلک، هفت  ال، شااد ا       شهوهای اصلی که در  ببه قوار
ساهشهو. البته ازم طه ذکو است که شهوهای  طادا ، اهباز، کبه دشت   ایذه نی  در سجا رت سوزهای  ببه قوار 

 دارند. 
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درصد( در استا  کهگیلبیه    1/22از نظو اقایمات سیاسی   کشبری نی ، طخش شمال شوقی  ببه )
 درصد(   اماسی ااان شاد ا  در استا  خبزستا   اقع شده است.  6/75طبیوا مد   طقیه    )

طا ابجه طه سباردی که طه  نها اشاره  ودید ر شن است که طا ابجه طه  جبد شهوها   ر ستاهای ستعدد در ساطح  
گیلبیاه   طبیوا ماد،    ببه   فعالیت های  اطاته طه  نها   همچنین اشاتوا  طخشای از  بباه طاا اساتا  که     

 سشکالت ستعددی در سطح  ببه  جبد دارد که در اداسه طه  نها اشاره خباهد  ودید. 
 تخصیص آب بدون احتساب حداقل آب مورد نیاز زیست محیطی پایین دست -01-2-0-0

یکی از سشکالای که در  ال  ابو در سطح  ببه ااان شااد ا   جابد دارد، اخصایص  ن طاوای     
ی سختلف طد   در نظو  وفتن  داقل  ن سبرد نیاز زیات سحیطی ر دخانه   ااان سی طاشاد. ایان   استفاده ها

 . اخصیص ها طصبرت ساانه   طا ابجه طه طوح های ابسعه سبجبد    ای     رد  ن در  ببه اعیین سی  ودند
ظ اد سحاسبه نگودیده   لح لی ستاسفانه  داقل  طی که جهت اداسه طقاء سیاتم  طی در  ببه سبرد نیاز سی طاش

نمی شبد. طا ابجه طه این سطلب که کمببد  ن یکی از سشکالت اساسی در ااان سی طاشد شااید طتابا   فات    
یکی از سهم اوین سشکالت سبجبد اخصیص های غیو  اقع طینانه سی طاشد کاه در    ساهم سحایط زیاات       

 سی شبد. اکبسیاتم  طی   اماسی زیاتمندا   اطاته نادیده  وفته 
 آبیاریو توسعه طرح های کشاورزی  -01-2-0-2

ابسعه طوح های کشا رزی    طیاری یکی از سباردی است که ططبر  اتوده ای در سطح  ببه  طویا   
  6جوا ی در جویا  سی طاشد. طوح های  طیاری   کشا رزی سبجبد    ای در سطح  ببه طه افصیل در فصابل  

 این طخش طیشتو طه طیا  اثوات  نها پوداخته خباهد شد.  لذا در طیا   ودیده است.  1  
طه دلیل ردم  جبد سطالعات یکپارچه در سطح  ببه ستاسفانه این طوح ها نی  ااثیوات جبوا  ناپذیوی  

  در نتیجاه کااهش    اف ایش سصوف  ن در سطح  بباه ی همانند: . اثواارا در سطح  ببه طو جای سی  ذارند
،  ر د زهان های اف ایش سی ا  سمبم   کبد  ر دی طه  ن ر دخانه، اف ایش شبری  ن، سی ا   ر دی طه ااان

 کشا رزی   طایاری سبارد دیگو که اهمیت این سشکل را در سطح  ببه د  چندا  سی نماید. 
 توسعه شهر ها -01-2-0-3

در سجاا رت ایان   شهو نی   1شهو در طبل  ببه  طوی  قوار دارند    د د  6همانگبنه که طیا   ودید 
 ببه  اقع شده اند. اثواای که شهوها در سطح  ببه های  طوی  طوجای سی  ذارند اسوی است که طو هیچ کس 
پبشیده نمی طاشد. سباردی همانند  ر د فابالن های شاهوی،  ر د پااماندها، طوداشات  ن شاون، سااخت        

اه ها در  ببه ها  طوی  طوجای سی  ذارند. لذا که سناطق ساکبنی   سکبنتگاست سازهای سختلف   ... از اثواای 
شهوها طه دلیل اثواای که دارند یکی از سشکالت اصلی در سطح  بباه سای طاشاد.     نطه نظو سی رسد  جبد ای

البته طاید این نکته را نی  ستذکو  ودید که ل  سا  جبد نقاه ساکبنی   شهوها نمی اباند سشاکل طاشاد، زیاوا از    
شوی در  اشیه سناطع  طی   طه خصبص ر دخانه ها شکل  وفته اند، سائله ای که از اهمیت دیوطاز امد  های ط

طاه رنابا    در سطح  ببه سای طاشاد.   اثوات ناشی از استقوار این شهوها   کنتول طوخبردار است نحبه سدیویت 
            هیچگبناه  سثال اقویبا اماسی ر ستاها   شهوهای سبجبد در  بباه  طویا  جوا ای فاباالطهای خابد را طاد       

 اصفیه ای طه ر دخانه اخلیه سی نمایند. 
 توسعه صنایع -01-2-0-4

در سطح  ببه  طوی  جوا ی چندین صنعت رمده  جبد دارد که طه دلیل نحبه فعالیت  نها از اهمیات   
 طاایی طوخبردارند. صنایع نفت    از   سیما  رمده اوین صنایع سبجبد در سطح  ببه سی طاشند. 
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 صنایع نفت و گاز  -01-2-0-4-0
کل  ببه  طوی  ر دخانه جوا ی طو ر ی سیادین نفتی استقوار دارد. صنایع نفت طی چندین دهه ابسعه 
یافته   در  ینده نی  ابسعه طیشتوی خباهد داشت. چنادین  ا اد ااسیااات نفتای شااسل پاایشاگاه طیاد طلناد،         

اند  بایعات   ... در طخش های سختلف  ببه  طویا  فعالیات   ااسیاات اسیدیه، چاه های نفت، سکا  های سبز
. البته ازم طه ذکو است این صنایع در سناطق د ردست نابت طه  ببه قوار دارند   طه نظو سای رساد کاه    دارند

  ساتقیم طو  بباه  اراباه   ااثیو ستقاطل  نها طا سناطع  ن شدید نببده   اصبر نمی ر د پی  سدهای سنفی شدید 
اسا سبزاند  بایعات نفتی    ازها، ابده های د دی ایجاد سی نماید که سمکن است طو سنااطع  ی  داشته طاشد.  طو

 . طی  ببه ااثیو ذار طاشد. این فو یند طه  یژه در فصل های طارانی شدت طیشتوی سی یاطد
که در  نها  هوس (در طخشی از نقاه  ببه نی  سناطقی  جبد دارد )همانند سنطقه ساسااین در شمال راس 

طخشی از این سباد طه  طواهه های طبیعی  ارد   از     از طبیعی، قیو   نفت خام طه سطح زسین اوا ش سی کند. 
طه شکل جاسد طبده    اللیت کمی دارند. البته طه نظاو   طویق طه در   ر دخانه راه پیدا سی کند. این سباد رمدااً

ده ی طاایی نداشته طاشند، زیوا در طخش های پایین دست ر دخانه اثو طارزی سی رسد این پدیده ها  ثار  لبده کنن
سشاهده نگودیده است. اسا در طی ساه های ااطاتا ، دسای زیاد طارث سی شبد که سباد جاساد طاه  الات ر انتاو     

زسیناه   طورسای سااتندی در  در یند   طوای سبجبدات   زیاتمندا  سشکالای را ایجاد نمایند. طا این  اال هایچ   
  ن  جبد ندارد. ااثیوات ا تمالی این فو یندهای طبیعی طو کیفیت 

 
 کارخانه های سیمان حوضه شمالی -01-2-0-4-2

 ساخته شادند. طاه نظاو     1371   1357کارخانه های  اقع در طهبها    هفتگل طه اوایب در سال های 
شاته طاشاد. پااان خو جای کارخاناه سایما        سی رسد که این کارخانه ها طو کیفیت  ن ر دخانه ااثیو اندکی دا

         طاه ر دخاناه ساار   اخلیاه      طهبها ، ا و چه زیاد نیات، اسا ساتقیما   دقیقا در پایین دست سد انحوافی طهبها 
 سی شبد. 

در خصبص سایو صنایع سبجبد در این  ببه نی  اطالرات کاسلی سبجبد نیات   طه نظو سی رسد نیاز 
لتو سی طاشد. اسا ا تمال سی ر د صنایعی همانند صنایع جانبی طوح های کشاا رزی، اصافیه   طورسی های کاس طه

شهو(، صنایع خدساای   سباردی از این دست در سحد ده  ببه  طویا   جابد    6خانه های  ن )طا ابجه طه  جبد 
 داشته طاشد.  

 تاالب شادگان  -01-2-2

ق شهوی   ر ستایی طایاری در اراباه طابده   در  ااان شاد ا  طه دلیل  اتود ی    سعتش طا سناط
نتیجه از سناطق اناانی طایاری ااثیو سی پذیود که ااثیوات این سناطق سمکن است طصبرت سااتقیم   یاا غیاو    

از طوفی سشکالای که از طاادست این ااان   از سطح  ببه طو    ااثیو سی  ذارد را نی  نمای   ساتقیم طاشد.
اماسی این سبارد طه طبر کلی طو کمیت   کیفیت اااان   .)در طخش قبلی طه  نها اشاره  ودید(ابا  نادیده  وفت 

سل سبثو در کمیت   در اداسه طه طیا  رباکه راسل اصلی در طقاء این اکبسیاتم ارزشمند سی طاشد اثو سی  ذارد. 
  پوداخته خباهد شد.  کیفیت  ن ااان

 محدوده  تاالب شادگانکیفیت منابع آب و زیستگاه  -01-2-2-0

  کارطود شااخص کیفیات    پذیوفته استطا ابجه طه طورسی هایی که در فصل سبم این   ارش صبرت 
 ن جهت اعیین سشخص سی  ودد که کیفیت  ن ااان در طیشتو ساه های طورسی   در اکثاو ایااتگاه هاا رده    

  دهنده این سطلب سی طاشاند کاه در   ستبسط   طد شاخص را طه خبد اختصاص داده است. رده های سذکبر نشا
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سنبع  طی سبرد طورسی رمبساً انبع ار انیام های  طی کمتو شده   شوایط طوای رشد جلبکی فاواهم سای  اودد.    
ابانایی  مایت انبع  طی طشدت کم شاده   ا تماااً سشاکالت    همچنین نشا  دهنده    است که در سنبع  طی 

 د. شخباهد نمایا   لبد ی  ن 
کته ای که در نتایج این طورسی های  ای  اهمیت است ن دیک طبد  سی ا  شاخص ستبساط طاه   نالبته 
این اسو نمایانگو این سطلب است که در  یناده ا تماال  ر د ایان    سی طاشد، که  طایاری از ایاتگاه هارده طد در 

ماین فصال نیا  اشااره     همانگبنه که در طخش هاا قبلای ه   سنبع  طی طه سحد ده طد غیو قاطل اصبر نخباهد طبد.
ابجه در سطح  ببه    اشیه ااان،  اینده هاای طاایاری اااان      ودید، طا ابجه طه  جبد سناطع  اینده قاطل

شاد ا  را اهدید سی کند. در این طین طوح های ابسعه  ای سنطقه نی  نباید نادیاده  وفتاه شابند. لاذا طهتاوین      
     اندهی فعالیت هاای  ایناده در  بباه  طویا    پیواساب  اااان       راهکار در زسینه کنتول کیفیت  ن ااان ساس

 طه نحبی که فعالیت های سبجبد کنتول  ودیده   فعالیتها   طوح های ابسعه  ای نی  سدیویت  ودند. ، سی طاشد
 کمیت منابع آب تاالب شادگان -01-2-2-2

ه در سالهای اخیو سشکل کم  طای   ن رنصوی سهم در طقاء    فظ اکبسیاتم اااطی سی طاشد. ستاسفان
طبده که دایل ستعددی طارث طه  جبد  سد     شده است از ساائل سهم در سطح  ببه   نهایتا ااان شاد ا  

. رباسلی همانند: ردم  جبد سدیویت طه هم پیبسته سناطع  طی در سطح  ببه  طوی ، طوداشات هاای طاد      است
سشکالای است که انظیم الگبی کشت طا ابجه طه سی ا    رد  ن   ...  ردمطوناسه ری ی،  قبع پدیده خشکاالی، 

 جم جویانهای  ر دی طه این اسو سبب  ودیده است که . شاید از رباسل اصلی کاهش  ر دی های ااان طاشد
همانگبنه که در فصبل قبل نی  اشاره  ودید سی ا    رد ر دخانه   طاشد. ااان شاد ا  کاهش چشمگیوی داشته 

طارند ی ها طه سی ا  قاطل ابجهی کاهش یافته   در کنار    سباردی همانند ابخیاو، افا ایش طوداشات هاا   ...     
 عبدی را طه دنبال داشته است. صرقمی 

طو کمیت  ن ااان طوجای خباهد  ذاشات. سطااطق  ا ارش هاای سبجابد         طایاریاین سبارد ااثیو 
ای سال  ر ردی ر دخانه طه ااان طه صفو سی رسد    ابح اسات  سصا به طا کارشناسا  سنطقه در طوخی ساه ه

طاایار   ن دیاک شاوایط اااان   در  ینده ای  چنانچه اقداسات رملی در زسینه کنتول این سشکالت صبرت نپذیود
کاه طاا    سار  ر دی اااان  طورسی طحوانی  ودیده   کنتول   طاز شت    طه  الت ا لیه نی  دشباراو خباهد طبد. 

طیشاتوین دطای    نشاا  سای دهاد کاه    ایاتگاه شاد ا  ) خوین ایاتگاه ر دخانه جوا ی( طه دست  ساده،  طورسی 
ستو سکعب طوثانیه   کمتوین سی ا     سوطابه طاه    25/12  سعادل  11-15ایاتگاه شاد ا  سوطبه طه سال  طی 

ار سبجبد از این ایااتگاه  ستو سکعب طوثانیه طبده است. طورسی  خوین  س 5/9  طه سی ا   د د  17-11سال  طی 
ستوسکعب طو ثانیه سی طاشد، که  5/3نه سی طاشد نشا  سی دهد که سیانگین ساا 11-10که سوطبه طه سال  طی 

طایار ناچی  طبده   نمی اباناد نیااز  طای    در سقاطل  سعت ااان شاد ا    پواکند ی اکبسیاتمی    این سی ا  
 . ین نماید  طقاء ااان را اضم زیاتمندا  اااطی

ستوسکعب طو ثانیه،   کمتوین دطی نیا    2/12طبق  سار سذکبر طیشتوین دطی سوطبه طه ساه  ذر   سعادل 
و سکعب طو ثانیه  ا ارش شاده اسات. طارناد ی هاای سبجابد در سنطقاه هام ر ناد          ست 3/9در ساه سهو    د د 

ااان نمی اابا  انهاا طاه  ر دی هاای      اسید ارکننده ای را طه دنبال نداشته   طه نظو سی رسد جهت ااسین  ن
سحد دی که طه  نها اشاره  ودیده )طارند ی ها   ر دخانه جوا ی( اکتفا نمبد طلکه سای طایاات طاه راهکارهاای     
سدیویتی رملی   قاطل اجوا ابجه طیشتوی کود   سطالعات  اتوده   دقیقی در زسینه اد ین دستبرالعمل   اعیین 

 ن  ن ااان صبرت پذیود. ااسیراهکارهای سناسب جهت 
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 تـاثیر گذار در کاهش حجم جریانهای ورودیعوامل  01-2-2-3

ااااثیو  اذار در   طو اساس نشات های ستعدد طا ذیمدخال  در  ببه ااان شاد ا  طا ابجه طه رباسل 
 راهکارهای پیشنهادی در این طخش رنبا  سی شبد. کاهش  جم جویانهای  ر دی طه ااان شاد ا 

 عوامل تـاثیر گذار در کاهش حجم جریانهای ورودی به تاالب شادگان -الف

: کمببد   نببد اطالرات پایه عدم قطعیت در مورد داده ها و کمبود/نبود اطالعات پایه -1

 :. طوخی از این داده ها رباراند ازسشکالت ااان شاد ا  سی طاشد طحث طوانگی اوینیکی از 

 دخال   ارش سنت  سبرد قببل اماسی ذیم -

 نیاز  طی یا  قاطه ااان شاد ا  -

 اطالرات دقیق در سبرد  ویم   طاتو ااان -

 طانک اطالراای طوای سیاتم پایش جاسع -

: کاهش سی ا  طارش در سال های اخیو را سی ابا  طاه رنابا  شااخص ااوین     شرایط اقلیمی -2

های طاادست  ودیده   راسل خشکی ااان دانات. چوا که طارث کاهش طبیعی سناطع  ن در  ببه 
 .طالتبع سی ا  جویا   ر دی طه ااان شاد ا  را احت الشعاع قوار دهد

طا ذخیوه سازی سایالطهای زسااتانه طاوای رهاا     -: سد سار   سد مخزنی مارون در بهبهان -3

سازی در ساههای فصل  طیاری اهداف ابسعه  طیاری در دشتهای طهبها ، جایوا ، راسشیو )خلف  طاد(   
د. ابسعه  طیاری در دشتهای طهبها    جای ا    نیا  طخشای از خلاف  طااد       ینما  ا  را ااسین سیشاد

شاد ا  صبرت  وفته   سصارف  ن اف ایش یافته است  لی طج  در دشات طهبهاا ، در دیگاو دشاتها     
 .سصارف  ن هنبز طه  د د پیش طینی شده در طو های ابسعه نوسیده است

 داقل ااثیو سد سخ نی کاهش جویانهاای سایالطی  ر دی طاه     : در هو  الاثرات سدسازی -1

ااان است که سهمتوین سنبع اغذیه ااان طشمار سیو د. از سبی دیگو طاید ابجه داشت که ا او نظاام   
ابانات طه  بناه طهتاوی در    سدیویت جاسع سناطع  ن در سطح  ببه ساتقو طبد،  جبد سد سخ نی سی

. همچنین طاید ستذکو  ودید که ااا کناب  هیچگبناه    سبثو  اقع شبد انظیم جویانهای  ر دی طه ااان
سطالعه ای در خصبص ااثیو سنفی سدسازی طو کاهش جویا  های  ر دی طه ااان صابرت نپذیوفتاه   
است. لذا طا ابجه طه نببد طانک اطالراای پیش از ساخت سد )که اسکا  سقایاه را پس از ساخت   طهوه 

  ردم انجام سطالعاای که طه طبر ساتند این اسو را ثاطات نمایاد نمای اابا       طوداری سد فواهم سازد(،
 نتیجه  یوی نهایی را ارئه نمبد.

 ذراناد  لای هنابز طاه      این سد سوا ل پایانی ساختما  را سی :سد مخزنی جره در رامهرمز -5

سعه اسات    نوسیده است   شبکه  طیاری دشت راسهوس  نی  در سوا ل ا لیه اب  یوی نهاییسو له  ن 
. لذا نمی ابا  پیش طینی در خصبص اثوات ا تمالی ایان ساازه طاو    هنبز طه طهوه طوداری نوسیده است

 . ااان شاد ا  ارائه نمبد

طند انحوافی راسشیو در خلف  طاد   شبکه  :توسعه آبیاری در دشتهای خلف آباد و شادگان -6

طهوه طوداری است. در دشت شاد ا  نی   کانالهای اصلی این شبکه ا داث شده   طخشی از    در دست
این در این طازه اعاداد   ااسیاات ابسعه  طیاری ا داث شده   سصارف  ن اف ایش یافته است. رال ه طو

نمایند   طعضا فاقد سجبز  سبابر پمپ ا داث شده است که از ر دخانه  ن طوداشت سی ای قاطل سال ظه
 .هاتند
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ال اسات سیاسی   اجتماری طاوای ا لبیات داد  طاه     سال ظات   :عوامل سیاسی و اجتماعی -7

نیازهای اجتماری )رفع نیازهای کبااه سدت، اشتغال   ایجاد در سد( نی  از رباسال طاایار سابثوی طابده     
است که سبب شده است در اصمیم  یویها طوای سدیویت سناطع  ن ر دخانه    ببه  طوی  طه نیازهاای  

 ای ااان شاد ا  ا لبیت طیشتوی داده شبد.جباسع   سودم سحلی نابت طه نیازه

 راهکارها -ب
دهد کاه اااان طاه دفعاات ستعادد طاا        ساله  سار ر دخانه جوا ی نشا  سی 59ساطقه ن دیک طه  -1

خشکاالیهای سشاطه ر طو  طبده است. هو چند که طه لحاظ اف ایش سصارف در طاادست، شادت   د ام  
،   طیشتو خباهد شد. طوای کاهش  سیبهای ناشی از این  بعیتخشکاالیها اف ایش یافته   در  ینده نی

نظام سدیویت یکپارچه سناطع  ن در سطح  ببه  طوی  ساتقو شاده   اصابل    در   پیشنهاد سی  ودد 
 . ودد ررایتجهت ااسین  قاطه ااان 

  داقل نیازهای  طی ااان سشخص  ودد -2

ساهشهو اجهی ات   ااسیاات سناساب طاه    - در سجمبره کالبراهای سبجبد در استداد جاده  طادا  -3
 بنه ای ا داث شبد که طتباند اخلیه  ن از ااان را کنتول کوده   د ام   ساناد اری  ن در اااان را   

رسد ا لین اقداسی است که سیتباناد طاه    اف ایش دهد. اجوای این طوح طه  سانی سیاو است   طنظو سی
 .طهببد شوایط کمک کند

(  که طا ابجه طه رباسل ااثیو  ذار، راهکارهاایی طاه   1301سی شبد )هاشمی،  در سجمبع پیشنهاد -1
 اسده است. 1-19صبرت پو ِژه های اجوایی   سطالعاای انجام سی شبد که در جد ل 

 

 اولویت بندی مشکالت و چالش های موجود بر اساس درجه اهمیت -01-3
اهدیدهای سبجبد در اااان در د طخاش   طو اساس  خوین   ارش طوناسه سدیویت جاسع ااان شاد ا  

 ارائه  ودیده است.  3-19   2-19یده است که در جدا ل داهدیدات طیو نی   در نی اقایم طندی  و
نی  ارائه  ودیده، سشکالت ااان که از طیو   طو    اااثیو سای  ذارناد      2-19همانگبنه که در جد ل 

 ببه  طوی  ر دخانه جوا ی  جابد دارد. اخصایص  ن،    رمداا ناشی از سشکالای است که هم اکنب  در سطح
اف ایش جویانات  ر دی زهکش ها طه دلیل ابسعه طوح های سختلاف کشاا رزی،  لابد ی  ن طاه دلیال  ر د      
 اینده های سختلف    جبد سناطع ستعدد  اینده در سطح  ببه، کاهش جویانهای سیالطی طه دلیال  ااتوش   

ی همانند خشکاالی از سباردی است که طه دلیل ردم  جبد سادیویت یکپارچاه   سد سازی  قبع پدیده های طبیع
 ببه  طوی  ااان در سنطقه رخ داده است. رباسل دیگوی همانند  قبع پدیده خشکاالی که سنجو طاه کااهش   

باجه طارند ی ها   اف ایش ابخیو سی  ودد نی  سی ابانند از سشکالای طاشند که ااان در سال های اخیو طا    س
 ودیده است. از طوفی طوخی فعالیت های سدیویت نشده همانند رهاسازی  بنه های غیو طابسی در اااان کاه    

 رمبسا طد   انجام سطالعات رلمی صبرت سی پذیود نی  از سباردی است که نباید از نظو د ر داشت. 

یادات   سشاکالای نیا     رال ه طو سشکالای که از طیو     خارج از ااان طو    احمیل سی  ودد، اهد
شناسایی  ودیده که از در   ااان طبده   شاید طتبا   فت طایاری از  نهاا نتیجاه رادم سادیویت اهدیادهای      
احمیل شده از طیو   از روصه اااطی طاشد. ان ل کیفیت  ن ااان که رمداا ناشی از رادم کنتاول  ر د ساباد    

از سناطع سبجبد در  اشیه ااان اشدید سی  ودد. اسا در این طین   اینده در  ببه  طوی  سی طاشد طا  ر د  اینده
طاید طه این نکته ابجه داشت که در  ال  ابو یکی از اصلی اوین   سهم اوین سشکالت ااان اغییاو کاارطوی   
ارابی اااطی طه کارطوی هایی از قبیل صنعتی، کشا رزی، ساکبنی، ایجاد راه های اراباطی   ... سی طاشاد کاه   
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طارث  ودیده  سعت ااان ر ز طه ر ز کم او شبد. شاید دایل اصلی این اسو را طتبا  در صنعتی طبد  شهو های 
اطواف این ااان دانات، همچنین در طوخی سباقع )فصبل کم  طی( طخش هایی از ااان خشک سی  ودد کاه  

ب فواهم سی سازد. رال ه طاو سابرد   این اسو فوصت را طوای اغییو کارطوی ااان جهت افواد سبدجب   فوصت طل
طیا   ودید سشکالای هاتند که در ااان طارث طه خطو افتاد  طقاء  3-19سذکبر اماسی اهدیداای که در جد ل 

     ودیده اند   سی طایات اصبلی سدیویت شبند. 
 

  ا : راهکارهای سناسب در سقاطله طا رباسل ااثیو ذار طو کاهش  ر دی طه ااان شاد1-19جد ل
 نهاد سائبل ا ل راهکارها رباسل ردیف

 کمببد اطالراای 1

 اهیه   ارش سنت   ببه  طوی  ااان شاد ا  .1

 سطالعه نیاز  طی ااان شاد ا   .2

 سطالعات اعیین طاتو    ویم ااان شاد ا .3

 سیاتم پایش   طانک اطالراای .1

 اماسی ذیمدخال  .1

  زارت نیو  .2

  زارت نیو  .3

 زارت نیااو /سحیط  .1
 زیات

 یط اقلیمیشوا 2
 طوناسه سدیویت ریاک خشکاالی .1

 سطالعات اغییو اقلیم .2

 سدیویت اقابا .3

 اماسی ذیمدخال  .1

  زارت نیو  .2

  زارت نیو  .3

3 
طهوه طوداری غیو سجاز ابسط 

 کشا رزا 

 طوناسه ظوفیت سازی   اطالع رسانی .1

 طوناسه پایش، سبنیتبرینگ   طازرسی .2

 اشکیل هیئت قضایی طوای رسید ی طه اخلفات .3

 هاد  زارت ج .1

  زارت نیو  .2

 داد اتوی .3

 اعیین  داقل نیاز  طی ااان .1 سد سخ نی سار   در طهبها  1

 سدیویت سد-طوناسه رهاسازی  ن از سد .2

 امام ذیمدخال  .1

  زارت نیو  .2

 اثوات سد سازی 5

سطالعات جاسع  ببه  طوی  اصلی   سدلاازی  .1
 سدیویت یکپارچه سناطع  ن )سناطع   سصارف(

یطی سد سازی   ابسعه سطالعات اثوات زیات سح .2
 طو ااان

  زارت نیو  .1

 

 سحیط زیات .2

 اعیین رژیم  ن ر دخانه   سهم ااان از ر دخانه .1 سد سخ نی جوه در راسهوس  6

 سدیویت سد –طوناسه رهاسازی  ن از سد  .2

  زارت نیو  .1

  زارت نیو   .2

7 
ابسعه  طیاری در دشت های 

 خلف  طاد   شاد ا 

  سدلاازی سطالعات جاسع  ببه  طوی  اصلی  .1
 سدیویت یکپارچه سناطع  ن )سناطع   سصارف(

 سدیویت اقابا .2

 سدیویت ریاک خشکاالی .3

  زات نیو  .1

  زارت نیو   .2

اماسی   .3
 ذیمدخال 

 ستانداریا. 1 . اهیه طوناسه جاسع سعیشتی   سیاست اجتماری ااان1 رباسل سیاسی   اجتماری 1

 . 1301سنبع: هاشمی، 
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 دات طیو نی ااان شاد ا  طه اوایب ا لبیترمده اوین اهدی -2-19جد ل

 توضیحات تهدیدات

رقاطاات در اسااتفاده از 
سناطع  ن/ اخصایص  

  ن

های کشا رزی، صنعتی   ساکبنی در طاا دست طه طابر ف ایناده ای طاا اخصایص  ن     ابسعه -
 ااان رقاطت سی کنند. 

افااا ایش جویاناااات  
  ر دی زهکش ها

ری )نیشکو، خلف  طاد   شاد ا (   ابسعه پو رش سااهی  جویانات زهکشی از ابسعه شبکه  طیا -
)پو رش ساهی  زاد ا ( طه طبر ساتقیم  ارد ااان سی شابند،  در هماین  اال جویاناات زهکشای  از      

 ابسعه های طاادست طه طبر غیو ساتقیم )از طویق  ر دخانه(  ارد ااان سی شبند.

،  ارد شد  فابالن های صانعتی    جویانات زهکشی  اصل از طوح های  طشبئی ارابی شبر -
 خانگی 

  لبد ی  ن

 اف ایش  ر د طاقیمانده  سباد شیمیایی کشا رزی از کل  ببه  طخی   -

 طاقیمانده  سمبم که  اه طوای ساهیگیوی در  ببه  طخی  طاادست سبرد استفاده قوار سی  یود. -

 اف ایش فابالن صنعتی   زطاله های خانگی -

 شاد ا  طه ااان ر د شیواطه زطاله شهو  -

  ر د ساتقیم فابالطهای اصفیه نشده خانگی   طیمارستانی  -

کاهش جویانهای 
 سیالطی

 ابسعه طوح های کنتول طغیا  )سدهای ذخیوه( در  ببه طاادست -

  قبع خشکاالی   اغییوات اقلیمی طو سناطع  طی  ببه   ااان اثو  ذاشته است.  -

اغییاااوات اقلیمااای/  
خشکاااالی طاابانی 

 سدت

های کم  طی نابتا رادی است.  اسا  طه نظو سی رسد اغییوات اقلیمی سبجب  خیم او  قبع د ره -
 شد  ا باع شبد. 

سعوفاای  بنااه هااای  
 غیوطبسی

فعالیتهای پو رش ساهی در  ببه اطوی  طاادست سبجب  ر د  بنه های غیوطبسی سی شبد که  -
 کنند. طا  بنه های طبسی ااان رقاطت سی

 

 ن نیازهای تحقیقاتی بر اساس فصول گذشته تعیی -01-4
طا ابجه طه سشکالت ااان که در طخش قبلی طه  نها اشاره  ودید طه نظو سی رسد قبل از انجام هو فعالیتی ازم 
است احقیقات  اتوده ای در زسینه های سختلف   سوابط طا ساائل سطوح شده صبرت پذیود اا طتبا  سادیویتی  

  رلمی را در سنطقه ارمال نمبد. سطاطق طخش قبلی رنا ین احقیقاای پیشنهادی نیا  در  سبنی طو نتایج سنطقی 
 ارائه خباهد  ودید.  5-19   1-19د  طخش طیو نی   در نی اقایم طندی سی  ودند که در جدا ل 

 

 بحث و نتیجه گیری -01-5
سشکالت ستعاددی در   طا ابجه طه سباردی که طه  نها اشاره  ودید سشخص سی  ودد که در  ال  ابو

سطح  ببه  طوی  ر دخانه جوا ی   ااان  جبد دارد که طایاری از  نها ااثیوات قاطل ابجهی را طه طبر ساتقیم 
  غیو ساتقیم طو روصه اااطی طوجای  ذاشته اند. یکی از سشکالای که شاید طتابا   فات سهمتاوین   اصالی     

سشکل کاهش سی ا   ن  ر دی طه ااان   انا ل کیفیات    اوین سشکلی است که طاید ابجه خاصی طه    شبد،
   است. طی سال های اخیو کاهش سی ا   ن  ر دی طه ااان طه دایل طبیعی )همانند خشکاالی ها، کاهش 
طارند ی، اف ایش دسا   ابخیو   ...(   غیو طبیعی )طوداشت های طی ر یه   غیو اصبلی، سدسازی ها، ردم اعیین 
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اان   ...( سشکلی طبده که طایاری از سحققا    فعاا  در زسینه  فاظات از اااان را نگاوا      ق  طه دائمی ا
 نمبده   طارث  ودیده است که االش های طایاری در این زسینه صبرت پذیود. 

 
 رمده اوین اهدیدات در نی ااان شاد ا  طه اوایب ا لبیت  -3-19جد ل

 توضیحات تهدیدات  

گاههای اغییو کارطوی  زیاات 
 اااطی

 پیشو ی   اجا ز زسینهای زراری طه نبا ی اااطی -

های  وارای، کارخانجات سختلف، خطبه انتقاال  ساخت ساختمانها، جاده سازی، نیو  اه -
 نیو ، خطبه انتقال نفت، کانالها   زهکش ها، ... در روصه ااان

 ان ل کیفیت  ن
 استفاده از سم طوای ساهیگیوی -

 ی در   ااان  ر د زطاله ر ستاها -

  ر د ساتقیم فابالطهای ر ستایی  -

اخااتالل   ایجاااد س ا ماات  
 طوای  یات   ش

 جاده سازی   رفت    سد در داخل ااان -

 ایواندازی -

 طوداشت طی ر یه سناطع ااان )ساهی، پونده، رلبفه( - فشار طو سناطع

 های ساهیا  غیو طبسی اغذیه ااان طا  بنه - سعوفی  بنه های غیو طبسی

 سودم سحلی  اهگاه نی ار را  اش سی نند. -  اش زد  نی ار

 نشت سباد نفتی از لبله های انتقال نفت   - هانشت سباد نفتی از لبله

 
طه نظو سی رسد طهتوین راه جهت رفع این سشکل   کاهش اثوات    طو ااان انجام سطالعات سدیویت 

یاز  طی ااان طاشد. البته ازم طه ذکو است که رال ه طاو  سناطع  ن در سطح  ببه   اعیین  داقل ن هطهم پیبست
کاهش سی ا   ر دی  ن سشکالت ستعدد دیگوی نی  در سطح  ببه   اااان  جابد دارد کاه طاه  نهاا اشااره       
 ودید.  لی سائله ای که اهمیت پیدا سی کند سدیویت صحیح این روصه  طی سی طاشد. طه نظو سی رسد اشکیل 

شاد ا    کمیته های زیو سجمبره االشی اسید طخش را در این زسینه  غاز نمبده که نتایج  کمیته  فاظت ااان
   سی اباند اا  د زیادی سشکالت فعلی را کنتول نمبده   در طوخی سبارد نی  این سشکالت را طه طبر کاسل رفع 

بط سی طاشد که هو یک قبانین نماید. زیوا سشکالت ااان از نظو  قبقی طا سازسا  ها   ار ا  های سختلفی سوا
   ظایف سشخصی دارند   سطمئناً جهت رفع سشکالت هیچ ار انی طه انهایی نمای اباناد اقاداسات ازم را طاه     
انجام طوساند.   طهتوین راه سدیویت ااان، سدیویت سشارکتی سی طاشد که در طوح  فاظات از اااان شااد ا     

   سولب ه فعالیت کمیته ها قوار  وفته است.
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 رنا ین احقیقاای سبرد نیاز در طخش سشکالت طیو نی ااان -1-19جد ل

 نهاد مسئول اولویت عنوان تحقیق ردیف
مدت 

 زمان

هزینه پیش بینی 

 شده

 )ریال(

1 
انجام سطالعات اخصیص سناطع  ن در 
 سطح  ببه  طوی  ر دخانه جوا ی

1 
سازسا   ن   طوق 

 خبزستا 
 2طصبرت 
 ساانه 

999/999/999/39 

2 
انجام سطالعات ساساندهی کارطویهای 
سبجبد در سطح  ببه  طوی  ر دخانه 

 جوا ی
1 

اداره کل  فاظت سحیط 
زیات خبزستا    
 کهگیلبیه   طبیوا مد

 999/999/999/39 د  سال

 // 1 اعیین  داقل نیاز  طی ااان شاد ا  2
یکاال 
  طی

999/999/999/3 

3 
شتی استفاده سجدد از  ن های طو 

)زهان های کشا رزی، پاان های 
 صنعتی   ... (

 999/999/999/19 یکاال // 2

1 
انجام سطالعالعات اعیین الگبهای کشت 
 سناسب طا ابجه طه سبجبدی  ن  ببه

1 
 سازسا  جهاد کشا رزی
خبزستا    کهگیلبیه   

 طبیوا مد
// 999/999/999/19 

5 
طورسی در خصبص ر شهای  طیاری 

ش سی ا  سصوف  ن سناسب جهت کاه
 در س ارع

1 // // 999/999/999/5 

6 
سطالعاله اسکا  سنجی ا داث سیاتم 
جمع   ری   اصفیه فابالن  شهوهای 

  ببه  طوی  ر دخانه جوا ی
2 

شوکت  ن   فابالن 
استا  خبزستا    
 کهگیلبیه   طبیوا مد

// 
 طوای هو شهو

999/999/999/1 

7 
انجام سطالعات در خصبص اسکا  

اسازی  بنه های طبسی در ر دخانه ره
 جوا ی

1 
اداره کل شیالت استا  

 خبزستا 
// 999/999/999/3 

1 
انجام سطالعات ساساندهی انهار سنتی 
 ببه  طوی  ر دخانه جوا ی )خصبصا 

 طازه انتهایی( 
2 

سازسا   ن   طوق 
 خبزستا 

// 999/999/99/19 

0 
انجام سطالعات پایش لیمنبلبژیک   پیش 

  بعیت ااان شاد ا طینی 
 999/999/999/3 سال 2 شیالت استا  خبزستا  2
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 رنا ین احقیقاای سبرد نیاز در طخش سشکالت طیو نی ااان -5-19جد ل 

 مدت زمان نهاد مسئول اولویت عنوان تحقیق ردیف

هزینه پیش بینی 

 شده

 )ریال(

1 
انجام سطالعات اعیین کارطویهای روصه اااطی )طا هدف 

 یوی از اغییو کارطوی ارابی   استفاده طی ر یه از جلب
 سناطع   (

1 
اداره کل  فاظت 
سحیط زیات 
 خبزستا 

 999/999/999/5 یکاال

2 
انجام سطالعات طورسی کیفی  ن ااان   ارائه راهکارهای 

 سدیویتی طهببد   
1 

سازسا   ن   طوق 
 خبزستا  

 999/999/999/19 یکاال  طی

 // 1 ش ااان  ن ااان شاد ا اد ین طوناسه پای 3

 ساانه 2

)هو د  سال یکبار 
 طازنگوی  ودد(

999/999/999/1 

)طوای سال ا ل 
 سطالعه(

1 
انجام سطالعات در خصبص اسکا  رهاسازی  بنه های 

 طبسی در ااان شاد ا 
1 

اداره کل شیالت 
 استا  خبزستا 

 999/999/599/1 یکاال

 

 منابع  -01-6
.  زارت جهاد کشا رزی، سعا نت  ن طوح جاسع سدیویت ااان شاد ا (. 1311دام )سهندسین سشا ر پن .1

    خا . 

طوح  فاظت . اهوا ، طوناسه جاسع سدیویت ااان شاد ا  (.  1310طوح  فاظت از ااان های ایوا  ) .2
 از ااان های ایوا . 

شاد ا    راهکارها. طوح (. طورسی رباسل سبثو طو کاهش  ر دی طه ااان 2912هاشمی، سید سختار ) .3
  فاظت از اااطهای ایوا ، اهوا . 
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 :اثرات متقابل توسعه بر تاالب شادگانیازدهمفصل 
 

  2و الهام اسدآبادی 1نازنین جامعی
 چکیده

در این فصل به بررسی اثرات توسعه بر اکوسیستم وعرصه طبیعی ارزشمند تاالب شادگان پرداخته شده 
وووییر  و  بی –شریمیایی، اکوووییر     –این اثررات در سره مطریی فییی ری      ،است. به منظور بررسی دقیق تر

اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی گردیده است. اوبته الزم به ذکر است که این بررسی در دو بخر    –اقتصادی 
طرح های موجود و آتی بررسی خواهد گردید، اگرچه باید یادآور شد که در خصوص طرح های آتی منطقره ییری   

واحی پیرامویی آن باید خاطر یشران یمرود کره    در ارتباط با تاالب شادگان و ی اطالعات کاملی موجود یمی باشد.
توسعه صورت گرفته بدون ایجام مطاوعات و بدون توجه به اصول توسعه پایدار و همراستا با حفظ منراب  طبیعری   

چه بسا توسعه صنعتی همایند گردشگری در طبیعت منطصر بفررد تراالب شرادگان منراف  اقتصرادی       بوده است.
ند فوالد شادگان برای مردم بومی منطقه به دیبال داشته باشد. علی رغم بوجود بیشتری را یسبت به طرحی همای

آمدن مش التی که یتیجه توسعه یاپایدار طرح های مختلف در تاالب و یواحی پیرامویی آن بوده است، اکوسیستم 
ان در یظر گرفته تاالبی باز هم در طرح های توسعه آتی یادیده گرفته شده و جایگاهی برای آن توسی بریامه ریی

یشده است. اوبته با توجه به فعاویت هایی که هم اکنون در کمیته استایی حفاظت از تاالب شادگان و کمیته های 
زیرمجموعه آن در حال ایجام می باشد به یظر می رسد در آینده ای ییدیر  سرندهایی در خصروص کنتررل و     

آن تهیه، مصوب و به اجرا گذارده شود. در حرال حاررر   یظارت بر طرح های توسعه در تاالب و مناطق مرتبی با 
ییی مواردی همایند تعیین حق آبه دائمی تراالب شرادگان، تعیرین حرد بسرتر و حرریم تراالب شرادگان، تردوین          
دستوراوعمل ارزیابی اثرات زیست مطیطی پرویه های پیشنهادی در تاالب و مطدوده های مرتبی با آن و بسیاری 

پیگیری می باشد که امید آن می رود در آینده ای ییدی  به صورت سندهای مصروب بره   موارد دیگر در دست 
تمامی ارگان ها و سازمان ها ابالغ گردد، تا بتوان از اثراتی که مم ن است در آینده از طرح هرای توسرعه غیرر    

 اصووی و یاپایدار به تاالب وارد شود جلوگیری یمود.
 

 مقدمه -11-1
و ایدازه ای و با هرر   تست که تمامی پرویه های توسعه و عمرایی در هر وسعامروزه مشخص گردیده ا

 فرآیندی اثراتی را بر مطیی های پیرامویی خود برجای می گذارید که مم ن است کوتاه مدت، بلنرد مردت و یرا   
 وارح است تغییراتی که به دست بشر در مطیی های طبیعی حادث می گردد یظم طبیعرت را دائمی باشند.  حتی

آشفتگی در یظام اکوسیستم می گردید. تاالب شرادگان ییری بره عنروان یر        وبرهم زده و باعث ایجاد اختالل 
اکوسیستم تاالبی حساس و منطصر به فرد در سال های اخیر دست خوش تغییرات بسیاری گردیده که عمدتا به 

بررسی اثرات توسرعه برر ایرن    دویل فعاویت های بشری و خصوصا طرح های توسعه بوده است. در این فصل به 
 –به منظور بررسی دقیرق ترر ایرن اثررات در سره مطریی فییی ری        عرصه طبیعی ارزشمند پرداخته شده است. 

اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی گردیده است. اوبته الزم به ذکر  –بیووویی  و اقتصادی  –شیمیایی، اکووویی  

                                                 
 کارشناس مسئول مطیی زیست / سازمان آب و برق خوزستان 1
 کارشناس مطیی زیست، سازمان آب و برق خوزستان 2
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آتی بررسی خواهد گردید، اگرچه بایرد یرادآور شرد کره در     است که این بررسی در دو بخ  طرح های موجود و 
 خصوص طرح های آتی منطقه ییی اطالعات کاملی موجود یمی باشد. 

 

 بررسی اثرات طرح های توسعه موجود در محدوده تاالب شادگان -11-2
ن همایگویه که در فصل های قبلی ییی اشاره گردید در حال حارر طرح های توسعه متعددی در پیرامو

           تاالب و یا در حوره آبریی تاالب وجود دارید که هر ی  با توجره بره ماهیتشران اثررات متفراوتی را برر تراالب        
         ، صرنای  و ... از ایرن جملره    گذاشته اید. طرح های کشاورزی، پرورش آبییان، پرورش دام و طیور، جراده سرازی  

 می باشند. 
 شیمیایی تاالب شادگان –جود بر محیط فیزیکی اثرات طرح های توسعه مو -11-2-1

شیمیایی از بخ  های مهم می باشد که پایه و اساس بقاء اکوسیستم هرا   -در طبیعت مطیی فییی ی
           به شمار می آید. عواملی همایند اقلریم، آبککمری و کیفریخ، خرا. و .... از پارامترهرای ایرن مطریی مطسروب         

          ر اسرت کره برخری از ایرن مشر الت بواسرطه رخردادهای طبیعری هماینرد وقرو            اوبته الزم بره ذکر  می شوید. 
عمده ترین مش التی که بر اثرر  خش ساوی ها، کاه  مییان باریدگی، افیای  تبخیر و ... تشدید گردیده است. 

 طرح های توسعه بر این مطیی ها حادث شده است عبارتند از: 
 ان از رودخایه جراحی به دویل گسترش طرح های توسرعه در  کاه  کمیت آب ورودی به تاالب شادگ

کشراورزی و برداشرت هرای    گسترش طرح های برداشت های مدیریت یشده، حوره آبریی و خصوصا: 
 غیر مجاز و ... 

      کاه  کیفیت آب تاالب به دویل ورود آالیندهای مختلف همایند: زهراب هرای کشراورزی، پسرابهای
 . میلیون متر م عبخ 01کبی  از تایی، پسمایدهای شهر شادگان و ... صنعتی، فارالبهای شهری و روس

     و ییدیر  شردن آن بره شررایی یروترو      رسیدن تاالب به شرایی میوتررو  کحاصرلخییی متوسریخ 
  کحاصلخییی زیادخ

 و ...، سوزایدن زباوه ها آوودگی هوا به دویل عبور جاده های متعدد از میان تاالب، وجود صنای  آووده ساز 

  ایجاد آوودگی صوتی به دویل رفت و آمد خودروها 

 شور شدن آب در بخ  شیرین تاالب به دویل ورود زهاب های طرح های توسعه ییش ر 

 تغییر کاربری اراری تاالب به دویل توسعه فعاویت های ایسایی 

  به دویل کاه  مییان آب ورودی یتاالب اکوسیستمخش  شدن بخشی 

 برداری در پیرامون تاالب و در برخی موارد از بستر تاالب تخریب بافت خا. به دویل خا .  

 اراری و خا. پیرامون تاالب به دویل رهاسازی پسمایدهای شهری و صنعتی نآووده شد 

 آووده شدن آب و خا. به دویل ورود مواد یفتی 

 شور شدن اراری مطدوده تاالب به دویل رهاسازی زهاب های شور و تبخیر آیها 

  به دویل خش  شدن بخشی از تاالب و کاه  سطح آبی هوا در مطدوده تاالبافیای  دمای 
 

 بیولوژیک تاالب شادگان –اثرات طرح های توسعه موجود بر محیط اکولوژیک  -11-2-2

با توجه به حساسیت باالی اکوسیستم تاالبی به دویل حضور سه اکوسیستم آبی شریرین، ورب شرور و شرور     
می تاالب از اهمیت باالیی برخوردارید. از طرفی تاالب شادگان اکوسیستم مهمی گویه های گیاهی و جایوری بو

می باشد که هر ساوه پذیرای پریدگان مهاجر بسیاری بوده و بسیاری از این پریدگان جوجه آوری خود را ییری در  
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تراالب و یرا در    این تاالب ایجام می دهند. متاسفایه در حال حارر به دویل توسعه طرح های متعدد در پیرامرون 
حوره آبریی آن کیفیت شرایی موجود روز به روز در حال کاه  می باشد که این امر اثرات قابل تروجهی را برر   

 زیستمندان تاالب برجای گذاشته که در ادامه به مهمترین آیها اشاره خواهد گردید. 
 کاه  جمعیت ماهیان بومی و دارای ارزش های شیالتی 

 فاقد ارزش های باالی شیالتی افیای  گویه های ماهی 

 کاه  مناب  غذایی موجود در تاالب 

     ،تهدید شدن جمعیت گویه های موجود در فهرست های ملی و بین اومللی هماینرد ال. پشرت فراتری
  و غیره. گیالیشاه خاودار 

 کاه  وسعت یییارهای موجود در تاالب 

 تجاریهای  ه  جمعیت گویتهدید شدن جمعیت گویه های جایوری حفاظت شده به دویل کاه 

 افیای  استرس در منطقه برای زیستمندان به دویل آوودگی های صوتی 

 
 اجتماعی و فرهنگی تاالب شادگان –اثرات طرح های توسعه موجود بر محیط اقتصادی  -11-2-3

بهره برداری  جوام  پیرامویی تاالب شادگان از طرق متفاوتی با تاالب در ارتباط بوده و از مناب  موجود در آن
ساخت صنای  دستی، صید ماهی، ش ار  خایه سازی و تغذیه دامبرداشت یی برای استفاده از آب تاالب، می کنند. 

پریدگان و بسیاری استفاده های دیگر که مستقیما یا غیر مستقیم با مناب  تاالبی مرتبی می باشرند. متاسرفایه در   
تاالب ایجاد گردیده باعث شده که بسیاری از این کاربری ها از بین سال های اخیر تغییراتی که بر اثر توسعه در 

رفته و یا از کیفیت کمتری برخوردار باشند. در ذیل به عمده ترین و مهمترین اثرات یاشی از طرح هرای توسرعه   
 اجتماعی و فرهنگی تاالب شادگان اشاره گردیده است.  –موجود بر مطیی اقتصادی 

  آیها ام ان چرای دام وجود دارد کاه  گستره هایی که در 

  کاه  مییان علوفه برداشتی از تاالب شادگان جهت تغذیه دام 

 کاه  مطصوالت دامی به دویل کاه  چرای دام ها 

 از دام ها در فصل کم آبی و خش ساوی به دویل یبود آب یتلف شدن تعداد 

  شیالتیکاه  مییان صید ماهی به دویل کاه  گویه های دارای ارزش غذایی و 

  کاه  ایدازه و وزن ماهی های صید شده 

 کاه  مییان ش ار پریدگان 

  کاه  درآمدهای حاصل از مناف  تاالبی 

 کاه  کیفیت آب مورد استفاده جوام  بومی 

 کمریگ شدن فرهنگ مردم بومی به دویل کم توجهی به سنت ها و توسعه یاهمگون 

 عت گردی، تفریطری و ...خ بره دویرل یازیبرا     مطدود شدن تعداد گردشگران در بخ  های مختلف کطبی
 شدن تاالب، آووده بودن تاالب و ... .

 تغییر زیدگی سنتی مردم بومی به دویل کاه  مناب  تاالبی 

 شیو  بیماری های مرتبی با آب خصوصا در فصول گرم سال 

ودن تمرامی  عالوه بر مواردی که به آیها اشاره گردید طی بررسی هایی که صورت گرفته و با وطاظ یم
به کمیت و کیفیت آب آن بستگی دارد و همچنرین برا در یظرر گررفتن      ارزش های اقتصادی تاالب که مستقیماً

ریال و ارزش کل بخ  آب  0/0011آب موجود در تاالب  شرایی استایدارد زیست مطیطی ارزش هر متر م عب
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ی  عدد تقریبی بوده ر مذکو است که عدد میلیارد ریال برآورد گردیده است. الزم به ذکر 86/103شیرین تاالب 
قعی ییست، وذا کاه  کمی و کیفی آب تاالب می تواید خسارات جبران یاپذیری را یه تنهرا در  واو مطمئناً عدد 

سطح منطقه بل ه در سطح ملی و بین اومللی ایجاد یماید. با توجه به مواردی که در خصوص ارزش های تاالب 
کاه  کمیت و کیفیت مشخص می گردد  بیان گردید کیفیت آب تاالب می باشد، که همگی وابسته به کمیت و

آب تاالب در سطح باالیی باعث خسارات اقتصادی و اجتماعی در جوام  بومی وابسرته بره آن گردیرد اسرت. از     
طرفی به دویل عجین شدن فرهنگ مردم بومی و جوام  مطلی پیرامون تاالب برا اکوسیسرتم آبری آن مطمئنرا     

ات فرهنگی بسیاری ییی در منطقه ایجاد گردیده است که شناسایی آیها ییراز بره ایجرام مطاوعرات گسرترده      خسار
 خواهد داشت. 

 

 اثرات طرح های توسعه آتی در محدوده تاالب شادگان -11-3
در فصول گذشته بررسی های کاملی در زمینه طرح های توسعه آتی در سرطح حورره آبریری صرورت     

در بخ  آب و سازه های مرتبی با آن می باشدکسدها و اید متذکر شد که تمامی این طرح ها پذیرفت که اوبته ب
شب ه های آبیاری و زه شیخ. اوبته الزم به ذکر است که طرح های دیگری ییی در آینده در منطقه توسعه خواهد 

، بره سرمت تراالب    نشرادگا  توسعه شرهر . مواردی همایند را تشدید می یمایندیافت که مش الت کنویی تاالب 
توسعه طرح های گردشگری و تفریطی، توسعه صنعت فوالد شادگان کدرون تاالبخ، توسعه صرنای  وابسرته بره    
پتروشیمی و ... از مواردی هستند که بیم آن می رود در آینده ای ییدی  و چنایچه غیر اصووی و بدون مطاوعات 

 سترش یابند، شرایی تاالب را بطرایی تر و بقاء آن را تهدید یمایند. گارزیابی اثرات زیست مطیطی 
در تاالب وجود دارد شاید بتوان گفت اصلی ترین مش ل کم شدن حجم که در حال حارر با توجه به مش التی 

 آب ورودی به تاالب باشد که در برخی ماه ها ییی به صفر می رسد. وذا به یظر می رسد طرح های توسعه که در
سطح حوره آبریی با آب و برداشت آب مرتبی می باشند از اهمیت باالیی برخوردارید. بررسری هرا حراکی از آن    

آبریی پرروری طررح هرای      و است که به طور قط  در بخ  های: تامین آب شرب شهری، صنعت، کشراورزی 
  خواهرد داد. اوبتره بایرد    رودخایه جراحی را افیایتوسعه مد یظر است که به مییان قابل توجهی برداشت آب از 

متذکر گردید که بریامه هایی جهت تعیین مییان حق آبه زیست مطیطی تاالب در دسرتور کرار سرازمان مترووی     
کسازمان آب و برق خوزستانخ قرار گرفته است که می تواید بر توسعه طرح های آتری اثرر گرذار بروده و آیهرا را      

        اسبه گردد و بصورت سند ملی بره تصرویب برسرد از یظرر قرایویی      کنترل یماید. زیرا در صورتی ه این مییان مط
 می بایست در طرح های توسعه مد یظر قرار گیرد. 

با توجه به توریطاتی که در خصوص مش الت موجود تاالب بر اثر طررح هرای توسرعه ارائره گردیرد      
بردون در یظرر گررفتن     ون تراالب وارح است که چنایچه توسعه در حوره آبریی رودخایه جراحی، پیرامرون و در 

دوچندان خواهد یمود. در ذیل به مواردی که در آینده مم ن است به را ب ادامه یابد مش الت موجود شرایی تاال
 دویل توسعه در تاالب حادث شود اشاره خواهد گردید. 

 
 شیمیایی تاالب شادگان –بر محیط فیزیکی آتی اثرات طرح های توسعه  -11-3-1

 ب ورودی به تاالب از رودخایه جراحیقط  شدن آ 

  مییان آب ورودی یا قط  خش  شدن بخ  های بیشتری از تاالب به دویل کاه 

  باالرفتن مییان آوودگی های موجود 

  شدن تاالب به دویل افیای  ورود آالینده هایوترو  کحاصلخییخ 
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  شور شدن بخ  های شیرین و وب شور تاالب 

 ی از تاالبترشتغییر کاربری بخ  های بی 

 فعاویت های ایساییو توسعه به دویل گسترش و صوت خا.  ،افیای  آوودگی هوا 
 

 بیولوژیک تاالب شادگان –بر محیط اکولوژیک  آتیاثرات طرح های توسعه  -11-3-2

  گویه های بومی و دارای ارزش های شیالتی و زیستی با گویه های غیر بومی و یا فاقد جایگیین شدن
 ارزش

 اد گویه های مهاجر به دویل بطرایی شدن شرایی تاالب کاه  تعد 

 از بین رفتن کامل گویه های در خطر ایقراض 

 صید و ش ار گویه های حفاظت شده 

 کاه  چشمگیر سطح یییارها 

 یا امن شده پناهگاه حیات وح  برای گویه های حفاظت شده و احتمال مهاجرت گویه ها 

 
 اجتماعی و فرهنگی تاالب شادگان –محیط اقتصادی بر  آتیاثرات طرح های توسعه  -11-3-3

   کاه  چشمگیر م ان های چرای دام 

  مییان علوفه برداشتی  چشمگیر  کاه 

 کاه  مطصوالت دامی به دویل کاه  چرای دام ها 

 از دام ها در فصل کم آبی و خش ساوی به دویل یبود آب زیادی تلف شدن تعداد 

  دویل کاه  گویه های دارای ارزش غذایی و شیالتی مییان صید ماهی بهقابل توجه  کاه 

 حفاظت یشده به دویرل کرم شردن جمعیرت و افریای  شر ار        پریدگان گویه های کاه  مییان ش ار
 پریدگان حفاظت شده

 و احتمال تخلیه روستاهای حاشیه تاالب کاه  درآمدهای حاصل از مناف  تاالبی  

 آب مورد استفاده جوام  بومی آوودگی باالی 

 فرهنگ مردم بومی به دویل کم توجهی به سنت ها و توسعه یاهمگون ز بین رفتنا 

 شدن تعداد گردشگران در بخ  های مختلف کطبیعت گردی، تفریطی و ...خ به دویرل یازیبرا    ترمطدود
 شدن تاالب، آووده بودن تاالب و ... .

 تغییر زیدگی سنتی مردم بومی به دویل کاه  مناب  تاالبی 

   لبیماری های مرتبی با آب خصوصا در فصول گرم سا شیو افیای 
 

 بحث و نتیجه گیری -11-4
همایگویه که در این فصل بیان گردید مشخص می گردد کره در حرال حاررر مشر الت متعرددی در      
            حوره آبریی رودخایه جراحی، تاالب شادگان و پیرامون آن وجود دارد که مسرتقیم یرا غیرر مسرتقیم مررتبی برا       
طرح های توسعه هستند که با سرعت قابل توجهی طی سال های اخیر پیشرفت یموده اید. اوبتره الزم بره ذکرر    

و چنایچه بصورت اصووی و منطبق بر معیارهای علمی صورت پرذیرد   استاست که توسعه الزمه زیدگی بشری 
  های مختلف خواهد گردیرد.  یه تنها مش ل آفرین یخواهد بود بل ه باعث ارتقاء سطح زیدگی ایسان ها در بخ

که توسعه صورت گرفته متاسفایه بدون  یموداما در ارتباط با تاالب شادگان و یواحی پیرامویی آن باید خاطر یشان 
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ایجام مطاوعات و بدون توجه به اصول توسعه پایدار و همراستا با حفظ مناب  طبیعی بوده است. چره بسرا توسرعه    
ت منطصر بفرد تاالب شادگان مناف  اقتصادی بیشتری را یسربت بره طرحری    صنعتی همایند گردشگری در طبیع

 همایند فوالد شادگان برای مردم بومی منطقه به دیبال داشته باشد. 
علی رغم بوجود آمدن مش التی که یتیجه توسرعه یاپایردار طررح هرای مختلرف در تراالب و یرواحی        

از هرم در طررح هرای توسرعه آتری یادیرده گرفتره شرده و         پیرامویی آن بوده است، متاسفایه اکوسیستم تاالبی ب
جایگاهی برای آن توسی بریامه رییان در یظر گرفته یشده است. اوبته با توجه به فعاویت هایی که هم اکنرون در  
کمیته استایی حفاظت از تاالب شادگان و کمیته های زیرمجموعه آن در حال ایجام می باشد به یظر می رسد در 

دی  سند هایی در خصوص کنترل و یظارت بر طرح های توسعه در تاالب و منراطق مررتبی برا آن    آینده ای یی
و به اجرا گذارده شود. در حال حارر ییی مواردی همایند تعیین حق آبه دائمی تاالب شادگان، تعیین  ، مصوبتهیه

ویه هرای پیشرنهادی در   حد بستر و حریم تاالب شادگان، تدوین دستوراوعمل ارزیابی اثرات زیست مطیطری پرر  
 ه امیرد آن مری رود در   تاالب و مطدوده های مرتبی با آن و بسیاری موارد دیگر در دست پیگیری می باشرد کر  

آینده ای ییدی  به صورت سندهای مصوب به تمامی ارگان ها و سازمان ها ابالغ گردد، تا بتوان از اثراتری کره   
 وی و یاپایدار به تاالب وارد شود جلوگیری یمود. مم ن است در آینده از طرح های توسعه غیر اصو

            با توجه به مش التی که به آیها اشاره گردید عالوه بر فعاویت هایی کره در خصروص طررح هرای توسرعه آتری       
می بایست مد یظر قرار گیرد به یظر می رسد که جهت کنترل مش الت موجود ییی فعاویت های متعددی صورت 

 به این موارد اشاره گردیده است.  0-00ول پذیرد. در جد
 

 منابع -11-6
فعاویتهای ایسایی و اثرات آیها بر اکوسیستم »جلد دوم  -طرح مدیریت زیست مطیطی تاالب شادگان .0

 0360 -شرکت مهندسین مشاور پندام -اداره کل حفاظت مطیی زیست -«تاالب شادگان

 0361 -در جلسه دوم کارگروهگیارش ارائه شده توسی اداره کل شیالت خوزستان  .1

 0310 -سازمان آب و برق خوزستان  –گیارش س ویتگاه های تاالب شادگان و کارکردهای آیها  .3
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 راه ارهای رف  مش الت موجود و آتی-0-00جدول 

 محیط ها
 راهکارهای پیشنهادی

 یاشی از طرح های توسعه آتیراه ار جهت رف  مش الت  راه ار جهت رف  مش الت یاشی از طرح های توسعه موجود

 -محیط فیزیکی 

 شیمیایی

 تعیین حق آبه دائمی و زیست مطیطی تاالب شادگان -

 تصفیه فارالبهای خایگی و صنعتی در سطح حوره قبل از ورود به رودخایه -

 کنترل و تصفیه فارالب ها و زهاب های ورودی به تاالب شادگان -

 یش ر با تسری  در راه ایدازی کایال جدید جلوگیری از ورود زهاب های طرح های توسعه ی -

 متوقف یمودن خاکبرداری ذر بستر و پیرامون تاالب -

 ایجام گشت زیی های مداوم جهت شناسایی فعاویت های غیر مجاز  -

 تعمیر و بازسازی وووه های ایتقال یفت در سطح تاالب -

 تصفیه بر روی آیهاجلوگیری از رهاسازی زهاب های شور در اراری پیرامویی تاالب و ایجام 

 تعیین حق آبه دائمی و زیست مطیطی -

عدم ورود فارالب ها و زهاب ها به تراالب و طراحری سیسرتم     -
 های تصفیه برای طرح های آتی

جلوگیری از احداث جاده های جدید در میان تاالب و در مناطق   -
 حساس مرتبی با تاالب

 جلوگیری از تغییر کاربری اراری  -
 کبرداری ذر بستر و پیرامون تاالبجلوگیری از ایجام خا -

ایجام گشت زیی های مداوم جهت شناسایی فعاویرت هرای غیرر     -
 مجاز 

 جابجایی خطوط ایتقال یفت در صورت ام ان  -

  

 -محیط اکولوژیک 

 بیولوژیک

 تعیین دقیق مطدوده های تاالب  -

 رها سازی ماهیان بومی به منظور بازگشت ذخیره ماهیان تاالب -

 ماهیان غیر بومی و ماهیان فاقد ارزش شیالتیکنترل بیووویی   -

 افیای  حفاظت از گویه های حفاظ شده با ایجاد مناطق امن  -

 تعیین مطدوه های احیا در تاالب کگیاهی و جایوریخ -

کنترل بیشتر ش ار و صید در منطقه به منظور جلوگیری از آسیب رسایی به گویه هرای غیرر شر اری و     -
 حفاظت شده

 از تاالب کنترل برداشت یی  -

 
 

مطاوعه و تعیین گویه هرای مناسرب مراهی جهرت رهاسرازی در       -
 تاالب

 ایجاد مناطق قرق برای گویه های حفاظت شده  -

تعیین یقاط الیه گیینی، زادآوری، تغذیه و ... گویه های برومی و   -
 مهاجر به منظور جلوگیری از استرس زایی برای گویه ها

 من و حفاظت شدهکنترل مداوم ش ار و صید در مطدوه های ا -

 کنترل برداشت یی از تاالب و تعیین یقاطی برای برداشت -

 -محیط اقتصادی

 اجتماعی و فرهنگی
 تعیین یقاطی جهت چرای دام ها -

 تعیین یقاطی جهت برداشت یی از تاالب  -

بررسی ام ان جایگیینی یی به عنوان منب  چررای دام برا سرایر     -
 و احیا یییارهاعلوفه های موجود در منطقه به منظور حفظ 
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 محیط ها
 راهکارهای پیشنهادی

 یاشی از طرح های توسعه آتیراه ار جهت رف  مش الت  راه ار جهت رف  مش الت یاشی از طرح های توسعه موجود

 تعیین مطدوده هایی جهت صید   -

 اعالم گویه های قابل ش ار و صید به افراد بومی -

سب ش ار و صید با توجه به رمان ها مهم در حفاظت گویه هرا هماینرد زمران    تعیین و اعالم فصول منا -
 های زادآوری

آموزش افراد بومی جهت استفاده صطیح از مناب  تاالبی و ایجاد فرصت های جدیرد جهرت درآمردزایی     -
 افراد بومی

 ترقیب جوام  مطلی جهت برگیاری جشنواره های مرتبی با فرهنگ و سنت های آیها -

 د مطلی و بومی جهت یطوه پذیرش و راهنمایی گرشگرانآموزش افرا -

 آموزش افراد بومی جهت استفاده صطیح از مناب  تاالب -

 ارائه آموزش های الزم به افراد مطلی در خصوص بیماریهای مرتبی با آب  -

کم  رسایی به افراد بومی جهت ارتقاء سطح معیشتی به منظور  -
 کمتر شدن فشار بر مناب  تاالبی

ایجاد ام ایات گردشگری منطبق با طبیعت بره منظرور افریای      -
 درآمد خایوارهای افراد مطلی 

تقویت ساختارهای زیدگی سنتی در جوام  بومی به منظور حفرظ   -
 منطقهارزش های فرهنگی مردم 

و تمامی مواردی که در راه ارهای مشر الت موجرود بره آیهرا      -
 اشاره گردید
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 : اثرات خشکسالی و تغییر اقلیمدوازدهم فصل 
 

   1و نازنین جامعی 2سیدمختار هاشمی
 

 چکیده
ایران با توجه به موقعیت خاص و ویژگی های زمین شناختی از آب و هوای متفاوتی برخوردار است و در 

حوضه آبریز  خشک قرار دارد. لذا وقوع خشکسالی های ضعیف تا شدید در کشور و هقلمرو اقلیم خشک و نیم
وقوع نیز مارون  -مارون )تاالب شادگان( امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در حوضه آبریز جراحی-جراحی

           با توجه به اقدامات سازه ای و غیر سازه ای شده است.  گزارشدر سالهای گذشته  خشکسالی های شدید
مدیریت می شود و این نقص بزرگی در رویکرد می توان نتیجه گرفت که خشکسالی به عنوان یک بحران 

مقابله با پدیده خشکسالی است. با وجود اینکه در اظهارات مسئولین از مدیرت مصرف و ممانعت از برداشت های 
اما استراتژی دقیقی برای اعمال سیاست های بهینه مصرف و  سخن به میان آمده است،غیر رسمی یا غیرمجاز 

می توان نتیجه گیری نمود که حوضه آبریز و  دارد.نبرداشت های غیررسمی وجود  کاهش آن و یا برخورد با
با تاالب شادگان فاقد برنامه مدیریت خشکسالی می باشد و اقدامات کنونی در ستاد خشکسالی استان تنها 

             سیاسی برخورد  -اقتصادی -در قالب مدیریت بحران و احتوای تبعات اجتماعیعوارض پدیده خشکسالی 
می نماید. پیشنهاد می شود که برنامه ریسک خشکسالی در یک فرایند مشارکتی تدوین و به اجرا درآید. این 

 .برنامه می تواند از تجربه های طرح های مانند طرح مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه استفاده نماید
 

  مقدمه -21-2
ائه شده که هر کدام از این  تعاریف دیدگاه خاصیی را مید   تا کنون تعاریف بسیار زیادی از خشکسالی ار

نظر داشته اند. عدم وجود یک تعریف جامع و دقیق از خشکسیالی و متفیاوت بیودن معنیی آن از دییدگاه هیای       
مختلف مانع درک مفهوم خشکسالی شده است. خشکسالی بر کلیه جنبه های زنیدگی و بخیش هیای مختلیف     

عی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم برجای می گذارد. در میان بالیای طبیعی که جامعه خصوصاً تغییر محیط طبی
همواره انسان ها با آن دست به گریبان بوده اند، پدیدة خشکسالی به دالیل متعددی از قبیل طوالنی بودن مدت 

.، تیأثیرات  زمان آن، وسعت زیاد، تلفات جانی، خسارات اقتصیادی و اثیرات اجتمیاعی دراز میدت در جامعیه و ..     
 (. WWF, 2006) بیشتری را بر جوامع بشری برجای گذارده است

در چند سال اخیر پدیده خشکسالی مناطق مختلفی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و خسارات قابل توجه 
 جبران ناپذیری را بر منابع طبیعی و خصوصاً اکوسیستم های تاالبی برجای گذاشته است.  و گاهاً

در  5002سالی در اروپا، بخصوص در بخش مدیترانه ای آن، بدترین پدیده ای بیود کیه در سیال    خشک
، خشکسالی بخش های عمده ای از اسیاانیا و پرتغیال و   5002(. در سال 8-85این قاره اتفاق افتاده است)نقشه 

 بخش های وسیعی از انگلستان، ایتالیا و فرانسه را تحت تأثیر قرار داد.

                                                 

 مشاور ملی مدیریت منابع آب، طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران 1 

 کارشناس مسئول محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان 5 
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های انجام شده مشخص گردیده است کیه خشکسیالی بیه دلییل تغیییرات آب و هیوایی       طبق بررسی 
جهانی حادث می شود. بنابراین برای مقابله با پدیده خشکسالی و جلوگیری از شرایط سخت و بحرانی کیم آبیی   
نیازمند تغییرات اساسی در خط مشی ها خواهیم بیود. میدیریتی کیه هیم اکنیون بیرای جلیوگیری و مقابلیه بیا          

ن کردن آب و انجام حفیاری هیا   یخشکسالی در جریان می باشد، ساخت سدهای بیشتر، افزایش پروژه های شیر
جهت استحصال آب بیشتر جهت پاسخگویی به تقاضای بیشتر را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. در 

ی بیش از حید و ناپاییدار از منیابع    نتیجه اعمال این نوع مدیریت نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بهره بردار
 آبی و نهایتاً تشدید مشکل را نیز به دنبال خواهد داشت. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مناطق تحت تأثیر خشکسالی در ناحیه مدیترانه -8-85نقشه 

 
باید به این موضوع توجه داشت که خشکسالی یک پدیده طبیعی بوده و ممکن است به دفعیات اتفیاق   

  گردد. لذا چنانچه منابع آبی بطور خردمندانه مدیریت نگردند، چه در سیال هیای بیارانی و چیه در      افتاده و تکرار
          سال های خشک، خشکسالی و کم آبی بصورت پدیده ای میزمن درآمیده و اثیرات آن افیزایش خواهید یافیت.       

 تور کار خود قرار دهند:دولت ها برای متوقف نمودن خشکسالی می بایست سه دسته از راهکارها را در دس
 مدیریت تقاضا،  .8

 مدیریت عرضه و  .5

 مدیریت یکاارچه و پایدار منابع آبی.  .3
 واضح است که افزایش استحصال آب راهکار مناسبی نخواهد بود.
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 تعاریف خشکسالی -21-1
 تعریف مفهومی خشکسالی -21-1-2

یات اقلیمی می باشد، گرچه اغلیب  خشکسالی پدیده ای عادی است که ناشی از ایجاد تغییر در خصوص
اشتباهاً بعنوان پدیده ای غیر منتظره و غیرعادی مطرح می گردد. منشاء خشکسالی کاهش میزان بارش در یک 
دوره طوالنی مدت همانند یک فصل یا بیشتر می باشد. نتیجه منطقی تغییر اقلیم، افزایش دما و کاهش بارندگی 

 که فراوانی و شدت پدیده خشکسالی را افزایش می دهد.در بسیاری از نقاط جهان می باشد 
خشکسالی یک اتفاق طبیعی است که با سایر پدیده ها متفاوت است و به آرامی آغاز شیده و در طیول   
ماه ها و یا حتی سال ها اتفاق می افتد و اثرات وسیعی را در سطح منطقه ای برجای می گذارد. شروع و پایان، و 

ه سختی قابل تخمین می باشد. خشکسیالی باعیا اثیرات اساسیی اقتصیادی، زیسیت       شدت خشکسالی اغلب ب
محیطی و اجتماعی در سطح وسیع منطقه ای یا حتی ملی می گردد. این امر در تمامی پهنه های اقلیمی اتفیاق  

 . می افتد، ولی آسیب پذیری و درجه اهمیت آن از یک منطقه به منطقه دیگر بطور قابل توجهی تغییر می کند

 تفاوت بین خشکسالی و واژه های مرتبط -8-85جدول 

 رژیم های تحت تأثیر رژیم طبیعی شرایط
 کمبود دوره ای خشکسالی موقت 

 کم آبی خشکی دائم

 
خشکسالی را می بایست از سایر واژه های مرتبط با کمبود آبی مجزا نمود. خشکسالی ناشی از تغییرات 

این وجود، خشکسالی در نواحی مدیترانه ای به عنوان ییک دوره کیم آبیی در    طبیعی بوده و موقتی می باشد. با 
 WFFبخش عمده آن، به شکل قابل توجهی تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرار دارد. با درک ایین موضیوع،   

)صندوق جهانی حمایت از حیات وحش( از واژه خشکسالی به معنیی کمبیود دوره ای اسیتفاده نمیوده اسیت. در      
خشکی، از ویژگی های نواحی کم باران می باشد. کمبود آب غالباً یک ویژگی محسوب میی شیود ولیی     مقابل،

 نتیجه استفاده و فعالیتهای انسانی است. 
فعالیت های انسانی همانند برداشت بیش از حد از حوضه آبخیز، از دست رفیتن الییه هیای خیاک ییا      

الی را شدیدتر می نماید. ایین دو مسیئله ممکین اسیت     پوشش گیاهی و کاربری نامناسب اراضی ، اثرات خشکس
کنوانسیون بین المللی مبارزه با بیابیان زاییی،    8Aباعا افزایش و تسریع فرآیند بیانزایی شوند. مطابق قطعنامه 

بیابان زایی به معنی تبدیل اراضی به زمین های بایر، نیمه بایر و خشک شیدن منیاطق کیم رطوبیت در نتیجیه      
 دد شامل تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی، می باشد.فاکتورهای متع

 

 تعاریف کاربردی -21-1-1

تعاریف کاربردی ارائه شده به شناسایی زمان شروع، پایان و درجه شیدت آن کمیک میی کننید. انیواع      
 نشان داده شده است.  8-85مختلف خشکسالی در این بخش بیان گردیده و ارتباط آنها در نمودار 

 تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی -21-1-1-2

خشکسالی از دیدگاه هواشناسی برپایه میزان بارش یا درجه خشکی در مقایسیه بیا مییزان طبیعیی ییا      
میانگین ماهانه بارش، و در طی یک دوره خشک تعریف می شود. تعریف خشکسیالی از دییدگاه هواشناسیی در    

اشد و می بایست با توجه به شرایط و ویژگی های موجیود  مناطق مختلف و در زمان های مختلف متفاوت می ب
 آن منطقه بیان گردد. بنابراین تعاریف گسترده و گوناگونی با توجه به تفاوت کشورها و مناطق وجود دارد. 
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 خشکسالی از دیدگاه کشاورزی -21-1-1-1

شیی از آن  خشکسالی از دیدگاه کشاورزی به خصوصیات خشکسالی هواشناسیی و اثیرات کشیاورزی نا   
تعرق واقعی و بالقوه، کمبود آب و خاک، کیاهش آبهیای    –بستگی دارد )همانند کمی بارش، تفاوت میان تبخیر 

زیرزمینی و کاهش سطح مخازن(. میزان آب مورد نیاز گیاه به مسیائل متفیاوتی از قبییل شیرایط آب و هیوایی،      
 یستی خاک بستگی دارد. خصوصیات زیستی گونه گیاهی، مرحله رشد و خصوصیات فیزیکی و ز

 خشکسالی از دیدگاه هیدرولوژیکی  -21-1-1-3

از دیدگاه هیدرلوژیکی، خشکسالی به پائین بودن میزان خروجی یا حجم منابع آبی و مخازن در طی ماه 
یا سال اطالق می گردد. خشکسالی از دیدگاه هیدرولوژیکی پدیده ای طبیعی می باشد ولی این پدییده بواسیطه   

با خشکسالی هواشناسی و دوره بازگشیت   های انسانی تشدید می گردد. خشکسالی هیدرولوژیکی معموالً فعالیت
 تغییرات آن مرتبط می باشد.

 معیارهای تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی در برخی از کشورها -5-85جدول 

 معیار سال نام کشور ردیف

 ساعت 41یلیمتر در م 2/5بارش کمتر از  8145 ایاالت متحده امریکا 8

 8132 انگلستان 5
 52روز  متییوالی بییا مجموعییه بییارش کمتییر از   82

 میلیمتر

 میلیمتر 810بارش ساالنه کمتر از  8124 لیبی 3

 8120 هند 4
 5کاهش بارش فصیل واقعیی )مونسیون( بییش از     

 برابر متوسط انحراف

 روزه بدون بارش 2یک دوره  8124 بالی  2
 

 اقتصادی  -از دیدگاه اجتماعی  خشکسالی -21-1-1-4

تعریف خشکسالی از این دیدگاه به استحصال و نیاز فرآورده هیای وابسیته بیه عناصیر خشکسیالی هواشناسیی،       
هیدرولوژیکی و کشاورزی بستگی دارد. این تعریف از سایر تعاریف متفاوت بوده و تحت تأثیر فعالیت های انسانی 

           اجتمیاعی زمیانی اتفیاق     -ز بسیتگی دارد. خشکسیالی از دییدگاه اقتصیادی    بوده و به فرآیندهای استحصال و نیا
می افتد که نیاز به محصوالت اقتصادی همانند آب، علوفه، ماهی یا نیروگاه ها بیش از میزان موجود آب، که به 

بیه دنبیال   اجتمیاعی را   –دلیل کاهش بارش استحصال آن کم شده است، می باشد و این امر اثرات اقتصیادی  
 خواهد داشت. 

 

 بررسی شرایط اقلیمی و آمارهای موجود هواشناسی منطقه  -21-3
این گزارش در خصوص شرایط اقلیمی محدوده تاالب شادگان  4با توجه به بررسی هایی که در فصل 

صورت پذیرفته است مشخص می گردد مطابق آمار ارائه شده، بیشترین میزان بیارش هیای صیورت گرفتیه در     
و بهمن ماه با  01/44، دی ماه با میانگین بارش 81/20الب به ترتیب مربوط به ماه های آذر با میانگین بارش تا

در مقیاس فصلی، بارشها درفصل زمستان سهم بیشتری را به خود اختصیاص  ، بوده است. 02/38میانگین بارش 
باشید.  مستانه و ساس پاییزه و بهیاره میی  رژیم فصلی بارش منطقه ابتدا زو بطور کلی می توان گفت که اند داده

 داده است. نهمانگونه که از آمار ارائه شده مشخص می باشد در فصل تابستان بارندگی رخ 
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 رتبه بندی خشکسالی از دیدگاه های مختلف و ارتباط آنها :8-85نمودار 

 
شادگان )آخرین ایستگاه رودخانه جراحی( به دسیت   در خصوص آمار ورودی تاالب که از طریق بررسی ایستگاه

متر  52/85و معادل  14-12آمده، همانگونه که اشاره گردید، بیشترین دبی ایستگاه شادگان مربوط به سال آبی 
متیر مکعیب برثانییه بیوده      2/0و به میزان حدود  14-11مکعب برثانیه و کمترین میزان آن مربوط به سال آبی 

می باشید نشیان میی دهید کیه       11-11آمار موجود از این ایستگاه که مربوط به سال آبی  است. بررسی آخرین
مترمکعب بر ثانیه می باشد که این میزان بسیار ناچیز و کم بوده و قطعا نمی تواند نیاز آبیی   2/3میانگین ساالنه 

مترمکعب بر  5/85آذر و معادل زیستمندان تاالبی را برآورده نماید. طبق آمار مذکور بیشترین دبی مربوط به ماه 
 متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است.   3/0ثانیه، و کمترین دبی نیز در ماه مهر و حدود 

   عالوه بر دبی فاکتور دیگری که در منابع آبی تاالب می بایست مد نظیر قیرار گییرد، تبخییر از سیطح      
 2/3285االب شادگان بیشیترین تبخییر بیا عیدد     ایستگاه به ت نمی باشد. مطابق بررسی انجام شده در نزدیکتری

رخ داده است که با توجه به خشکسالی سال مذکور دور از ذهن نمی باشد. پس از  12-14میلی متر در سال آبی 
میلی متیر بیشیترین مییزان     4/3551با تبخیر  14-11میلی متر و  4/3201با رقمی معادل  11-11آن سال آبی 

ده اند. این امر تاثیر بسزایی در میزان آب تاالب داشته و از فاکتورهیایی اسیت کیه    تبخیر را به خود اختصاص دا
کنترل آن در مدیریت آب ورودی مشکل آفرین خواهد بود. لذا در برنامه ریزی های مدیریتی جهت تامین میزان 

 آب می بایست میزان این فاکتور مهم نیز لحاظ گردد. 

 -خشکسالی از دیددگاه اقتصدادی   

 اجتماعی 
 بیماری ها )افزایش( -

 آتشسوزی )افزایش( -

 از بین رفتن محصوالت )افزایش( -

 فزایش(کاهش استحصال آب )ا -

 *مشکالت ناشی از استفاده بیش از حد

   محدودیت در استفاده از آب* 
 

خشکسدددالی از دیددددگاه  

 هواشناسی: 
 بارش )کاهش( -

 رطوبت )کاهش( -

 دما  )افزایش( -

خشکسدددالی از دیددددگاه  

 کشاورزی:  

 کمبود آب برای زمین ها -

خشکسدددالی از دیددددگاه  

 هیدرولوژیکی: 

کاهش سدط  آب در آب   -

 حوضه آبریز های سطحی و
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روند افزایشی را داشته است. این در  8312سطح تاالب از سال  مطابق بررسی های انجام شده تبخیر از
      داشیته اسیت. همچنیین بررسیی آوردهیای رودخانیه جراحیی در        نید افزایشیی   حالی است که مییزان بیارش رو  

بوده است که مصادف با  11الی  12ایستگاه های منتهی به تاالب نشان دهنده روند کاهشی دبی طی سال های 
در سیال آبیی    2/3بیه   12-12در سال آبی  52/1)از میزان دبی  ان خشکسالی در استان استشدت گرفتن بحر

 رسیده است(.  11-11
   

بر حوضه آبریز و تاالب شادگان و بررسی پدیده های خشکسالی در سال های اخیر  -21-4

 راهکارهای مدیریتی اجرا شده
و  از آب و هوای متفاوتی برخوردار اسیت  ایران با توجه به مو قعیت خاص و ویژگی های زمین شناختی

در قلمرو اقلیم خشک و نیم خشک قرار دارد.  لذا وقوع خشکسالی های ضعیف تا شدید در کشور و حوضه آبریز 
میارون وقیوع    -مارون )تاالب شادگان( امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در حوضه آبریز جراحیی -جراحی

 (. 8311خوزستان،  خشکسالی های شدید در سالهای گذشته یادداشت شده است )سازمان آب و برق
)و تا کنون ادامیه دارد( نییروی محرکیی قیوی بیرای       8332یکی از مسایل مهم این است که از سال 

مهندسین مشاور عمران و  8334هدایت برنامه توسعه منابع آب و خاک در خوزستان شکل گرفته  است. در سال 
 84وین نمود و برنامه ریزی جهت احیداث  را تد "طرح توسعه ی جامع  منطقه ی خوزستان"منابع در نیوریورک 

، سازمان آب و بیرق خوزسیتان بیرای تولییت برنامیه      8331سد بر روی رودخانه های استان شروع شد. در سال 
این سازمان به عنیوان متیولی آبهیای سیطحی و زیرزمینیی عهیده دار انجیام        توسعه آب و برق تاسیس گردید. 

اث سدهی مخزنی، تنظیمی و انحرفی(، شبکه های آبییاری و زهکشیی،   مطالعات در برنامه ریزی منابع آبی، احد
نیروگاه های برق آبی، توسعه منابع آب و خاک و بهره داری و حفاظت از این منابع می باشد. اما با تشکیل ستاد 

ریزی منابع آب با مدیریت اسیتانداری و سیتاد خشکسیالی شیکل     برنامهخشکسالی در استان ها در دهه گذشته، 
 . شودهای قبلی با سازمان جهاد کشاورزی استان انجام میگیرد و هماهنگیمی

مارون( فاقد برنامه مدیریت خشکسالی می باشد و خشکسیالی در  -حوضه آبریز تاالب شادگان )جراحی
            استان های کشور( به عنیوان ییک بحیران )حیوادث غیرمترقبیه( در نظیر گرفتیه         همانند سایراستان خوزستان )

و منجر به تنش ها و اعتراضیات   بوده می شود. لذا تخصیص آب یکی از مهمترین معضالت در زمان خشکسالی
           ( گیزارش  8311کشاورزان و آب بران شده است که نمونه های زییادی توسیط سیازمان آب و بیرق خوزسیتان )     

 می شود. 
لذا نیاز شدید برای مقابلیه بیا پیامیدهای    تامین آب شرب و کشاورزی از بزرگترین دغدغه ها می باشد. 

منفی خشکسالی بر اجتماع وجود دارد. پیامدهای منفی در حوضه مارون بر اساس گیزارش سیازمان آب و بیرق    
 ( به شرح ذیل است:8311خوزستان )

 فشار اقتصادی 

 ممنوعیت کشت پاییزه و رخداد مشکالت زیاد برای صنایع تولیدی و تبدیلی 

 ن زیادی از گردونه کشت زمستانهخارج شدن کشاورزا 

  درصد از زمین های مرغوب دشت حوضه مارون 32معطل ماندن حداقل 

      هجوم زارعین برای برداشت از کانال ها به علت پایین آمیدن شیدید سیطح آب زیرزمینیی و
 خشک شدن چاه ها

 اریبروز تخلفات در برداشت  آب و بروز درگیری بین زارعین و تقابل شرکت های بهره برد 
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 باال رفتن انتظارات برای تامین آب و مراجعه انبوه مشترکین برای رفع مشکالت 

 پایین آمدن سطح شدید درآمد کشاورز و بروز تنش بین کشاورزان و مسئولین 
 

شرکت های بهره برداری با استفاده از فرهنگ سازی و اطالع رسیانی )ظرفییت سیازی( در خصیوص     
جلسات مداوم با آب بران برای رفع تنش های اجتماعی سیعی نمیوده انید.     فعالیت داشته و بابحران خشکسالی 

رسیدگی به شکایات کشاورزان، ارایه راه حل های مناسب در خصوص قرارد داد و تصویب نظرات شرکت هیای  
        مذبور در ستاد خشکسالی از مهمترین اقدامات محسوب می شود. نشست فرمانیداران بیا آب بیران در خصیوص     

های گذر از بحران خشکسالی و پیامدهای آن مانند برنامه تقسیم آب بین اراضی از اقدامات موثر بوده است.  راه
دعوت از کشاورزان برای بازدید از سد و همچنین قضات دادگستری برای انتقال دیدگاه شرکت های بهره بردارن 

سیاسیی   -و برای رفع تینش هیای اجتمیاعی   مورد استفاده قرار گرفته است. این در واقع بیشتر با هدف سیاسی 
ستاد خشکسالی هم در قبال خسارات کشاورزان، هزینه های زیادی را تحمل میی کنید و در    پیگیری شده است.

 اکثر سال ها خسارت به کشاورزان پرداخت می شود. 
 یت زیادیآب شرب و صنعت در جنوب شرق استان از جمله شهرهای شادگان و روستای منطقه از اهم

، شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق تاسییس شید کیه عهیده دار     8322برخوردار است. در سال 
تامین آب صنایع مهم و استراتژیک از جمله پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( می باشد. با کاهش دبیی رودخانیه   

ایستگاه های پمااژ از اقدامات مارون گزینه های سازه ای برای رفع مشکل ورودی آب به محل مکش  -جراحی
. همچنین ساخت لوله های آب انتقال به مخازن پمایاژ فشیار بیه روسیتاها و مراکیز      مهم این شرکت بوده است

 صنعتی صورت گرفته است. 
با توجه به اقدامات سازه ای و غیر سازه ای می توان نتیجه گرفت که خشکسالی به عنوان یک بحران 

ص بزرگی در رویکرد مقابله با پدیده خشکسالی اسیت. بیا وجیود اینکیه در اظهیارات      مدیریت می شود و این نق
امیا اسیتراتژی    سخن به میان آمدهمسئولین از مدیرت مصرف و ممانعت از برداشت های غیر رسمی یا غیرمجاز 

 ارد. دندقیقی برای اعمال سیاست های بهینه مصرف و کاهش آن و یا برخورد با برداشت های غیررسمی وجود 
ناگفته نماند که کارهای قابل ستایشی صورت گرفته است که بدون یک برنامه مدون مدیریت ریسیک  
 خشکسالی تنها به عنوان مساعی پراکنده می ماند. برای مثال در بقیه حوضه های آبریز ماننید کیارون و کرخیه،   

 :(8311)سازمان آب و برق خوزستان،  طرح های متعددی صورت گرفته است از جمله

 طرح باروری ابرها 

 طرح کنترل کیفیت و ایجاد رفتار سنجی کارون 

 طرح مونیتورینگ: نصب و ایجاد شبکه هشدار سیل حوضه کرخه 

 ایجاد شبکه هشدار سیل رودخانه کارون و دز 
اسیتفاده از ایین   به دلیل نقش اساسی که رودخانه مارون در اکوسیستم تاالب شیادگادن داشیته و نییز    

، مطالعه کنترل کیفیت شیوری آن از درجیه   شرب شهرهای شرق و جنوب شرق استانتامین آب جهت رودخانه 
ارون مباالیی برخوردار است. اما به دلیل نبود اعتبار الزم ایجاد شبکه هشدار سیل و پایش کیفی رودخانه  اهمیت

چند روسیتا از روسیتاهای   باشد  سالهایی که نزوالت آسمانی زیاد این به این معنا است که صورت نگرفته است. 
سالهای خشکسیالی زمینهیای کشیاورزی شهرسیتان      شهرستان شادگان زیر آب )سیل( می روند در حالی که در

از  ب بهاء را بیه طیور کامیل   آمدیریت امورآب جنوب حق  وجود بیاری می مانند با اینآبدون  شادگان خشک و
 که باعا نارضایتی شده است.  کشاورزان می گیرند
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، ستاد خشکسالی 8311شادگان در شرایط خشکسالی دچار کمبود آب شدید تر است. لذا در سال تاالب 
با وجود مصوبات ستاد  "اما  الف( -8311)محمودی راد،   متر مکعب در ثانیه را تصویب نمود 3حقابه ای بالغ بر 

هیای اسیتان   ها، هنیوز تیاالب  آبه تاالبخشکسالی استان، تاکید استاندار و تعهد وزارت نیرو برای اختصاص حق
های خوزسیتان  سهمیه آب تعیین شده تاالب" ( 8311. بنا به قول موال )ب( -8311)محمودی راد،   " اندتشنه

مصوبات ستاد خشکسالی تنها سه مترمکعب بر ثانییه بیه هیر     در در ستاد خشکسالی تا کنون محقق نشده است،
میدارد و این میزان سهمیه نیز به  تنها زمین تاالب را خیس نگه های خوزستان اختصاص یافته کهکدام از تاالب
اسیت کیه نیازهیای زیسیت محیطیی در       آننمیاینگر  مسئله . این "شودهای باالدست رعایت نمیدلیل برداشت

 اولویت قرار ندارند و تاالبهای استان از جمله شادگان در برابر خشکسالی بیشتر آسیب پذیرند. 
وجیود   در رابطه با میدیریت بحیران خشکسیالی    ه هیچ گونه هماهنگی بین استانیالزم به ذکر است ک

درخواست دارد کیه بیرای کیاهش مییزان برداشیت از      ( از استانداری 8311ندارد و سازمان آب و برق خوزستان )
 هماهنگی شود.  بین استان های همجوار بریز باالدستآحوضه های 

 

 ریسک خشکسالیت راهکارهای مورد نیاز جهت مدیری -21-5
و کیارایی نیدارد. لیذا     بیوده  در بخش گذشته نشان داده شد که مدیریت بحران خشکسالی هزینه بردار

بسیار ضروری است که برنامه مدیریت ریسک خشکسالی در یک فرایند مشارکتی با حضور همه ذیمدخالن این 
س مدیریت انطباقی/ تطبیقی اسیتوار  مدیریت ریسک خشکسالی بر اساحوضه تدوین، تصویب و راه اندازی شود. 

 است و بر این اساس تخصیص و تقسیم منابع آب بر اساس سطح خشکسالی تغییر پیدا می کند. 
در برنامه میدیریت ریسیک خشکسیالی بیرای      (8318پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس )

اظهیار   (8318دانشگاه تربیت مدرس ) پژوهشکده مهندسی آبتدوین نموده است. را بریز دریاچه ارومیه آحوضه 
سازد، رویکرد مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در آن آنچه این طرح را از گذشته متمایز می " می دارد که

حوضیه آبرییز    بنا بر این طرح میدیریت ریسیک خشکسیالی   . " باشداست که در نوع خود اولین آن در کشور می
هایی مقطعی و کوتاه مدت، به فرآیندی در حوضه بجای تمرکز بر فعالیت مدیریت خشکسالی را "دریاچه ارومیه  

کند که در قبل، حین و بعد از خشکسالی فعال بوده و برای آن برنامه دارد. در عین حال، مستمر و پویا تبدیل می
کند که می بخشد. این ویژگی مساعدتهای تکمیلی و بازخوردها اصالح و ارتقاء میطرح تدریجا خود را با طرح

ها نییز برنامیه داشیته باشید و نیوعی انسیجام بیشیتر        مدیریت منابع آب حوضه حتی برای شرایط نرمال و پرآبی
 ."زندسازمانی را در سطح حوضه برای حفظ دریاچه ارومیه رقم می

 (8318پژوهشیکده مهندسیی آب دانشیگاه تربییت میدرس )     برای اجیرای موفقییت آمییز ایین طیرح،      
 یل ارایه می دهد:ذشرح  پیشنهادهایی به

 ربط در خصوص های ذیها و سازماناستانداریمانند  نهادهای باالدستی جلب اعتماد و اعتقاد
 مدیریت ریسک خشکسالی بسیار کلیدی می باشد. شدن طرح عملیاتی

 و  یند تدوین می شیوند و بایید اجیرا گیردد    آطرح های مدیریت خشکسالی اصوالً طی یک فر
 و مطلق تلقی شود. رتفع شود لذا نباید به عنوان یک برنامه تفصیلیمعایب و نواقص م

 "لیزوم میدیریت   " تیوان در عبیارت  های مدیریت خشکسالی است که آن را میی ماهیت طرح
خالصه نمود. بدیهی است که برای مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی تغییراتی  "مصرف

پیوست و مدیریت اجراییی و سیاسیی    های مرسوم حوضه بوقوع خواهدانقباضی در تخصیص
 ". حوضه الزم است ابزارهای کنترل را دارا باشد و تبعات آن را نیز باذیرد
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 نتیجه گیری -21-6
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش های قبلی می توان نتیجه گییری نمیود کیه حوضیه آبرییز و تیاالب       

عیوارض  بیا  کنونی در ستاد خشکسالی استان تنهیا   شادگان فاقد برنامه مدیریت خشکسالی می باشد و اقدامات
 سیاسی برخورد می نماید. -اقتصادی -در قالب مدیریت بحران و احتوای تبعات اجتماعیپدیده خشکسالی 

                 یند مشارکتی تدوین و به اجرا درآیید. ایین برنامیه    آپیشنهاد می شود که برنامه ریسک خشکسالی در یک فر
 مانند طرح مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه استفاده نماید.  یتجربه های طرح هایمی تواند از 

 

 منابع -21-8
 8311 –سازمان آب و برق خوزستان  -بحران خشکسالی و پیامدهای آن .8

طرح مدیریت ریسک خشکسالی  مؤلفه اجرایی(. 8318پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس ) .5
 اظت از تاالبهای ایران، تهران.دریاچه ارومیه، طرح حف

پژوهشیکده   (. راهنمایی بر مدیریت خشکسالی. 8311ایگلسیاس و همکاران )ترجمه مرید و مقدسی(. ) .3
 ، تهران. مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

خبرگیزاری  . شیود های خوزستان تامین میی آبه تاالبحق الف( خبرگزاری فارس-8311محمودی راد ) .4
ظت محیط زیست استان خوستان از اتخاذ تصیمیمات جدییدی بیرای تیامین آب     فارس: مدیر کل حفا

مکعیب آب بیرای   های استان خبر داد و گفت: طبق تصیمیمات سیتاد خشکسیالی، تیا سیه متیر      تاالب
 .شودهای استان تامین میتاالب

 های خوزستان هنیوز تاالب وجود مصوبات ستاد خشکسالی استان خوزستانبا ب(-8311محمودی راد ) .2
صیوبات سیتاد   خبرگزاری فارس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفیت: بیا وجیود م   د. انتشنه

هیای  ها، هنوز تیاالب آبه تاالباستاندار و تعهد وزارت نیرو برای اختصاص حق خشکسالی استان، تاکید
 .انداستان تشنه

آبیه  سیتاد خشکسیالی حیق   وزارت نیرو و  ؛های خوزستان در وضعیت قرمزتاالب (8311موال، س. ع. ) .2
خبرگزاری فارس: معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محییط  . های خوزستان را تامین نکردندتاالب

شیود بلکیه   های خوزستان توسط وزارت نیرو تیامین نمیی  آبه تاالبزیست خوزستان گفت: نه تنها حق
 .سهمیه ناچیز تعیین شده توسط ستاد خشکسالی استان هم رعایت نشده است

7. Drought in the Mediterranean: WWF Policy Proposals, A WWF Report, July 2006 
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 نیاز آبی تاالب شادگان و روند تغییرات ورودی تاالب :سیزدهمفصل 

 
 4و لیال صادقی 1، نازنین جامعی2، منصور خلفه نیل ساز3مهران افخمی

 
 چکیده

محیطی منابع آبی، خصوصا تاالب ها، از راهکارهای امروزه در تمامی نقاط جهان تعیین حداقل نیاز آبی زیست 
مؤثر و ثمربخش در حفظ تمامیت زیستی و بقاء این عرصه ها می باشد. در ایران برای اولیین بیار و بیه  یور     
صریح، حفاظت از منابع آب در موارد متعدد در الیحه برنامه چهیار  توعیعه اقتصیادی، اجتمیاعی و گرهن یی      

اظ شده اعت. به منظور تعیین نیاز آبی زیست محیطی، با توجه به مقیاس مکیانی  جمهوری اعالمی ایران لح
مطالعه، داده های موجود، گا  زمانی ارزیابی و ظرگیت های گنی و مالی، روش های مختلفیی میورد اعیتفاده    

نظر قرار قرار می گیرند. در خصوص تاالب شادگان تا کنون مطالعات جامع و کاملی، که تمامی پارامترها را مد 
اما عیه میورد مطالعیاتی     دهد، در زمینه تعیین حداقل نیاز آبی مورد نیاز زیست محیطی صورت نپذیرگته اعت

و روش تصاویر ماهواره ای انجا  شده بصورت  صورت پذیرگته اعت. به نظر می رعد که روش باالنس جرمی
بیر اعیاس    در روشیی کیه    (5831)ما در محاعبه نیاز آبی و شرایط مطلوب را منعکس نماید. روش عیی  اولیه

انتخاب شده شاید نتوانید دییدگاه مناعیبی را     گونه شاخص برای بررعی و مدلسازی یكرویکرد اکوعیستمی 
شاید بتوان گفت رقم پیشنهادی پایین ترین میزان قابل قبول و تا حدودی قابل تامین با توجه بیه   گراهم کند.

که بتوان برنامه ریزی های آتی را تا زمان پایان مطالعات بیر اعیاس   شرایط گعلی حوضه آبریز و تاالب باشد، 
آن انجا  داد. البته واضح اعت که این رقم بصورت پیشنهادی بیان گردیده اعت و یا قابل تغیییر خواهید بیود    

 ولی آنچه که مسلم اعت واقع بینانه بودن این رقم با توجه به شرایط موجود می باشد.
 

 مقدمه -31-3
در تمامی نقاط جهان تعیین حداقل نیاز آبی زیست محیطی منابع آبی، خصوصا تاالب هیا، از   امروزه

راهکارهای مؤثر و ثمربخش در حفظ تمامیت زیستی و بقاء این عرصه ها می باشید. زییرا آب عنصیر اصیلی     
سیته بیه آنهیا    حیات در این اکوعیستم ها بوده و نوعانات آن اثرات نامطلوبی بر زیست اه هیا و موجیودات واب  

خواهد داشت. لذا تعیین حداقل نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها می تواند در حفظ و مدیریت آنها گامی مؤثر 
باشد. امروزه به دلیل برداشت های متعددی که در عطح حوضه های آبریز صورت می پذیرد خسارات بسیاری 

 بر تاالب ها وارد شده اعت. 
دعت حوضه های آبریز واقع شده انید، بیه دالییل متعیددی از جملیه       تاالب ها که عمدتاً در پائین 

برداشت آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی، عد عازی ها، توععه شبکه های آبیاری و زهکشی، برداشیت آب  
جهت مصارف شهری و صنعتی و بسیاری موارد دی ر همواره از نظر تأمین آب مورد نیاز مشکالت گراوانیی را  

                                                 
 مدیر دگتر بررعی های زیست محیطی، عازمان آب و برق خوزعتان 7
 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور مدیرگروه تحیقات زیستی، 2
 کارشناس مسئول محیط زیست، عازمان آب و برق خوزعتان  3
 کارشناس منابع آب، عازمان آب و برق خوزعتان 4
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ه ای که این بحران را صدچندان می نماید، لحاظ ننمودن حق آبه زیست محیطی تاالب ها در داشته اند. مسئل
 تخصیص های عاالنه می باشد. لذا انجا  این مطالعات می تواند در حفظ و احیاء تاالب ها بسیار مؤثر باشد.

 ندیگرا انیبه جر اغلبکه  رودخانه اعت ستمیتاالب مرتبط با ع ستیز طیمح یآب برا صیتخص
رودخانه  یدرجه اول برا در ی اگتیاگر چه توععه (. Shields, 1998بست ی دارد)رودخانه  ستمیع صیتخص
 Arthington and ). 1992اعت) در نظر گرگته شده به تاالب ستیز طیمح انیجرتعیین کننده ها، 

Pusey, خانه اعت رود انیاز  غ یآب تاالب عبارتند از مقدار آب، زمان، مدت و گراوان میرژ یضرور یاجزا
(McCosker, 1998 .)  

 ییتواند شیامل شناعیا   یآب تاالب می طیمح ستیز صیتخصدر  ست اهیز لیاعتفاده از روش تحل
 طیمح لیو تحل هی. روش تجزخانه باشدرود انیمدت زمان  غ تغییرات آن و ای عمق با توجه به ست اهیانواع ز

منطقیه، در کنیار    ایی و  سیت اه یز كیی بیه عنیوان    تیاالب  در نظر گرگتن یدهد برا یاجازه م ست اهیز ستیز
 Burgess and Vanderbyl, 1996 ; Young)مورد ارزیابی قرار گیرد) و منا ق یا رودخانه یست اههایز

et al., 1999). 

 نیب یمیرابطه مستق كو ی رودخانه ها متفاوت اعت از تاالب ستیز طیمحبرای آب  صیتخص
در نتیجه تغییرات  مقدار آب در  ول زمان در رییتغ. وجود ندارد در تاالب ینیزم یندهایگرآ مقدار آب و

به . شوند یمی و پرندگان آبی درون تاالب مشخص اهیگبه جوامع  ست اهیز نیااعت.   تاالبعمق  ست اهیز
 ,.Taylor et al).   (1996وجود دارد یکینزد ارتباطتاالب  ی درونگضا زانیمقدار آب و م نیب ی ور کل

آنها بر اعاس که  تاالب وجود دارد، یطیمح ستیآب ز صیتخص یبرا یروش اصل دوبطور کلی 
 (.(Gippel, 1996بود یو بو  شناع یدرولوژیهمحورهای 

 ستیز صیتخص روشاعت.  داده های حاصله شده قبلیروش  ی هیدرولوژیکی بر اعاسها روش
م یرژکه به  تغییرات  توععه اعت یعناصر ضرور بیترک ی بر پایه درولوژیمحور ه اعاس آب بر یطیمح
و  تاالبی درون گونه ها برای ازیآب مورد ن میبرآورد رژ شامل محور یاکولوژ کردیرو وابسته اعت. در انیجر

 ی،اهیگ میرژ ازیمورد ن آب نییتعبا ها  ستمیع نی. در ای درون آن اعتطیمح ستیز یندهایو گرآ جوامع
 McCosker and Duggin 1993; Keyteمی گیرد  قرار یتاالب در توععه آب مورد بررع تیریمد برنامه

1994 ; WAWA 1995).) 
 بیا  هیرز میرتبط    یعلف ها. شوند یم آنها غالب آب مورد عالقه میرژ راتییمهاجم با تغ یها گونه

کپور ماهیان  در تاالب رخ می دهید. در   یزیتخم ر شی( و اگزاKeyte 1994) دنابی یمقدار آب کاهش م
مد نظیر  مهاجم  یکنترل گونه ها یآب برا یاعتراتژ تیریممکن اعت شامل مد ستیز طیآب مح صیتخص
 یاقیدامات الزمی  می تواند منجر به تاالب ندان درون م ستیز یبرا ازیآب مورد ناعتبار ب،یترت نی. به همباشد
 .باشدتاالب در  جوامع در خطر انقراض اگونه های یمحاگظت  یبرا

 

 جايگاه قانونی تعیین نیاز آبی اكوسیستم ها  -31-2

تا کنون حداقل یکصدو بیست قانون در رابطه با وجوه مختلف مدیریت آب در کشور به تصویب  5831از عال 
بهره برداری و رعیده اعت. مهمترین قوانین و مقرراتی که به لحاظ نمودن نیاز اکوعیستم های آبی در 

 حفاظت از منابع آبی اشاره دارند عبارتند از  
 22/52/5835قانون توزیع عادالنه آب مصوب  .5
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 22/2/5832راهبردهای توععه بلند مدت منابع آب کشور مصوب  .2

 قانون چهار  برنامه .8

 قانون توزيع عادالنه آب -31-2-3

گصل اول اختیارات کلی  5ه در ماد گصل می باشد. 1تبصره در  22ماده و  12این قانون مشتمل بر 
کشور به حکومت اعالمی عپرده شده اعت که باید با مسئولیت دولت بر  بق مسائل عامه از آنها آب های 

بستر انهار عمومی و کانال های عمومی و رودخانه ها، اعم از  "این قانون  2بهره برداری شود.  بق ماده 
مسیل ها و بستر   مرداب ها و برکه های  بیعی در اختیار حکومت اینکه آب دائمی یا گصلی داشته باشند، 

جمهوری اعالمی ایران اعت. همچنین تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف 
(. گصل 25شرب، کشاورزی، صنعت و عایر موارد منحصرا به وزارت نیرو عپرده شده اعت.)گصل چهار  ماده 

ط به اعتفاده از آبهای عطحی می باشد و در آن تعاریف حقابه و مصرف معقول به شرح عو  این قانون مربو
 (53ذیل ارائه شده اعت.)ماده 

حقابه عبارت اعت از حق مصرگی آب در دگاتر جزء قدیم یا اعناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارك  -5تبصره 
 تعیین شده باشد. قانونی دی ر که قبل از تصویب این قانون، برای ملك یا مالك

مصرف معقول، مقدار آبی اعت که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده  -2تبصره 
 و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات،  بق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

به تصویب  22/4/5838ماده( در تاریخ  51آیین نامه اجرایی نحوه صدور پرداخت معقول) مشتمل 
این  آیین نامه باید پروانه های مصرف معقول با رعایت حق تقد  و با  2هیأت وزیران رعید. بر بق ماده 

 توجه به الویت زیر تعیین و صادر گردند 
 آب مشروع -الف
 آب باغ های موجود در تاریخ تصویب این آیین نامه -ب
 آب زراعتی و دامپروری -ج
 آب مصارف صنعتی -د
 صارفعایر م -ه

با توجه به تبصره یك این قانونی مشاهده می شود که تعریفی از حقابه ارائه شده، صرگا از جنبه 
اعنادی و حقوقی بوده و به مقوله حقابه به صورت مفهومی و جامع ن اه نشده اعت. به نظر می رعد اولین 

 العات علمی و تحلیل های قد  در قانونمند و حقوقی نمودن نیاز آب زیست محیطی اکوعیستم ها، تولید ا
کارشناعی باشد که راه را برای تنظیم مواد قانونی جامع ن ر باز می کند. تا زمانی که دعتاوردهای 

 کارشناعی در این زمینه به حد قابل قبولی نرعیده باشد، تغییر یا اصالح قوانین موجود توصیه نمی گردد.
  22/2/3132ر مصوب راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب كشو -31-2-2

(، تأکید 22/2/5832در بند دو  راهبردهای توععه بلند مدت منابع آب کشور) مصوب هیأت وزیران 
شده اعت که بهره برداری از منابع آب کشور در هر یك از حوضه های آبربز بارعایت ظرگیت تحمل آنها به 

حسب مورد از میزان گعلی تجاوز نکرده و  گونه ای برنامه ریزی شود که میزان اعتحصال از آبهای زیرزمینی
اقدامات عازه ای و غیر عازه ای برای تعادل بخشی ها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت می گیرد. به 
 وری که عهم بهره برداری از منابع آب عطحی از رقم ) چهل و شش درصد( گعلی به حدود پنجاه و پنج 

 داقل نیاز محیط های  بیعی آبی به صورت پایدار تأمین گردد.درصد در بیست عال آتی اگزایش یابد و ح
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هر چند روح کلی بند دو  راهبردهای توععه بلند مدت منابع آب کشور تأکید با رعایت نیاز آب 
محیط های  بیعی در تخصیص ها دارد، ولی باید توجه نمود که تأمین این نیازها با توجه به تقاضای 

و محدودتر شدن پتانسیل منابع آب کشور از  رف دی ر بسیار دشوار خواهد بود روزاگزون توععه از یك  رف 
و راهکار منطقی مدیریت این کمبود تعیین الویت های الز  می باشد. الویت بندی برای تأمین نیازهای آبی 

گیای اکوعیستم ها می تواند از دو جنبه صورت پذیرد که یکی الویت مکانی اعت که با توجه به ویژگی جغرا
 بیعی و انسانی منا ق مختلف کشور صورت می پذیرد و دی ری الویت زمانی اعت که توزیع آب در  ول ماه 

 های عال را مدیریت می کند.
 :های توسعه برنامه وانینق -31-2-1

 (3131-3131) چهارم توسعهقانون برنامه  -الف
جمهوری اعالمی ایران نیز مانند برنامه در الیحه برنامه چهار  توععه اقتصادی، اجتماعی و گرهن ی 

های قبل، اول و دو  و عو  توععه، بهره برداری و حفاظت از منابع آب در موارد متعدد لحاظ شده اعت. در 
 می باشد، آمده اعت  "رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی"بخش اول مربوط به  53ماده 

توععه کشور، دولت مکلف اعت منابع آب کشور را با ن رش مدیریت جامع و  نظر به جای اه محوری آب در
توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توععه پایدار در واحدهای  بیعی حوضه های آبریز با لحاظ 
ارزش اقتصادی آب، آگاه عازی عمومی و مشارکت مرد  ب ونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف 

 زیر تحقق یابد  های
محدودیت کمی و کیفی، توزیع مکانی و زمانی منابع آب در تهیه  رح های توععه کالبدی آمایش  -الف

 عرزمین در محدوده حوضه های آبریز لحاظ گردد.
عهم بهره برداری از منابع آب عطحی نسبت به منابع آب زیر زمینی اگزایش یاگته و حداقل نیاز محیط  -ب

 به  ور پایدار تأمین گردد.های  بیعی آبی 
ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوضه های آبریز با لحاظ ارزش ذاتی و عرمایه گذاری برای بهره  -ج

 برداری و حفاظت و بازیاگت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد.
آب، نقش مشارکت در جهت تمرکز زدایی در برنامه ربزی و بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع  -د

 مرد  و عازمان های محلی در حوضه های آبریز تقویت گردد.
مدیریت پایش منابع آب با تکمیل شبکه هیای انیدازه گییری کمیی و کیفیی منیابع آب و مصیارف آب و         -ه

 عاماندهی ا العات پایه منابع آب ارتقاء یابد.
 (3111-3111) توسعه قانون برنامه پنجم -ب

توععه اقتصادی، اجتماعی و گرهن ی جمهوری اعالمی ایران نیز مانند برنامه  پنجمبرنامه  قانون
و با قوت . (531)ماده  توععه، بهره برداری و حفاظت از منابع آب در موارد متعدد لحاظ شده اعت قبلی چهار 
 کید داردتان رش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توععه پایدار  بیشتری بر

نظا   "، اذعان دارد که به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم قانون اعاعی 534. ماده ( 543)ماده 
به دولت اجازه می دهد  532ماده اجرا شود. در عطوح ملی، منطقه ای و موضوعی  "ارزیابی راهبردی محیطی 

که به منظور حفاظت و احیاؤ و بهره برداری پایدار از محیط زیست، برنامه مدیریت پکپارچه زیست بومی و 
برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی بومهای حساس و شکننده کشور تدوین و اجرا 
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مه مدیریت زیست بومی در زیست بو  های حساس، به ویژه دریاچه برنا"اشاره دارد که  515شود. در ماده 
 . و البته این اشاره ای ضمنی به تاالبهای کشور اعت. "ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می اید

 راهنمای تعیین آب مورد نیاز اكوسیستم های آبی -31-2-4

ی به همکیاری تمیامی وزارت   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاعت جمهور 5813در عال 
راهنماای تعیاین آب   »با عنیوان  خانه ها، عازمان های ذیربط و دانش اه ها اقدا  به تهیه یك دعتورالعمل 

نمود که همان ونه که از عنیوان آن مشیخص    112در قالب نشریه شماره « مورد نیاز اكوسیستم های آبی
ارائه گردیده اعت. در این نشریه  ییاز آبی منابع آبمی باشد در آن ا العات کاملی در خصوص تعیین حداقل ن

به بیان تعاریف، قوانین مرتبط، روش های تعیین حداقل نیاز آبی و چارچوب پیشنهادی جهیت تعییین حیداقل    
 نیاز آبی پرداخته شده اعت. 

ر میی  به نظتهیه کننده، نظارتی و تایید کننده با توجه به حضور اگراد ذینفع و اگراد متخصص در تیم 
باشد. البته الز  به ذکر اعیت  خصوص تعیین حداقل نیاز آبی رعد این دعتورالعمل بتواند راهنمای موثری در 

ر این زمینه وجود داشته، تا کنون راهنما و دعتورالعملی در این زمینه موجود نبوده اعت. به غیر از قوانینی که د
ازمند در ارگان های مختلف کارآمد بوده و کمك شیایان  لذا به نظر می رعد این راهنما جهت اعتفاده اگراد نی

توجهی خواهد بود. البته باید این نکته را نیز متذکر گردید که یکی از محاعن این راهنما قابلییت بیازن ری و   
اصالح آن می باشد که این امر در خصوص قوانین و برنامه های مصوب قابل اجرا نخواهد بود یا بیه عیختی   

 قابل اجر اعت. 
 

 روش های تعیین نیاز آبی زيست محیطی -31-1
به منظور تعیین نیاز آبی زیست محیطی، با توجه به مقیاس مکانی مطالعه، داده های موجیود، گیا     

زمانی ارزیابی و ظرگیت های گنی و مالی، روش های مختلفی مورد اعتفاده قرار می گیرنید. در حیال حاضیر    
کشیور   44در  روش جهت تعیین حداقل آب مورد نیاز زیست محیطی )خصوصا در رودخانه هیا( و  232حدود 

روش متمایز تقسیم بندی  4جهان مورد اعتفاده قرار می گیرد. این روش ها را به  ور عمده می توان در قالب 
 نمود  

 روش های هیدرولوژیکی -5
 روش های درجه بندی هیدرولیکی  -2
 روش شبیه عازی زیست اه -8
 روش جامع  -4
 روش اعتفاده از تصاویر ماهوره ای -1

به ذکر اعت که امروزه عمدتا روش های ترکیبی مورد اعتفاده قرار گرگته و به نظیر میی   البته الز  
رعد که این نوع روش که تلفیقی از روش های مختلف می باشد به دلیل پوشش دهی پارامترهای بیشتر نتایج 

ه نتیجیه میی   بهتری را دارد. نکته قابل توجه این اعت که برخی از روشهای از همپوشانی ا العات همدی ر ب
 رعند برای مثال روش های هیدرولوژیکی و درجه بندی هیدرولیکی پایه ا العاتی مشابهی دارند. 

در خصوص تاالب شادگان تا کنون مطالعات جامع و کاملی، که تمامی پارامترها را مد نظر قرار دهد، 
در زمینه تعیین حداقل نیاز آبی مورد نیاز زیست محیطی صورت نپذیرگته اعت. یکی از دالیل عمده این 

ز  به ذکر اعت که موضوع را می توان عد  وجود ا العات کاگی در خصوص تاالب شادگان دانست. البته ال
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تاکنون دو مطالعه در زمینه تعیین حداقل آب مورد نیاز زیست محیطی تاالب شادگان صورت پذیرگته که در 
این گصل به ارائه روش و نتایج این مطالعات پرداخته شده اعت. البته برای رعیدن به دیدگاه منطقی و علمی 

 بیان گردد.  ها تاالبدر زیست محیطی  آب نیاز تعیین روشهای بر مروریالز  اعت که  
 نبوده گسترده و متنوع آنقدر یاگته توععه های ش رو هنوز ها، تاالب محیطی زیست نیاز تعیین برای

 ها تاالب انواع مورد در . شد قائل ها ب تاال انواع ی برا مشخص صورت به را بندی این تقسیم بتوان که اعت

 مختلف های ش رو رو، این غیره. از و عاحلی های تاالب عطحی،زیرزمینی، آب از شونده یه تغذ های تاالب)

جدول  در رویکردها این  یب معا و ایا مز ارزیابی .گیرند می قرار بندی  بقه مورد کلی یکرد و ر چند قالب در
 بیان شده اعت. 58-5

  و درجه بندی هیدرولیکی هیدرولوژيکی رويکردهای-31-1-3

 ارزش روی مستقیم  ور به روش این در که اعت این هیدرولوژیکی یکرد رو های محدودیت از یکی

 که عواملی علت به اعت ممکن ی ر جانو و گیاهی های گونه شود. تمرکز نمی موجود اکولوژیکی های

 یا اقلیم تغییر حرارتی، رژیم در تغییر مثال کرده باشد؛ تغییر نیستند، مربوط هیدرولوژیکی تخریب به مستقیما

 از باالیی عطح توععه در  از قبل حالت به بازگشت اعت ممکن موارد این در . احشا  و حیوانات گله تغییر

 (.Brock 1998نباشد) پذیر امکان مداخالت

  بیعی ژیم ر از درصدی مبنای بر رودخانه محیطی زیست جریان تعیین در هیدرولوژیکی رویکرد

 تغییرات به ری جانو و گیاهی های گونه جاکه واکنش آن (. ازArthington et al., 1998اعت) بوده جریان

 محیطی زیست جریان تعیین که این م ر نباشد، معتبر اعت ممکن یکرد رو این اعت، خطی ندرت به آب رژیم

 (.Roberts et al., 2000شود) انجا  بیولوژیکی های داده مبنای بر

 
 مقایسه رویکردهای تعیین نیاز آب زیست محیطی تاالب ها - 5-58جدول  

 رویکرد مزایا معایب

عد  دخیل کردن ارزش های اکولوژیکی 
 اکوعیستم

 قابلیت دگاع ضعیف در تعامالت تخصیص

 عاده
 نیاز به داده های کم

 نیاز به زمان و هزینه کم
 هیدرولوژیکی

نیاز به عطح وعیعی از داده های 
 اکولوژیکی

 برو پر هزینه زمان

 قابلیت دگاع باال در تعامالت تخصیص
دخیل کردن ارزش های اکولوژیکی 

 اکوعیستم
 اکولوژیکی

 نیاز به داده های زیاد
 بسیار زمان بر

 پرهزینه

 قابلیت دگاع باال در تعامالت تخصیص
دخیل کردن ارزش های هیدرولوژیکی و 
اکولوژیکی اکوعیستم و برقراری ارتباط 

 بین آنها

 عجام

 
 به نیاز وعد  کم هزینه شامل ای رودخانه های عیستم اکو در هیدرولوژیکی یکرد رو مزایای

 تعامالت در رویکرد این ل حا هر به . اعت ی ر جانو و گیاهی های گونه آبی نیاز از جزیی و دقیق ا العات

 که نیست قادر یکرد و ر این چنین، هم (. Growns 1998اعت) برخوردار کمی دگاع قابلیت از آب، تخصیص



 31فصل                                                                                                                                   753

 

 در بینی کنند. پیبش را شده تعیین محیطی زیست آب ز نیا به نسبت تخصیص کاهش از ناشی پیامدهای

 نیاز به رجوع بدون نباشد، ممکن توععه از قبل شرایط به بازگشت متعدد های حقابه وجود علت به که مواردی

 شده تعیین آبی نیاز از انحراف مجاز درجه تعیین برای کمی ا العات جانوری، و گیاهی های مستقیم گونه آبی

 .دارد وجود

  شبیه سازی زيستگاه اكولوژيکی يا رويکردهای-31-1-2
 و موجود اکولوژیکی های ارزش مستقیما که اعت این اکولوژیکی یکرد و ر مزایای ترین مهم از یکی

 آبزی، پرندگان توعط اعتفاده ، ل مثا عنوان به .گیرد می نظر در ا ر هستند آن مواجه با تاالبها که را مسایلی

 گونه حضور و هیدرولوژیکی رژیم در تغییر اثر در مرگ درختان خطر، معرض در جوامع یا و  ها گونه حضور

 در باید اعت، شده انجا  این رویکرد از اعتفاده با که هایی تخصیص که معناعت بدین این .مهاجم های

 رژیم کلیدی و مهم اجزای (.Briggs & Thornton 1999باشند) دگاع قابل تعاملی های موقعیت

 تناوب و تداو  ل، مثا عنوان به ی جانور و گیاهی های گونه نیازمندی تعیین به وعیله توانند می هیدرولوژیکی،

 به مربوط ا العات کمبود اکولوژیکی یکردهای رو از معایب یکی . شوند شناعایی آب عمق و شدن غرقاب

 نیاز تری بیش به تحقیقات اعت، ناکاگی موجود ا العات که درمواردی .هاعت گونه های نیازمندی

 به ، معموال گیاهان آبی نیاز مورد در گعلی دانش که اعت این محدودیت (. یكRoberts et al., 2000اعت)

 تعیین ی برا عالوه به (. Briggs & Thornton 1999اعت ) اعتوار تجربی بر مشاهدات آزمایش جای

 در .گیرد انجا  مدت در بلند مطالعاتی اعت الز  ید شد های خشکی و بزرگ های عیالب اثرات چ ون ی

 اکولوژیکی می ای رویکرده ص خا  ور به نیست، پذیر امکان توععه از قبل حالت به برگشت که هایی محیط

 ترین مهم که گفت توان می ن رش دو این کلی یسه مقا در بنابراین (.Davis et al., 2001باشد) مفید تواند

 که مواردی در .آنهاعت کم عپذیری دگا و زیستی ایط شر با رابطه آنها در ضعف هیدرولوژیکی، یکرد رو عیب

 رو ین تر مناعب یکی اکولوژ یکردهای رو وجود دارد، بی خو یکی اکولوژ دانش نیز و باالعت آب برای مصارف

 بازن ری در و شرایط اقتصادی و محیطی زیست های ارزش ارزیابی در معیاره چند های تحلیل . اعت یکرد

 .باشد مفید تواند می مختلف های کاربری و ها ارزش بین آب تخصیص تعامالت

  جامع رويکردهای--31-1-1

 می گرگته نظر در محیطی زیست آب نیاز تعیین ای بر می مفهو چارچوب یك جامع یکردهای رو در

 که اعت این ها رودخانه محیطی زیست یان جر تعیین جامع روش مشابه رویکرد جامع در اعاعی گرض . شود

 در . شد خواهد حفظ اکولوژیکی تنوع یاگته، تغییر رژیم جریان در جریان  بیعی رژیم اعاعی اجزای اعمال با

 یکی اکولوژ نیازمندی های هیدرولوژیکی، ویژگی بر عالوه جامع روش ها، تاالب زیست محیطی آب نیاز مورد

 و ها کلیه داده از حداکثر اعتفاده بر ععی یکرد رو این در  .کند می لحاظ پیشنهادی یم ژ ر در نیز را ها گونه
 آب، کیفیت کنترل غالباً جامع رویکردهای در .باشد می تاالب محیطی زیست نیاز یابی ارز در موجود ا العات

 های ش رو کل در  .گیرد می قرار نظر مد نیز یش پا برنامه  راحی اجتماعی، -اثرات اقتصادی ارزیابی

 .هستند جامع روش از پرکاربردتر تر عهولت بیش علت به یکی اکولوژ و هیدرولوژیکی
البته در کنار عه رویکرد که قدری زمانبر و پرهزینه هستند و در عین حال از دگاع پذیری علمی 

می تواند جای زین اعتفاده غیر وابسته  از مشاهدات و   برخوردارهستند، روش اعتفاده از تصاویر ماهوره ای
در اعترالیا دامنه وعیعی . ( Kirby et al. 2008 ; Van Dijk et al. 2008)تخمین تعادل آب صورت گیرد

 Brereton et al.,1996 )گرگته اعت مورد اعتفاده قرار در زمینه های زیستی و غیر زیستی از این تکنیك 
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Green et al. 1998 ; Cooney, 1994;Milne, 1998; Noyce and Nicolson 1993, ; 

McCosker, 1999;   Sims, 1996;                                                                              ) 
البته الز  به ذکر اعت که امروزه عمدتا روش های ترکیبی مورد اعتفاده قرار گرگته و به نظیر میی   

عد که این نوع روش که تلفیقی از روش های مختلف می باشد به دلیل پوشش دهی پارامترهای بیشتر نتایج ر
 بهتری را دارد. 

در خصوص تاالب شادگان تا کنون مطالعات جامع و کاملی، که تمامی پارامترها را مد نظر قرار دهد، 
پذیرگته اعیت. یکیی از دالییل عمیده ایین      در زمینه تعیین حداقل نیاز آبی مورد نیاز زیست محیطی صورت ن

موضوع را می توان عد  وجود ا العات کاگی در خصوص تاالب شادگان دانست. البته الز  به ذکر اعت کیه  
تاکنون دو مطالعه در زمینه تعیین حداقل آب مورد نیاز زیست محیطی تاالب شادگان صورت پذیرگتیه کیه در   

 العات پرداخته شده اعت. این گصل به ارائه روش و نتایج این مط

 

 تعیین حداقل نیاز آبی تاالب شادگان  یمطالعاتپیشینه  -31-4
مطالعیه مجیزا و بیا روش هیای      دوهمان ونه که بیان گردید در خصوص تاالب شادگان تیا کنیون   

همچنین، خلفه نییل عیاز و همکیاران    . متفاوت صورت پذیرگته که در ادامه به تشریح آنها پرداخته خواهد شد
ی انجا  داده اند که آخرین کار در ایین موضیوع محسیوب میی     مطالعات( در زمینه برآورد حجم تاالب  5131)

 شود.

 باالنس جرمی برآورد نیاز آبی زيست محیطی تاالب شادگان بر اساس  -31-4-3
ان انجا  گرگته اعت. در این توعط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزعت 5834این مطالعه در عال 

مطالعه روش های تعیین حداقل نیاز آبی رودخانه ها و تاالب ها مورد بررعی قرار گرگتند. در این مطالعه با 
اعتفاده از روش بیالن آبی میزان نوعانات ماهانه حجم تاالب محاعبه گردیده و پارامترهای کیفی نیز با 

ه اعت. در تحقیق مذکور با توجه به شرایط خاص تاالب و گونه های اعتفاده از روابط موجود شبیه عازی شد
مختلف موجود در آن، اعتفاده های بسیار گوناگون از تاالب و ...  عناریوهای مختلف مورد بررعی قرار گرگته 
 و دو عناریو که از لحاظ علمی و با توجه به شرایط بیشترین مقبولیت را داشتند  انتخاب گردیدند. به دلیل

، بارآلی و دبی جریان ورودی به BODدر تاالب نشان دهنده یك رابطه منطقی بین میزان  BODاینکه میزان 
به عنوان شاخص تعیین حداقل آب مورد نیاز در نظر  BODتاالب در چهارگصل بوده لذا در این مطالعه میزان 

در محیط های آبی نظیر دریاچه ها و تاالب ها  BODمیزان  EPAگرگته شده اعت. از  رگی مطابق اعتاندارد 
میلی گر  در لیتر باشد. لذا در این مطالعه این عدد مبنای محاعبه حداقل آب مورد نیاز قرار  8نباید بیشتر از 

باقیمانده در تاالب محاعبه و عپس  BODگرگت. بدین صورت که پس از شبیه عازی کلیه موارد، میزان بار 
 ه حجم تاالب بدعت آمده اعت.غلظت آن با توجه ب

  بر اعاس وضعیت موجود حداقل جریان آبی که همواره میزانBOD  میلی گر  در لیتر  8را کمتر از
متر مکعب در  513ن ه می دارد. که بر اعاس این عناریو میزان حداقل دبی زیست محیطی مقدار 

محاعبه گردیده اعت. که البته امکان تامین این  میلیون متر مکعب در عال( 4283)تقریباً  ثانیه
 جریان ورودی در  ول عال میسر نخواهد بود.  

  تعیین میزان درصد کاهش مواد آالینده ی ورودی بر اعاس حداقل دبی قابل تأمین. بر اعاس این
 13ل عناریو نیز با توجه به بررعی های آماری صورت گرگته از دبی های ورودی به تاالب، دبی معاد
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میلی گر  در لیتر اعت  4باالی  5BODمی باشد که با این میزان آبدهی مقدار  متر مکعب در ثانیه
که خارج از اعتانداردهای مد نظر و پیش گرض های صورت گرگته می باشد. این میزان نیازهای 

ین زیستی تاالب را تامین نخواهد نمود، بررعی های صورت گرگته نشان می دهد که برای رگع ا
 از آالینده های ورودی به تاالب کاهش یابد. %23مشکل می بایست حدود 

نهایتا در این تحقیق بیان شده اعت که به دلیل عد  امکان تأمین حداقل آب مورد نیاز تخمین 
زده شده در عناریوی اول، و مطابق عناریوی دو  می بایست آالینده های ورودی تا حد قابل توجهی 

هی اعت که بدون اعمال راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی ورودی به تاالب میسر کاهش یابند و بدی
 نخواهد بود. و در ادامه به ارائه راهکارهای مدیریتی پرداخته شده اعت.  

 برآورد نیاز آبی زيست محیطی تاالب شادگان بر اساس روش جامع نگر -31-4-2

دانشیجوی کارشناعیی ارشید محییط زیسیت      و توعط خانم عمیه عییما   5831این مطالعه در عال 
دانش اه صنعتی شریف، در قالب پایان نامه تحصیلی و به راهنمیایی آقیای دکتیر مسیعود تجریشیی صیورت       

 بیا  کیه  اعت جامع روش یك شادگان، تاالب محیطی نیاز زیست تعیین در کار رگته به پذیرگته اعت. روش

 مناعب هیدروژیکی زیست اهها، رژیم عالمت حفظ هدف با و گونه ها اکولوژیکی نیازمندیهای نمودن لحاظ

 دهد.  می نشان را روش این ال وریتم 5-58 نمودارخواهدکرد.  تعیین را اکوعیستم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  5831   ال وریتم تعیین نیاز آبی زیست محیطی تاالب شادگان بر اعاس عیما )5-58 نمودار

 ارزش با جانوری و گیاهی های گونه برای تاالب مهم زیست اههای شناعایی -5

 تاالب هیدرولوژیکی رژیم شناخت -2

 تاالب گیاهی پوشش تغییرات بررعی -8

 زمستان در مرمری اردك گراوانی و آب عطح رابطه تعیین -1

 تاالب گیاهی پوشش و آب عطح رابطه تعیین -4

 تاالب کیفی مدلسازی -3

 تاالب عالمت شاخص تعریف -3

 ( تاالب آبی نیازب )تاال آب کیفیت و کمیت برای مطلوب حدود تعریف -2
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اصلی  و متراکم گیاهی پوشش گذران، زمستان مهاجر پرندگان اصلی زیست اههای محل که آنجا از

ماهشیهر(   -آبیادان  جاده تاالب )شمال شمالی محدوده در عمدتاً وحش حیات پناه اههای همچنین و تاالب
رژییم   ابتیدا  مطالعیه  ایین  شید. در  نظرگرگتیه  در ناحییه  ایین  بیر  منطبیق  مطالعه مورد منطقه لذا اعت، واقع

 ( مورد مطالعه قرار گرگته و کمیت محل و آوردهای5832-33توععه ) از قبل عالهای تاالب در هیدرولوژیکی

 از تاالب پوشش گیاهی و آب عطح پایش منظور بهشد.  تعیین منطقه در موجود آمارهای از اعتفاده با تاالب

 اعتفاده گردید. عپس رابطه بین عطح آب و پوشش گیاهی تعییین  AVHRRو  NOAAماهوارهای  تصاویر

 بیا  پوشش گیاهی مشخص گردیید. همچنیین   غنای لحاظ به مطلوب آب آعتانه عطح حد مبنا براین و شده

زمستان عیطح آب مطلیوب بیر مبنیای      گصل مرمری در اردك گراوانی و تاالب آب عطح بین رابطه بررعی
گذشیته،   در برتاالب حاکم ارضای الزامات حضور این گونه نیز تعیین شد. به منظور شبیه عازی شرایط کیفی

 ونییز  تاالب حجم های عملکرد تاالب مشابه یك مخزن کامال مختلط گرض شده و عپس با اعتفاده از داده

ایست اه های هیدرومتری )بارش و تبخییر از ایسیت ا شیادگان و جرییان      از شده ذاخ هیدرولوژیکی های داده
 خروجیی  و ورودی جریانیات  محاعیبه  با تاالب و با محاعبات و جر  بیالن ورودی از ایست اه گرگر( معادله

 ارضیای  لحاظ به مطلوب آب عطح گردید. عپس با در نظر گرگتن حدود برآورد ماهانه شوری مقادیر تاالب

 آب مطلیوب  آب، عیطوح  کیفیی  خطر پرندگان مهاجر و  مالحظات معرض در گیاهی، گونه پوشش نیازهای

شاخص عالمت "شد. در نهایت به منظور کنترل عالمت تاالب یك شاخص کمی به عنوان  تعریف درتاالب
 تعریف گردید.  "تاالب

 آب عیطح  معیادل  شادگان بتاال در آب هیدرولوژیکی در نهایت با توجه به موارد گوق الذکر رژیم

(.  بق نتیایج  2-58شد)جدول  گرگته نظر در مختلف ماههای در درصد 33 تاالب با احتمال تجمعی بیشتر از
مناعیب، نیازمنیدی    غرقیاب  تاالب، شرایط تاریخی آورد این تحقیق این رژیم هیدرولوژیکی می تواند حداقل

 تاالب را تامین نماید.های پوشش گیاهی و گونه های در معرض خطر پرندگان 
 (5831نیاز آب زیست محیطی تاالب شادگان )منبع  عیما،  -2-58جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت گروردین اعفند بهمن دی آذر آبان مهر 

 عطح آب
(2Km) 

882 251 332 352 331 133 125 343 221 433 842 221 

 حجم آب
(MCM) 

31 552 252 833 833 812 435 813 231 511 38 12 

 
  

  برآورد نیاز آبی زيست محیطی تاالب شادگان بر اساس روش تصاوير ماهوره ای -31-4-1

در تاالب شیادگان انجیا     5831و  5832-5833در این روش بر اعاس دو دوره زمانی  یعنی در بین عالهای 
تصویر میاهواره ای در چهیار گصیل     4شده اعت. در محدوده دوره  اول تعیین عطح تاالب شادگان براعاس 

 (. در دعت چاپو  5833مورد بررعی قرار گرگته اعت)خلفه نیل عاز و همکاران 
جائیکه عطح تاالب به گونه ای اعت که قسمتهای وعیعی از آن در معیرض خشیك شیدن میی باشید و      ازآن

عطوح آب در تاالب بدلیل شیب کم تاالب در برخی نقاط بسیارکم بوده و آب در تما  تاالب پخش می ردد ، 
تاالب به نقیاط مختلیف    عطح تاالب گویای واقعی از مقدار آب ابقاء شده در تاالب را بیان نکند. بنابراین ابتدا
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عمق تقسیم بندی کرد و عپس با تعیین عمق های مختلف تاالب، پراکندگی هر عمق بهتر شناخته شود. پس 
عمق و حاشیه خشکی مشخص شده اعت. منطقه خشیك ناحییه ای از تیاالب     8با این توصیف در هر گصل 

 امل نواحی از تاالب اعت که اعت که در برخی گصول حاوی زمینهای مر وب اعت.منطقه با عمق کم ش
متر ومنطقه عمیق بین  1/3-1/5منطقه با عمق متوعط دارای عمقی بین  متر را دارند. 1/3عمقی کمتر از  
  (. 8-58متر عمق دارد )جدول 8-1/5

  
 5833 -32 عطح تاالب شادگان ) بر حسب هکتار( در اعماق مختلف در  ول عال 8-58جدول 

 
 
 2تصویر ماهواره ای  لندعت  4تعیین مساحت تاالب شادگان براعاس  5831در دوره دو  زمانی که در عال  

 در چهار گصل مورد بررعی قرار گرگته اعت. 
جدول زیرتغییرات عطح و عمق تاالب شادگان و تغییرات گصلی آب در زمان مورد بررعی را نشان می دهد. 
این تغییرات بیان کننده این اعت که بیشترین عطح مناعب آبزی پروری را در بهار و عپس در زمستان بوده 

 (.4-58اعت. همچنین در همین ماهها نسبت ماههای عمیق یه متوعط بیشتر اعت )جدول 
 

 5831عطح تاالب شادگان برحسب هکتار در اعماق مختلف در عال  -4-58جدول

 

عطح کل   عطحی از تاالب در این محدوده بررعی اعت که در بیشترین گصل پرآبی تاالب شادگان را در 
 برمی گیرد.

 متر اعت.5تا 2/3عطح عمق متوعط  عطحی از تاالب اعت که عمقی  بین 
 متر اعت. 8تا  5عطح عمیق  عطحی از تاالب اعت که عمقی بین  

 آبزی پروری   مجموع عمق متوعط و عمیق اعت.عطح مفید 
 هکتار برآورد شده اعت. 31141در این بررعی میان ین عطح مناعب آبزی پروری 

 ماه عطح کل خشك عمق کم عمق متوعط عمیق

 32گروردین  523141 53421 25312 88313 52513

 33شهریور 523141 23815 43125 83311 53238

 33آذر 523141 21228 33231 24122 53113

 32اعفند 523141 3333 24125 22231 23311

 

 میان ین 31دی  31آبان  31مرداد  31گروردین

 13513 13513 13513 13513 13513 عطح کل

 43121 12355 44115 21514 35211 متوعط

 22132 25158 53844 52351 83815 عمیق

 31141 28124 35211 43352 13513 عطح مناعب آبزی پروری



 31فصل                                                                                                                                   751

 

جمع بندی بررعی های عطح تاالب شادگان بر اعاس تصاویر ماهواره ای در گذشته و وضعیت گعلی می توان 
 5823حدوده مورد مطالعه شده در زمستان  عطح تاالب با  تصاویر ماهواره ای که  در م بیان کرد که 

در  8/23حدود  2333( برداشت شده اعت با تصاویر ارائه شده در همین محدوده مورد مطالعه  در عال 5115)
هکتار(. البته نکته  88333صد از عطح تاالب به منا ق خشك و بسیار کم عمق تبدیل شده اعت ) حدود 

تری از تاالب بر  بق محدوده کنوانسون رامسر از بین رگته اعت قابل توجه این اعت که بخشهای وعیع 
 ( . 2-58نمودار )

 
 (5823تصویر ماهوره ای از تاالب شادگان )زمستان  -2-58نمودار

البته تما  تصاویر ماهوارهای حاصل شده باکمك رویکرد اکولوژیکی قادرند پاعخ وی احتمالی نیاز آبی 
زیستمندان تاالب رابیان کنند.بر بق برخی نظرات کلی عطح آب مناعب برای پرورش ماهی حداقل عمق 

(. در منابع متفاوتی دی ر Rothius 1998)  1993 ;  Piephoعانتی متر را باید داشته باشد 1آبی بیشتر از
که برای  گراوانی ماهی، مدیریت عطح آب تاالب را برای گونه های موجود در آن تخمین می زنند. به نحوی 

عانتی متررا با معیار عالی توصیف  83عانتی متری را  خوب و با اگزایش آن از عمق بیشتر از  51عمق آب 
 Mitsch andعانتی متری مناعب برای گراوانی ماهی مناعب نمی باشد) 51شده اعت.  بعاً عمق زیر 

Gosselink ,1993 1-58() جدول.) 
مدیریت عطح آب در گونه های تاالبی -1-58جدول  

عانتی متر 51 خاك مر وب حداقل عطح آب عانتی متر 83بیشتر از    

 نسبتاً خوب عالی نسبتاً خوب تنوع گونه های گیاهی

 خوب عالی نسبتاً خوب کاربرد تنوع حیات وحش

 عالی خوب وجود ندارد گراوانی ماهی

خوبنسبتاً  خوب عالی کاربرد پرندگان مهاجر  

 پایین پایین باال تنوع گونه های مزاحم

(Mitsch and Gosselink ,1993 اقتباس شده از( 

زمستان 

0731(0990) 
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هکتار عطح مناعب آبزی پروری می تواند ظزگیت پذیرش  31141با  5831بنابر این تاالب شادگان در عال 
 تولید ماهی را در این عال داشته باشد. 

توعط غفله مرمضی و همکاران )تصویر   5821اکنون برآورد تخمین عطح آب ابقاء شده در تاالب که در عال 
که توعط خلفه نیل عاز و  5831و  5832-5833هکتار و در عالهای 523333( عطح حدود 5823ماهواره ای 

نون اگر میان ین حداقل هکتار ذکر شده اعت. اک 31141و  13333همکاران انجا  شد به ترتیب بطور متوعط 
متر عمق متوعط  2هکتار می باشد. چنانچه  32333وضع موجود از عه عال بررعی بدعت آوریم یعنی مقدار 

متر مکعب برآورد می گردد. اکنون با توجه به عدد  5343333333تاالب را مد نظر ب یریم، حجم تاالب حدود 
متر مکعب در ثانیه نیازمندیم تا  12دبی ورودی حدود  روز( به 831گوق برای پرشدن تاالب در  ول یکسال )
 عال گذشته و اکنون برعد.  23وضعیت تاالب به چیزی بطور متوعط بین 

 

  روند تغییرات جريان های ورودی به تاالب شادگان -31-1

همان ونه که در بخش های مختلف گزارش اشاره گردید منبیع اصیلی تیامین آب تیاالب شیادگان      
رودخانه جراحی می باشد. رودخانه جراحی از رودخانه های دائمی در اعتان خوزعتان بوده و بررعی آمار نشان 

گصیول تابسیتان و    دهنده این امر اعت که بیشترین آورد این رودخانه در ماه گروردین می باشد. همچنیین در 
 پائیز از میزان آب آن کاعته شده و به حداقل خود می رعد. 

با توجه به این مطلب که تاالب شادگان در انتهای این رودخانه قرار دارد عالوه بر تغییرات گصلی در 
جریان آب رودخانه، برداشتهای متعددی که در عطح حوضه نیز صورت می پیذیرد بیر مییزان آب ورودی بیه     

ب تاثیر گذار خواهد بود. بررعی آمار ایست اه شادگان، که آخرین ایست اه هییدرومتری قبیل از تخلییه آب    تاال
بیشترین دبی ایست اه شادگان مربوط عال آبی نشان می دهد که  53رودخانه به تاالب شادگان می باشد،  ی 

و بیه   32-33مربوط به عال آبی متر مکعب برثانیه و کمترین میزان آن  21/52و معادل  34-31به عال آبی 
متر مکعب برثانیه بوده اعت. همچنین در آخرین آمار موجود از این ایست اه کیه مربیوط بیه     1/3میزان حدود 

مترمکعب بر ثانیه، بیشترین دبی مربوط به میاه آذر و معیادل    1/8می باشد میان ین عاالنه  33-31عال آبی 
متر مکعب بر ثانیه گیزارش شیده اعیت.     8/3نیز در ماه مهر و حدود مترمکعب بر ثانیه، و کمترین دبی  2/52

بررعی این روند آمار ن ران کننده ای را نشان می دهد، که ضرورت تعیین میزان حداقل نییاز آبیی تیاالب را    
بیش از پیش الزا  می دارد. زیرا عالوه بر پدیده های  بیعی همانند خشکسالی ها، کیاهش مییزان بارنیدگی،    

تبخیر به دلیل اگزایش دما، گعالیتهای انسانی باالدعت و اگزایش بی رویه آنها و عید  کنتیرل آنهیا از     اگزایش
دالیل اصلی کاهش میزان آب ورودی به تاالب  ی عالهای اخیر بوده اعت. چنانچه میزان حداقل آب میورد  

همی قانونی برای تاالب در نیاز تاالب محاعبه گردیده و بصورت یك عند ملی تصویب گردد قطعاً می توان ع
 .     ارف نیز کنترل خواهد گردیدنظر گرگت و عایر مص

 

 بحث و نتیجه گیری -31-6
برآورد نیاز آبی بر اعاس روش های ذکر شده آمده اعت که اختالگات زیادی در آن 3-58در جدول 

 دیده می شود. 
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   تخمین های نیاز آبی تاالب شادگان3-58جدول 
 (5831خلفه نیل عاز و همکاران ) (5834محیط زیست خوزعتان ) (5831عیما ) منبع

 برآورد نیاز آبی تاالب
 )میلیون مترمکعب(

 4283  5عناریوی 2233
 5122  2عناریوی 

5343 

 
و روش بکارگیری تصیاویر  ( 5834ن، )محیط زیست خوزعتابه نظر می رعد که روش باالنس جرمی

محاعبه نیاز آبیی و شیرایط مطلیوب را مینعکس       ( بتواند تا حدی5831)خلفه نیل عاز و همکاران ماهواره ای
( بر اعاس رویکرد اکوعیستمی بوده اما گونیه شیاخص بیرای بررعیی و مدلسیازی      5131نماید. روش عیما )

 مناعب به نظر نمی رعد. با این وصف، توانسته اعت نیاز آبی در شرایط توععه در حوضه را منعکس نماید. 
با توجه به نتایج به دعت آمده از مطالعات انجا  شده در خصوص تعیین حیداقل نییاز آبیی تیاالب      

شادگان، به نظر می رعد ارقا  به دعت آمده با توجه به شرایط گعلی رودخانه جراحی و تاالب شادگان، قابیل  
ی با هدف تعییین حیداقل   تامین نباشد. به منظور حل این مشکل به نظر می رعد بهتر اعت در ابتدا مطالعه ا

نیاز آبی تاالب با شرایط موجود و واقع بینانه صورت پذیرد و عپس راهکارهای اجرایی مناعیب جهیت حفیظ    
شرایط کمی و کیفی موجود ارائه گردد. البته گزینه های دی ری را نیز می توان جهت تامین میزان آب تعیین 

توان به انتقال آب از عایر حوضه ها اشیاره نمیود. البتیه     شده مورد بررعی قرار داد. از جمله این روش ها می
همان ونه که بیان گردید بهترین گزینه تعیین میزان حداقل آب مورد نیاز با توجه بیه شیرایط موجیود و ارائیه     

 روش های بهینه جهت تامین و همچنین بهبود شرایط موجود تاالب شادگان می باشد.  
یین حداقل نیاز آبی در تاالب شادگان توجه به گستردگی و تنیوع  نکته قابل توجه آن اعت که در تع

اکوعیسیتمی و عیسیتم تییاالب، ارزش هیای اجتمییاعی و وضیعیت اقییوا  عیاکن در بدنییه و ا یراف تییاالب،                       
بهره مندی های گوناگون و کمبودهای گعلی با توجه به  بقه بندی و رتبه بندی آنها، امکانات موجیود منیابع   

بیی، منییابع میالی و حساعیییت هیای اجتمییاعی و عیاعیی و عییند توعیعه اعییتان خوزعیتان دارای اهمیییت                   آ
گوق العاده ای بوده و الز  اعت که در تعیین نیاز آبی مد نظر قرار گیرد. نکته دی ر که جای اه مهمی در ایین  

اوب در زمان های مختلف )ماه ها و گصیول  امر دارد، لزو  توجه به تعیین نیاز آبی بصورت انعطاف پذیر و متن
مختلف( و دارای قابلیت به روز رعانی در گواصل زمانی معین و شرایط متغیر مانند پدیده خشکسالی و رخیداد  
آن می باشد. بدیهی اعت که تعریف عناریوهای مختلف می تواند راه شیا بیوده و حتمیا میی بایسیتی ایین       

 باشند.  عناریوها واقع بینانه و دعت یاگتنی
تشیکیل   5831در حال حاضر و در جریان کارگروه منابع آب و کشاورزی تاالب شادگان که از عیال  

گردیده اعت و جلسات آن به  ور منظم و با حضور نمایندگان تمامی ارگان هیای ذینفیع و میرتبط در حیال     
ان صورت پذیرگته اعت. برگزاری می باشد، تالش های قابل توجهی جهت تعیین حداقل نیاز آبی تاالب شادگ

از جمله تصویب شرح خدمات انجا  مطالعات، تامین بودجه مطالعات و انجا  بررعی های الز  جهت انتخیاب  
این مطالعات آغاز گردد. البته واضح اعت حداقل  5815مشاور ذیصالح می باشد. که امید آن می رود در عال 

ود که ممکن اعت عد راه مدیران و تصمیم گیران جهیت  عال خواهد ب 2زمان دعتیابی به تایج این مطالعات 
برنامه ریزی ها شود، لذا می بایس با بررعی نتایج و دعت آوردهای گزارش پیش رو رقم قابیل قبیولی ارائیه    

 گردد. 
نیازمند مطالعه جیامع   با مشخصات گوق تعیین دقیق میزان نیاز آبی تاالب همان ونه که اشاره گردید

می باشد، ولیی بیا توجیه بیه مطالعیات قبلیی،       جهت انجا  آن صاحب صالحیت علمی  مجرب و یتیمو ن ر 
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میلیارد  3/5تجربیات موجود و شرایط که هم اکنون بر تاالب حاکم اعت به نظر می رعد که تاالب حداقل به 
 در عال جهت تامین نیازهای زیست محیطی خود نیازمند می باشند.  مترمکعب

بنا بر این، پیشنهاد می گردد که نیاز آبی اولیه ای برای تاالب در نظر گرگته شود تا مطالعات مذکور به پایان  
شاید بتوان گفت رقم پیشنهادی پایین ترین میزان قابل قبول و تا حدودی قابل تامین بیا توجیه بیه    می رعد. 

ات بیر اعیاس   های آتی را تا زمان پایان مطالع شرایط گعلی حوضه آبریز و تاالب باشد، که بتوان برنامه ریزی
ا قابل تغیییر خواهید بیود    یگردیده اعت و  نالبته واضح اعت که این رقم بصورت پیشنهادی بیا آن انجا  داد.

 ولی آنچه که مسلم اعت واقع بینانه بودن این رقم با توجه به شرایط موجود می باشد.  
 

 منابع  -31-2

 –اداره کل حفاظت محییط زیسیت    –بهینه عازی رژیم آبی تاالب شادگان تعیین میزان نیاز آبی و  .5
5834 

خلفه نیل عاز  .، عبز علیزاده س.، اعیماعیلی ف.، انصیاری ه.، هاشیمی ا.، گیزارش پیایش تیاالب        .2
 شادگان، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. در دعت چاپ

معاونت برنامیه رییزی و نظیارت     -راهنمای تعیین آب مورد نیاز زیست محیطی اکوعیستم های آبی .8
 5813 -112نشریه  -راهبردی ریاعت جمهوری

 5813 –الف  -812نشریه شماره  –راهنمای تعیین حداقل آب مورد نیاز اکوعیستم های آبی  .4

، برآورد نیاز آبی زیست محیطی تاالب شیادگان، پاییان نامیه کارشناعیی ارشید،      5831عمیه عیما،  .1
 دانش اه صنعتی شریف

، رح جامع تاالب 5821، خلفه نیل عاز  .، عبز علیزاده س.، اعماعیلی ف.غفله مرمضی ج.،  .3
 جلد. 52شادگان، موعسه تحقیقات شیالت ایران 
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 نتیجه گیری ها و توصیه ها ، درس های آموخته شده :41فصل 
 

 4سید مختار هاشمی
 

 هیدرولوژی ، بیوفیزیکی، تنوع زیستی، اقلیم شناسیتاالب شادگان: خصوصیات -41-4

تاالب شادگان تاالبي دائمي با آب شيرين شور و لب شور است. بخش شمالي تاالب  بااآب شايرين    .2
پهنه  پوشش گياهي طبيعي از ني، لويي وجگن  تشکيل شده است. د ورودخانه جراحي تغذيه مي شو

جريانهای  مدی خليج فارس و مدی در جنوب تاالب به صورت متواتر در معرض امواج جزر و جزر و
 "از اراضاي ااامال   سيالبي از ناحيه تااالب شامالي اسات. ويهگيهاای خاا  ايان ناحياه  بارتناد        

اه از خليج فارس تا درون ناحيه جازر ومادی اداماه دارد .    پوشش گياهي اندک وچندين خور ،هموار
 وباالخره خور موسي اه پهنه ساحلي خليج فارس  است.

تا  0ناحيه آب شيرين تاالب  يک فرو رفتگي وسيع ام  مق است  مق بخشهای متفاوت تاالب از  .1
متار در   21/0-2/0متر در تغيير است. شيب متمايل به جنوب ايان بخاش از تااالب تبريباا باين       3

در  01/0 شيب  مومي آن به سمت جنوب از مدی بسيار هموار و و پهنه جزر ايلومتر تغيير مي اند.
 ايلومتر تجاوز نمي اند.

زمساتانهای   طوالني و سرتاسر تاالب شادگان در ناحيه خشک خوزستان، با تابستانهای بسيار گرم و .3
 ماليم و اوتاه قرار دارد.

تا اواخر ارديبهشت  فصل بارندگي از اواخر مهرماه شروع و رانه ای است ورژيم بارندگي منطبه، مديت .4
 .ميليمتر است 100ادامه دارد. متوسط ميزان بارندگي ساالنه در اين منطبه امتر از 

جريانهای ورودی به تااالب از   %00تاالب شادگان توسط منابع گوناگون آب تغذيه مي شود بيش از  .1
ااه   ماي باشاد   ايلاومتر مرباع   14320وضه آبريز رودخانه جراحي مساحت حرودخانه جراحي است. 

 7/10ايلاومتر مرباع ديگار )حادود      24100درصد( اوهستاني و  40ايلومتر مربع آن )حدود  0001
 است. رصد( دشت و زمينهای دامنه اید

 ،نااروهای  های رودخانهالبيقبال توسط س يمنابع تامين آب تاالب شادگان  الوه بر رودخانه جراح .6
 یورود نيا ا باا  يتبر ري، اه در چند ساله اختامين مي شد يدر بخش شمال و بحره مالح نهر اوپال و

 .اند دهيحذف گرد گريو  وامل د یاريآب یاحداث سد، شبکه ها ليآب به تاالب بدل یها

 

 تاالب شادگان: ارزشهای اجتماعی، اقتصادی، اکولوژی و زیباشناختی -41-2

گوناگوني دارد اه برخاسته از ويهگيها و ااراردهای بوم شناختي، اقتصادی،  تاالب شادگان ارزشهای .7
 . اجتما ي و آبشناختي آن است

( به ثبت رسيده  است، و 2314) 2071تاالب شادگان بزرگترين رامسر سايت ايران است اه در سال  .0
 ر مي باشد.به  نوان يک تاالب مهم بين المللي شناخته شده اه از تنوع زيستي غني برخوردا

                                                 

 مشاور مديريت منابع آب، طرح بين المللي حفاظت از تاالبهای ايران 1 
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  36) ماهيان مرداباي  ،گونه( 0خزندگان ) ،گونه( 3ز: دوزيستان )فهرست اين تنوع زيستي  بارتست ا .0
  40گوناه( و پساتانداران )   274پرنادگان )  ،گونه( 4ميگوی دريايي) گونه(،  41ماهيان دريايي) ،ونه(گ

نسات. تااالب در فصال     گونه(. اهميت تاالب بيشتر به خاطر تنوع گونه هاای ماهيهاا و پرنادگان آ   
است اه از تاالب جهت زمستان گذراني، تغذياه و   زمستان پذيرای جمعيت بااليي از پرندگان مهاجر

 زادآوری استفاده مي انند.

             همچنين تاالب زيستگاه مهمي برای تخام گاذاری، پارور  و تغذياه گوناه هاای متعادد آبزياان           .20
ی ا  از نظر بين المللي بسيار معروف و باا اهميات اسات ااه     مي باشد. تاالب به دليل تنوع جانور

 .متاسفانه تخريب ها و آالينده ها اثرات زيانباری بر تنوع زيستي تاالب وارد نموده است

 

 اقتصادی -حوضه آبریز تاالب شادگان: جنبه های اجتماعی -41-3

تشکيل شده است اه   ربجمعيت ساان در حوضه آبريز از سه گروه نهادی اصلي يعني لر، فارس و  .22
مسلمان و اهل تشيع مي باشند. بيشتر جمعيت ساان در حوضه آبريز را لرها تشکيل مي دهند،  غالبا 

اوهستاني باالدست حوضه آبريز زندگي مي انند. چندين شهر واقاع در   اه در بخشهای روستايي و
ال بخاش مهماي از   محدوده حوضه آبريز يا در مجاورت آن محل سکونت لرها اسات ودر  اين حا   
 جمعيت ديگر شهرهای حوضه آبريز )مثل بهبهان( را نيز لرها تشکيل مي دهند.

اهواز را فارسها تشکيل مي دهند اين افاراد   بخش قابل مالحظه ساان شهرهای بهبهان، رامهرمز و .21
 به مشاغل متفاوتي از جمله اشااورزی و  روستاهای بخش های مياني حوضه بوده و ساان شهرها و

 داری اشتغال دارند.دام

چند در مناطق روستايي و بعضي از شهرها  پاييني حوضه آبريز هر  رب های مبيم بخشهای مياني و .23
اما اصوال  هنوز فرهنگ و آداب و رسوم ايالتي را ر ايت مي انند. شادگان نمونه ای از  ،اقامت دارند

 های آباادان، اهاواز و  بخش قابل مالحظاه ای از جمعيات شاهر    .است يک شهر  رب نشين منطبه
تمام مناطق روستايي واقاع در محادوده تااالب شاادگان محال        رب اند. تبريبا  ماهشهر نيز اصالتا 

 سکونت شهروندان  رب است.

روساتای   201شاهر و   1شهرساتان شاادگان داری    اشاورزی در اطراف تاالب )شهرستان شادگان( .24
آمار سازمان جهاد اشااورزی اساتان خوزساتان    روستا مي باشد. بر اساس  147 دارای سکنه و جمعا 

نفر  0271هزار نفر در روستا ها زندگي مي انند و تعداد بهره برداران اشاورزی بالغ بر  00قريب به 
 آبي مي باشد.بصورت باغ ها و مزارع اشت در تمام مي باشند. 

متاسافانه   و اشاد تفريحي تاالب بخشي ديگر از پتانسايل هاای باالبوه آن ماي ب     -ي استعداد سياحت .21
تخريب ها و آالينده های زياادی ايان تااالب ارزشامند را دساتخو  نارساائيهايي در امار تعاادل         

 ااولوژيکي نموده است. 

 

 تاالب شادگان: چالش ها و مسایلحوضه آبریز  -41-1

خشکسالي هاا،   (2) داليل گوناگوني از قبيل به( جراحي)رودخانه  تاالب اصلي شريان از ورودی آب .26
برداشت های ماديريت نشاده در ساطح    ( 4) افزايش تبخير از سطح تاالب،  ( 3) ااهش بار ،( 1)

 زهکشاي  و آبياری های طرحتوسعه غير اصولي  (6) ،باالدست در مخزني سدهایايجاد  (1) حوضه،
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ااهش چشمگيری داشاته اسات.    تاالب برای مناسب آبه حق گرفتنن نظر در (7) و باالدست اراضي
مواد نفتي  نشتحجم  ظيمي از فاضالب های صنعتي وارد تاالب شادگان مي گردند.  در  ين حال

در اثر شکستگي لوله های نفتي در تاالب بوجود مي آيد، ساخت و سازها در پناهگاه حياات وحاش   
تاالب شادگان مانند نيروگاه گازی آبادان، تخليه زباله شهرهای آبادان و شادگان و پساب طرح های 

آبياری و زهکشي از جمله  واملي است اه حيات اين ااوسيستم با ارز  و بين المللي  ظيم شبکه 
 .را در آستانه خطر جدی قرار داده است

تاالب شادگان وجود دارد، تخصاي  آب  آبريز يکي از مشکالتي اه در حال حاضر در سطح حوضه  .27
ت محيطاي رودخاناه و   برای استفاده های مختلف بدون در نظر گرفتن حداقل آب ماورد نيااز زيسا   

تاالب مي باشد. اين تخصي  ها بصورت ساالنه و با توجه به طرح های توسعه موجود و آتي و آورد 
آب در حوضه تعيين مي گردند ولي متاسفانه حداقل آبي اه جهت ادامه بباء سيستم آباي در حوضاه   

لب اه امبود آب يکاي از  ظ نمي شود. با توجه به اين مطامورد نياز مي باشد محاسبه نگرديده و لح
           مشکالت اساسي در تاالب ماي باشاد شاايد بتاوان گفات يکاي از مهام تارين مشاکالت موجاود           
تخصي  های غير واقع بينانه مي باشد اه در آن سهم محيط زيسات و ااوسيساتم آباي و تماامي     

 زيستمندان وابسته ناديده گرفته مي شود.

تااثيرات   کشاورزی و آبیااری ی طرح ها  ،ه در سطح حوضهبه دليل  دم وجود مطالعات يکپارچ .20

جبران ناپذيری را در سطح حوضه بر جای مي گذارند. اثراتي همانند: افزايش مصارف آب در ساطح   
حوضه و در نتيجه ااهش ميزان ورودی به تاالب، افزايش شوری آب، افزايش ميزان ساموم و ااود   

زی و بسياری موارد ديگر اه اهميت ايان مشاکل را   ورودی به آب رودخانه، ورود زهاب های اشاور
 در سطح حوضه دو چندان مي نمايد.

شهر نيز در مجاورت اين  4شهر در طول حوضه آبريز قرار دارند و حدود  6همانگونه اه بيان گرديد  .20
حوضه واقع شده اند. اثراتي اه شهرها در سطح حوضه های آبريز برجای مي گذارند امری است اه 

اس پوشيده نمي باشد. مواردی همانند ورود فاضالب های شهری، ورود پسماندها، برداشت بر هيچ 
ااه منااطق مساکوني و ساکونتگاه هاا در      است آب شرب، ساخت و سازهای مختلف و ... از اثراتي 

شهرها به دليل اثراتي اه دارناد   نآبريز برجای مي گذارند. لذا به نظر مي رسد وجود اي یحوضه ها
شکالت اصلي در سطح حوضه مي باشد. البته بايد اين نکته را نيز متذار گرديد ااه لزوماا   يکي از م

وجود نباط مسکوني و شهرها نمي تواند مشکل باشد، زيرا از ديرباز تمادن هاای بشاری در حاشايه     
منابع آبي و به خصو  رودخانه ها شکل گرفته اند، مسئله ای اه از اهميت برخاوردار اسات نحاوه    

و انترل اثرات ناشي از استبرار اين شهرها در سطح حوضه مي باشد. به  نوان مثال تبريباا  مديريت 
          تمامي روستاها و شهرهای موجود در حوضاه آبرياز جراحاي فاضاالبهای خاود را بادون هيچگوناه        

 تصفيه ای به رودخانه تخليه مي نمايند. 
ارد ااه باه دليال نحاوه فعاليات آنهاا از       در سطح حوضه آبريز جراحي چندين صنعت  مده وجود د  .10

        اهميت بااليي برخوردارند. صنايع نفت و گاز و سيمان  مده ترين صانايع موجاود در ساطح حوضاه     
 مي باشند. 

ال حوضه آبريز رودخانه جراحي بر روی ميادين نفتي استبرار دارد. صنايع نفت طاي چنادين دهاه     .12
شاتری خواهاد داشات. چنادين واحاد تاسيساات نفتاي شاامل         توسعه يافته و در آينده نيز توسعه بي
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            پااليشگاه بيد بلناد، تاسيساات اميدياه، چااه هاای نفات، مکاان هاای ساوزاندن ضاايعات و ... در           
بخش های مختلف حوضه آبريز فعاليت دارند. البته الزم به ذار است اين صنايع در مناطق دوردست 

نظر مي رسد اه ارتباط و تاثير متبابل آنها با منابع آب شديد نبوده و نسبت به حوضه قرار دارند و به 
تصور نمي رود پي آمدهای منفي شديد و مستبيم بر حوضه آبريز داشته باشد. اما سوزاندن ضاايعات  
نفتي و گازها، توده های دودی ايجاد مي نمايد اه ممکن است بر منابع آبي حوضه تاثيرگذار باشاد.  

 ويهه در فصل های باراني شدت بيشتری مي يابد.اين فرآيند به 
در بخشي از نباط حوضه نيز مناطبي وجود دارد )همانند منطبه ماماتين در شامال رامهرماز( ااه در     .11

آنها گاز طبيعي، قير و نفت خام به سطح زمين تراو  مي اند. بخشي از اين مواد باه آبراهاه هاای    
به شکل جاماد باوده و    راه پيدا مي اند. اين مواد  مدتا  طبيعي وارد و از آن طريق به درون رودخانه

حالليت امي دارند. البته به نظر مي رسد اين پديده ها آثار آلوده اننده ی بااليي نداشته باشند، زيرا 
در بخش های پايين دست رودخانه اثر بارزی مشاهده نگرديده است. اما در طي ماه هاای تابساتان،   

اه مواد جامد به حالات روانتار درآيناد و بارای موجاودات و زيساتمندان        دمای زياد با ث مي شود
مشکالتي را ايجاد نمايند. با اين حال هيچ بررسي مستندی در زمينه تاثيرات احتمالي اين فرآيندهای 

 طبيعي بر ايفيت آب وجود ندارد. 
ساخته شادند.   2370و  2317واقع در بهبهان و هفتگل به ترتيب در سال های سيمان اارخانه های  .13

به نظر مي رسد اه اين اارخانه ها بر ايفيت آب رودخانه تاثير انداي داشته باشاد. پسااب خروجاي    
اارخانه سيمان بهبهان، اگر چه زياد نيست، اما مستبيما و دقيبا در پايين دست سد انحرافي بهبهاان  

 به رودخانه مارون تخليه مي شود. 
حوضه نيز اطال ات ااملي موجود نيست و به نظر مي رساد   در خصو  ساير صنايع موجود در اين .14

نياز به بررسي های ااملتر مي باشد. اما احتمال مي رود صنايعي همانند صنايع جاانبي طارح هاای    
شهر(، صنايع خدماتي و مواردی از اين دست در  6اشاورزی، تصفيه خانه های آب )با توجه به وجود 

 شد.  محدوده حوضه آبريز وجود داشته با

: امبود و نباود اطال اات پاياه    عدم قطعیت در مورد داده ها و کمبود/نبود اطالعات پایه .11

 .مشکالت تاالب شادگان مي باشد بحث برانگيزترينيکي از 

: ااهش ميزان بار  در سال های اخير را مي توان به  نوان شاخ  ترين  امال  شرایط اقلیمی .16

عي منابع آب در حوضاه هاای باالدسات گردياده و     خشکي تاالب دانست. چرا اه با ث ااهش طبي
 .دهدمي بالتبع ميزان جريان ورودی به تاالب شادگان را تحت الشعاع قرار 

با ذخيره سازی سيالبهای زمستانه برای رهاا ساازی    : سد مارونسد مخزنی مارون در بهبهان .17

امشاير )خلاف آبااد( و    ان، رزدر ماههای فصل آبياری اهداف توسعه آبياری در دشتهای بهبهان، جااي 
د. توسعه آبياری در دشتهای بهبهان و جايزان و نيز بخشي از خلف آبااد و  ينما شادگان را تامين مي

شادگان صورت گرفته و مصارف آب افزايش يافته است ولي بجز در دشت بهبهان، در ديگر دشاتها  
 .مصارف آب هنوز به حدود پيش بيني شده در طرحهای توسعه نرسيده است

جريانهای سيالبي ورودی به تااالب   تغيير ،حال حداقل تاثير سد مخزني : در هرثرات سدسازیا .10

رود. از سوی ديگر بايد توجه داشات ااه اگار نظاام      است اه مهمترين منبع تغذيه تاالب بشمار مي
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توانسات باه گوناه     بود، وجود سد مخزناي ماي   مديريت جامع منابع آب در سطح حوضه مستبر مي
 .نظيم جريانهای ورودی به تاالب موثر واقع شودبهتری در ت

درصد پيشرفت فيزيکي هم اانون  07سد جره رامهرمز با بيش از  :سد مخزنی جره در رامهرمز .10

طاور   به 2302سال در صورت تامين منابع مالي قرار است در نيمه دوم  در حال بهره برداری است و
 .حضااور وزياار نياارو آبگيااری شااد  بااا  2300سااد جااره در بهماان ماااه   .رساامي افتتاااح شااود 

تولياد انارژی بارب آباي و      و اهدافي چون انترل سيالب، هسته رسي است اين سد از نوع خااي با
 .هزار هکتار از دشت رامهرمز را دنبال مي اند 13آبياری 

بند انحرافي رامشير در خلف آبااد و شابکه    :توسعه آبیاری در دشتهای خلف آباد و شادگان .30

اين شبکه احداث شده و بخشي از آن در دست بهره برداری است. در دشت شادگان اانالهای اصلي 
نيز تاسيسات توسعه آبياری احداث شده و مصارف آب افزايش يافته است.  الوه براين در ايان باازه   

نمايناد و بعضاا    تعداد قابل مالحظه موتور پمپهايي احداث شده است اه از رودخانه آب برداشت مي
 .يز هستندفاقد مجوز ن

مالحظات و الزامات سياساي و اجتماا ي بارای اولويات دادن باه       :عوامل سیاسی و اجتماعی .32

نيازهای اجتما ي )رفع نيازهای اوتاه مدت، اشتغال و ايجاد درآمد( نيز از  وامل بسيار موثری باوده  
ای جوامع ی مديريت منابع آب رودخانه و حوضه آبريز به نيازهاه سبب شده است در تصميم گيريها

 و مردم محلي نسبت به نيازهای تاالب شادگان اولويت بيشتری داده شود.

 

 اطالعاتی و ساختاری کمبودهای: نواقص و کیفیت آب تاالب شادگان -41-5

استفاده از شاخ  ايفيت آب نشان مي دهد اه ايستگاه های منتخاب در ورودی هاا و بدناه آباي      .31
شااخ  را باه خاود اختصاا  داده اناد.       بدو   متوسط جهدرتاالب، طي مدت زمان نمونه برداری، 

مطابق اين شاخ ، در منابع آبي اه در رده متوسط قرار مي گيرند،  موما  تنوع ارگانيسم های آباي  
اين شااخ  نشاانه ايان     بدامتر شده و شرايط برای رشد جلبکي فراهم مي گردد. همچنين درجه 

ع آبي بشدت ام شده و احتماال  مشاکالت آلاودگي آب   توانايي حمايت تنواست اه در آن منبع آبي 
را نشان خواهد داد. البته در بررسي نتايج بدست آمده بايد به اين نکته نيز توجه داشت اه اگرچه  دخو

               قارار گرفتاه اسات، ولاي ميازان برخاي از        متوساط ميزان شاخ  در بسياری از ايستگاه ها در حد 
نزديکتر بوده و اين امر نمايانگر اين مطلب است اه در  10تدايي اين رده يعني ايستگاه ها به  دد اب

غير قابل تصور نخواهد بود. زيرا در حال حاضر طبق  بدآينده احتمال ورود اين منبع آبي به محدوده 
بررسي های انجام شده منابع آالينده متعددی در منطبه وجود دارد اه در آينده ايفيت آب تاالب را 

ديد مي نمايد. همچنين رودخانه جراحي به  نوان منبع اصلي تغذيه اننده اين تااالب از وضاعيت   ته
 مناسب و مطلوبي برخوردار نمي باشد.

باتوجه به وسعت و اهميت تاالب به نظر مي رسد جهت بررسي ايفيت آب تاالب به تعداد بيشاتری   .33
داد. همچنين ايستگاه های انتخاب شده  ايستگاه نياز مي باشد تا بتوان تمامي سطح تاالب را پوشش

 جهت مطالعات فوب الذار در بخش شيرين تاالب مي باشند. 

به دليل اينکه امکاناات بارای ورود باه بخاش هاای      يکي ديگر از نواق  اين است اه ايستگاه ها  .34
مناطبي  در انار جاده يا ساير  مدتا وجود نداشته است، داخلي تاالب و نمونه برداری از آبهای  ميق 
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برخاي  لذا اطال ات بخش های مذاور موجود نمي باشد. رسي داشته اند انتخاب گرديده اند، اه دست
ماهشهر و نيروگاه گازی آباادان   -مجاورت شادگان، جاده آبادان  همانند ايستگاه های ها ايستگاهاز 

هتار اسات   در برخي ماهها خشک بوده اند اه در نتيجه اطال ات بانک دچاار نبا  شاده اسات. ب    
ايستگاه هايي به موازات اين ايستگاه ها در بخش های  ميق تر تاالب انتخاب و نمونه برداری گردد 
تا ضمن پايش شرايط پرآبي و ام آبي بتوان شرايط ايفي آب در آن محدوده را نياز بررساي نماود.    

شاگاه و سااير   همچنين به دليل شرايط ااری از جمله تعطيلي ايام  يد و فعاال نباودن اامال آزماي   
 .تعطيالت، اطال ات بانک در برخي موارد ناق  مي باشد

يکي ديگر از نباي  تحبيباتي  دم وجود اطال ات دقيق از نحوه و ميزان برداشت ها از منابع تاالب  .31
پيشنهاد مي گردد جهات رفاع امبودهاايي ااه در بحاث      ه ميزان برداشت پايدار مي باشد. و محاسب

شادگان وجود دارد، يک سری  ناوين تحبيبااتي تعرياف شاده و انجاام     اميت و ايفيت آب تاالب 
 .گردند

 

 کمیت آب تاالب شادگان -41-6

در خصو  آمار ورودی تاالب اه از طرياق بررساي ايساتگاه شاادگان )آخارين ايساتگاه رودخاناه         .36
ال آبي جراحي( به دست آمده، همانگونه اه اشاره گرديد، بيشترين دبي ايستگاه شادگان مربوط به س

و باه   07-00متر مکعب برثانيه و امترين ميزان آن مربوط به ساال آباي    11/21و معادل  01-04
متر مکعب برثانيه بوده است. بررسي آخرين آمار موجود از اين ايستگاه اه مرباوط   1/0ميزان حدود 
ي باشد اه مترمکعب بر ثانيه م 1/3مي باشد نشان مي دهد اه ميانگين ساالنه  00-00به سال آبي 

نمي تواند نياز آبي زيستمندان تاالبي را برآورده نمايد. طبق  اين ميزان بسيار ناچيز و ام بوده و قطعا 
مترمکعب بر ثانيه، و امترين دبي نياز در   1/21آمار مذاور بيشترين دبي مربوط به ماه آذر و معادل 

 متر مکعب بر ثانيه گزار  شده است. 3/0ماه مهر و حدود 

تفاده از  فرمول تغيير حجم نشان داده شده است اه به  لت نبود داده های مناسب  دم قطعيت با اس .37
بر مبنای مطالعات و داده هاای موجاود ايان ااار      فراواني در برآورد بيالن تاالب وجود دارد و اساسا 

باشاد   ترين اولويت های مطالعاتي ميی ميسر نيست. بنابراين، مطالعات بيالن تاالب يکي از ضرور
امکاان پاذير    آناه بايد در آينده انجام شود. تعيين نياز آبي تاالب بدون دانش در مورد بيالن آباي  

 د. نموتوان ا مال مي نيست و هيچ مديريتي را ن

مشخ  مي گردد اه تامين آب تاالب تنها از طريق رودخانه جراحي و   بر اساس تحليل انجام شده،  .30
بايست در برنامه های مديريتي ساير گزينه های قابل اجرا جهت  بار  های جوی ميسر نبوده و مي

 تامين آب تاالب نيز بررسي شده و مد نظر قرار گيرد.

 

 بعد نهادی و تشکیالتی : تاالب شادگان -41-7

         در بخش قوانين  مده ترين مشکل موجود  دم اجارای صاحيح قاوانين ماي باشاد، زيارا قاوانين،         .30
مل و ... از نظر پوشش دهي حفاظت از ال پارامتر ها افايت ماي نمايناد ولاي    مصوبه ها، دستورالع

مشکل اصلي در اجرايي نمودن آنها و باال بردن قدرت اجرايي اين قوانين مي باشد. البتاه در برخاي   
موارد همانند مباحث مرتبط با تعيين حريم تاالب يا تعيين حداقل نياز آبي تاالب امااان مشاکالتي  
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ت را انجام برنامه ريزی های دقيق و همچنين تامين مالي ماي تاوان ايان مشاکال    با اه  وجود دارد
 .برطرف نمود

در حال حاضر هماهنگي ميان ارگان های ذينفع و ارگان هايي اه از نظار قاانوني باا تااالب و امار       .40
 ادم  وجود ندارد و مشکل اصلي و اساسي به طور اامل حفاظت و مديريت آن ارتباط پيدا مي انند، 

موفبيت طرح های مديريتي نيز همين  امل مي باشد اه مي بايسات باا برناماه ريازی و  مليااتي      
 نمودن مباحث مرتبط با مصوبات اميته های مديريتي تاالب شادگان آنرا مرتفع نمود.

 

-خصوصیات سیستم منابع آب و خاک در حوضه آبریز تااالب شاادگان رجراحای    -41-8

 مارون(

مشخ  مي گردد اه در حاال حاضار طارح هاای آبيااری باه       های انجام شده، با توجه به بررسي  .42
)محادوده اساتان    ميليون مترمکعب در دست بهاره بارداری   600هکتار با نياز آبي  10600مساحت 
مي باشند. همچنين سد های مارون و جره در مباطع مختلف اين حوضه به بهره بارداری   خوزستان(
 رسيده اند. 

و شبکه های متعدد ديگری نيز در مراحل مختلف پيشنهادی، مطالعاتي  هاالزم به ذار است اه سد  .41
و در حال اجرا در حوضه آبريز مارون برنامه ريزی گرديده است اه به نظر مي رسد در آينده تاثيرات 

آباي انتهاای   قابل توجهي را بر ااوسيستم رودخانه و نهايتا  تاالب شادگان به  نوان مهمترين منباع  
حوضه آبريز بر جای گذارد. لذا به منظور جلوگيری از حادث شدن اثرات غيرقابل جبران در محادوده  

 تاالب شادگان مي بايست تدابير مديريتي مناسبي در نظر گرفته شود.  حوضه آبريز و نهايتا 

          ماارون  -يپتانسايل مناابع آب در حوضاه جراحا    داده های مربوط باه   ،يکي از امبودهای اطال اتي .43
بنابراين، هر نوع برنامه ريزی، مديريت و  يست،مي باشد. اطال ات دقيبي در اين زمينه در دسترس ن

 تخصي  منابع آب از جمله تامين نياز آبي تاالب شادگان دچار مشکل جدی مي شاود. لاذا توصايه    
( ماي تواناد   2300ساد ) مطالعات بهان  .دومي گردد اه پتانسيل منابع آب حوضه به دقت بررسي ش

 اساسي برای انجام اين مطالعات باشد. 

مديريت يکپارچه حوضه آبريز از فعاليت های مديريتي مي باشد اه مي بايست در بلند مدت جهات   .44
                حفظ تماميت ااوسيستم رودخانه و تاالب مورد توجه قرار گيرد. زيارا باا انجاام ماديريت يکپارچاه،      

سطح حوضه آبريز صورت گرفته و تماامي مولفاه هاا در ارتبااط باا يکاديگر، و ناه         برنامه ريزی در
 .بصورت مجزا، لحاظ خواهد گرديد

 

 تاالب شادگان جامعاجرای برنامه مدیریت  -41-9

در اين گزار  تمامي ذينفعان و ارگان های دولتي و غير دولتي مرتبط با تااالب شناساايي و نحاوه     .41
تاالب شادگان در استان خوزستان مشخ  گرديد. ماديريت جاامع تااالب    ارتباط هر يک از آنها با 

شادگان نيازمند همکاری و هماهنگي گروه های ذی مدخل/نفع مي باشد. پايداری زيست محيطاي  
يند مشاراتي و رويکرد بهم پيوسته )ياا يکپارچاه( اساتوار اسات. از خصوصايات      آتاالب بر اساس فر

 داخل مسئوليت ها و موازی بودن آن مي باشد. ت نهادی،-زيرسيستم های اجتما ي
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در خصو  تاالب شادگان، سازمان های دولتي و غيردولتاي متفااوتي در حفاظات و بهاره وری از      .46
تاالب مشارات دارند اه هر يک از نظر قوانين اشوری مسئوليت های متفاوتي دارند و برخاي نياز   

ها با توجه به مسئوليت های قاانوني خاود و   مسئوليت های مشتراي را بر  هده دارند. اين سازمان 
ميزان اهميت منطبه برای آنها، مي بايست جايگاه های متفاوتي را در چارچوب ماديريت مشااراتي   

 منطبه به خود اختصا  دهند.

همچنين برخي از نهادها از نظر سياسي و تبسيم بندی های اشوری با تاالب ارتباط دارند اه حضور  .47
 نيز بايد در برنامه مديريتي مد نظر قرار گيرد.آن دسته از نهادها 

در زمينه بهم پيوستن امور فني و راهکارهای مشااراتي تحبيباات زيااد الزم اسات. اتحااد مثلثاي        .40
همچنين برنامه مديريتي الزامي است.  سياستگذار، گروه ذی مدخل/نفع و اارشناس برای مؤثر بودن

خل/نفع فهام و تجرباه ااافي در ماورد بنياان      مشارات مردمي الزم است چون گروه های ذی ماد 
 .فرمولهای مؤثر و جايگزين دارند

( Institutional Interlinksبرای اجرای برنامه جامع مديريتي چارچوبي برای تداخل نهاادی )  .40
الزم است. بر اين اساس، برای مديريت يکپارچه )بهم پيوسته( و ااوسيستمي در تاالب شادگان اين 

تحبياق در زميناه تارثير حوضاه      -1بازنويسي )اصالح( قوانين موجاود.   -2شوند:  موارد بايد ا مال
ظرفيات ساازی باا توجياه      -3( بر مناطق ساحلي تاالب شاادگان.  River Basinsرودخانه ای )

تشکيل گاروه هاای اااری بهام      -4نمودن سياستمداران، قانونمندان و گروه های ذی مدخل/نفع. 
ايجاد و توليد ابزاری برای: )الف( اجارا،   -1های هماهنگي و همکاری  پيوسته بوسيله ايجاد مکانيزم

ارزيابي ترثيرات و بازرساي و نظاارت ااوسيساتم، )ب( ارزشاگذاری ااوسيساتم سااحل تااالب، )ج(        
 فع و )د( مديريت تضاد و برخوردها.مشارات گروه های ذين

ر زمينه هر بخش را بهم پيوند داد. برای اجرای برنامه مديريتي تاالب شادگان بايد سياستهای ملي د .10
سياستهای مختلف اه بعضي اوقات در تضادند مي تواند در  دم اجرای برنامه های فرابخشي تااثير  

ايان را   بزرگي داشته باشد. بهم پيوستن نهادهای اجرايي و مردم نهاد در اولويت اار بايد قرار گيرد و
 ايجااد   بدست آورد. تشويق وسايله ای بارای   مرازمي توان بوسيله سياست  دم تمراز با تشويق از 

اناد ااه باه    مي آنها را وادار  و)دولتها، مردم محلي، سازمانها....(  انگيزه در جمعي از مردم مي باشد
 رفتار انند. مطلوب شيوه يا نحو

( ابزارهای سياساتهای رسامي مانناد:    2(:  )2301تشويبي دارای سه مؤلفه مي باشد )هاشمي، برنامه .12
( تدابير نهادی و اجتما ي مانند ظرفيت 1ارهای قانونگذاری و اقتصادی و سرمايه گذاری دولتي، )ابز

يزمهای اجرای احکام و قوانين اه مي تواناد  ن( مکا3سازی و مشارات گروه های ذی مدخل/نفع و )
( باشد. با توجاه باه اهميات  وامال اقتصاادی در      voluntary( يا غير ارادی )Statuaryارادی )

بليل منابع طبيعي، تشويق يا تنبيه اقتصادی بهترين راهکار برای پايداری محيط زيست دريا، ساحل ت
 .و زمين مي باشد

 

 مصارف منابع آب -41-41

ماارون ماورد بررساي قارار      -تباضا )نيازها( و تامين منابع آب در حوضه آبريز جراحيبخش در اين  .11
مشخ  مي شود اه در حال حاضر مصارف موجود گرفته است. با توجه به بررسي های انجام شده 
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است اه البته اين ميزان اال مصاارف از    میلیون مترمکعب 52/2391در سطح حوضه ميزان 

تمامي منابع آبي سطحي و زيرزميني را نشان مي دهد و چنانچه مصارف از چاه ها، قنات، چشمه ها 

)انهار، موتاور پما ، بناد     عبمیلیون مترمک 115/2458 و غيره از آن اسر گردد رقمي معادل

ماارون  -انحرافي، پمپاژ( خواهد بود، اين در حالي است اه آورد آب در سطح حوضاه آبرياز جراحاي   
 (. 2000ميليون مترمکعب مي باشد)بهان سد،  3007رقمي معادل 

همچنين در بررسي صورت گرفته مشخ  گرديد اه  الوه بر برداشت ها و تخصي  هايي اه هم  .13
جراحي وجود دارد، در آينده نيز برنامه ريزی های متعددی جهات  –ضه رودخانه مارون اانون در حو

برداشت آب به منظور مصارف گوناگون صورت خواهد پذيرفت، به گونه ای اه اين ميازان باه رقام    

خواهد رسيد. با توجه به آمار ارائه شده مشخ  مي گردد اه در حاال   میلیون مترمکعب 3393

 جراحي امتر از ميزان آب تخصي  داده شده باه مصاارف موجاود     –ه مارون حاضر نيز آورد حوض
مي باشد. لذا به نظر مي رسد چنانچه انترل و مديريت مناسابي بار روی مصاارف فعلاي و آتاي در      
سطح حوضه ا مال نگردد، احتمال وقوع شرايط بحراني در ساطح حوضاه و باه تباع آن در تااالب      

 ستم های پايين دست حوضه، دور از ذهن نخواهد بود. شادگان، به  نوان يکي از ااوسي

پيشنهاد مي گردد در ابتدا تعيين ميزان آب مورد نياز زيست محيطي رودخانه و تاالب با شرايط فعلي  .14
 ،صورت پذيرد و سپس با اجرای طرح مديريتي و به خصو  اجرای مديريت به هم پيوسته منابع آب

 ه ريزی و اجرا گردد.در سطح حوضه با مطالعات دقيق برنام

 

 توسعه بخش صنعت: اثرات منفی و مثبت -41-44

اجتما ي از اهداف هراشور توسعه يافته يا در حال توسعه  –شکي نيست اه رشد و توسعه اقتصادی  .11
بايد متوجه آن مناطبي از اشور باشد اه در طول تاريخ بيشترين محروميت هاا را   مي باشد و  مدتا 

هي از ابتدائي ترين نياز های بشری محروم بوده اناد. باديهي اسات ااه ايان      تحمل نموده اند و گا
خواهاد   مبارا حرات به سوی توسعه در صورتي از توفيق اامل برخوردار و از پيامد هاای ناخواساته   

 بوداه در آن اصل  لمي و امروزی برنامه ريزی توسعه به امال ر ايت گردد. 

ويج صنايعي است ااه سايمای طبيعاي و بکار منطباه را      يکي از راههای رفع اين محروميت ها، تر .16
نشان مي دهد اه  مده فعاليت هاای  بررسي های انجام شده اما  دستخو  امترين تغييرات نمايد.

وسعه انجام شده در بخش صنعت بدون توجه به ظرفيت ها و توان هاای زيسات محيطاي منطباه     ت
سعه ای در بخش صنعت، باه صانايع   يک از طرح های تو صورت گرفته است به طوری اه در هيچ

 ي داده نشده است.يبومي و سازگار با محيط طبيعي  منطبه بها

اين منطبه نمونه بارزی از توسعه ناپايدار در بخش صنعت بوده اه بادون توجاه باه پتانسايل هاای       .17
تنها  و در آينده نه منطبه و نيازهای پيش آمده، تغييرات شديد ااوسيستمي را در منطبه بوجود آورده

دچارتخريب جدی خواهد شد بلکه ااهش ايفيت زندگي جواماع   ااوسيستم تاالب و زيستمندان آن
 . تشداخواهد را نيز به دنبال  انساني منطبه

. در صورت باشدشود اه با داده همراه  قجمع بندی از آالينده صنعتي و شهری زماني مي تواند محب .10
. ساپس باا مبايساه    ه شودی به هرادام امتياز خا  دادپرااندگي داده ها بايستي در رو  رتبه بند

رتبه ها به اانون های آالينده  مي توان اشاره نمود. برای مثال، آيا پساابهای وارد شاده نيشاکر باا     
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مواد مغذی و آفت اش و حشره اش در اين بحث جايگاهي ندارد؟ امبود اطال ات  يداشتن احتمال
نعتي از بزرگترين مسايل مربوط به مديريت تاالب شاادگان  الينده های صآمکاني و زماني در مورد 

بنا بر اين، بحث حاضر اليات موضوع را در نظر گرفته است. لاذا بارای مشاخ  نماودن       .مي باشد
 .مي باشدديگر ا يکبه داده بيشتر و ارتباط آنها بنياز جدی مسير توسعه صنعتي، 

 

 مییخشکسالی و تغییرات اقل -41-42

ران با توجه به موقعيت خا  و ويهگي های زمين شناختي از آب و هوای متفااوتي  خشکسالي در اي .10
خشک قرار دارد. لذا وقوع خشکسالي های ضعيف تاا   هبرخوردار است و در قلمرو اقليم خشک و نيم

        ماارون )تااالب شاادگان( اماری اجتنااب ناپاذير محساوب        -شديد در اشور و حوضه آبريز جراحاي 
 مي شود. 

باا  شده اسات.   ثبتمارون وقوع خشکسالي های شديد در سالهای گذشته  -ضه آبريز جراحيدر حو .60
توجه به اقدامات سازه ای و غير سازه ای مي توان نتيجه گرفت اه خشکسالي به  نوان يک بحران 

 مديريت مي شود و اين نب  بزرگي در رويکرد مبابله با پديده خشکسالي است. 

مسئولين از مديرت مصرف و ممانعت از برداشات هاای غيار رسامي ياا       با وجود اينکه در اظهارات .62
غيرمجاز وجود دارد اما استراتهی دقيبي برای ا مال سياست های بهينه مصرف و اااهش آن و ياا   

 برخورد با برداشت های غيررسمي وجود ندارد. 

             خشکساالي  مي توان نتيجه گيری نمود اه حوضه آبرياز و تااالب شاادگان فاقاد برناماه ماديريت        .61
مي باشد و اقدامات انوني در ستاد خشکسالي استان تنها باا  اوارض پدياده خشکساالي در قالاب      

 سياسي برخورد مي نمايد.  -اقتصادی -مديريت بحران و احتوای تبعات اجتما ي

يان  يند مشاراتي تدوين و به اجرا درآياد. ا آپيشنهاد مي شود اه برنامه ريسک خشکسالي در يک فر .63
برنامه مي تواند از تجربه های طرح های مانند طرح ماديريت ريساک خشکساالي درياچاه ارومياه      

 .استفاده نمايد

 

 : نیاز آبی تاالب شادگان -41-43

تاالب هاا، از   امروزه در تمامي نباط جهان تعيين حداقل نياز آبي زيست محيطي منابع آبي، خصوصا  .64
ت زيستي و بباء اين  رصه ها مي باشد. در ايران بارای  راهکارهای مؤثر و ثمربخش در حفظ تمامي

اولين بار و به طور صريح، حفاظت از مناابع آب در ماوارد متعادد در اليحاه برناماه چهاارم توساعه        
 اقتصادی، اجتما ي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران لحاظ شده است.

طالعه، داده هاای موجاود، گاام    به منظور تعيين نياز آبي زيست محيطي، با توجه به مبياس مکاني م .61
زماني ارزيابي و ظرفيت های فني و مالي، رو  های مختلفي ماورد اساتفاده قارار ماي گيرناد. در      
خصو  تاالب شادگان تا انون مطالعات جامع و ااملي، اه تمامي پارامترها را مد نظر قرار دهد، در 

ذيرفته است اما سه ماورد مطالعااتي   زمينه تعيين حداقل نياز آبي مورد نياز زيست محيطي صورت نپ
 صورت پذيرفته است. برای تاالب شادگان 

( با رو  باالنس 2304نياز آبي در مطالعات گذشته توسط ادره ال حفاظت محيط زيست خوزستان ) .66
( با رو  ااوسيستمي 2301شده است(؛ سيما )زده تخمين  مترمکعبميليون  2177جرمي )نياز آبي 
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(  2300ساز و همکاران )نيل شده است( و خلفه زده تخمين  مترمکعب ميليون 1000)نياز آبي حدود 
تخماين   مترمکعاب ميلياون   2640با رو  بيالن آب و استفاده از  کس های ماهواره ای )نياز آبي 

 شده است( انجام شده است. 

را  به نظر مي رسد اه رو  باالنس جرمي دقيق ترين رو  در محاسبه نياز آبي و شرايط مطلاوب  .67
با ديدگاه الي  و پيامد چند ساله ساطح   (2300ساز و همکاران )نيل منعکس مي نمايد. رو  خلفه 

( بر اساس رويکرد ااوسيستمي بوده 2301. رو  سيما )تواند نماينگر وضعيت انوني باشد يتاالب م
ت نيااز  اما گونه شاخ  برای بررسي و مدلسازی مناسب به نظر نمي رسد. با اين وصف، توانسته اس

 آبي در شرايط توسعه در حوضه را منعکس نمايد.

با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعات انجام شده در خصو  تعياين حاداقل نيااز آباي تااالب       .60
شادگان، به نظر مي رسد ارقام به دست آمده با توجه باه شارايط فعلاي رودخاناه جراحاي و تااالب       

اين مشکل به نظر مي رسد بهتر است در ابتدا مطالعاه ای   شادگان، قابل تامين نباشد. به منظور حل
با هدف تعيين حداقل نياز آبي تاالب با شرايط موجود و واقع بينانه صورت پذيرد و سپس راهکارهای 
اجرايي مناسب جهت حفظ شرايط امي و ايفي موجود ارائه گردد. البته گزينه های ديگاری را نياز   

يين شده مورد بررسي قرار داد. از جمله اين رو  ها مي توان به مي توان جهت تامين ميزان آب تع
انتبال آب از ساير حوضه ها اشاره نمود. البته همانگونه اه بيان گرديد بهترين گزينه تعياين ميازان   
حداقل آب مورد نياز با توجه به شرايط موجود و ارائه رو  های بهينه جهت تامين و همچنين بهبود 

 ب شادگان مي باشد.  شرايط موجود تاال
نکته قابل توجه آن است اه در تعيين حداقل نياز آبي در تاالب شادگان توجه به گستردگي و تناوع   .60

ساان در بدنه و اطراف تاالب،                 جوامع ااوسيستمي و سيستم تاالب، ارز  های اجتما ي و وضعيت 
طببه بنادی و رتباه بنادی آنهاا، امکاناات       بهره مندی های گوناگون و امبودهای فعلي با توجه به

موجود منابع آبي، منابع مالي و حساسيت های اجتما ي و سياسي و ساند توساعه اساتان خوزساتان     
دارای اهميت فوب العاده ای بوده و الزم است اه در تعيين نياز آبي مد نظر قرار گيرد. نکته ديگر اه 

تعيين نياز آبي بصورت انعطاف پذير و متناوب در زماان  جايگاه مهمي در اين امر دارد، لزوم توجه به 
های مختلف )ماه ها و فصول مختلف( و دارای قابليت به روز رساني در فواصل زماني معين و شرايط 
متغير مانند پديده خشکسالي و رخداد آن مي باشد. بديهي است اه تعريف سناريوهای مختلاف ماي   

 اين سناريوها واقع بينانه و دست يافتني باشند.  تواند راهگشا بوده و حتما مي بايستي

تشاکيل   2300در حال حاضر و در جريان اارگروه منابع آب و اشاورزی تاالب شادگان اه از ساال   .70
گرديده است و جلسات آن به طور منظم و با حضور نمايندگان تمامي ارگان های ذينفع و مرتبط در 

هي جهت تعيين حداقل نياز آبي تاالب شادگان صورت حال برگزاری مي باشد، تال  های قابل توج
پذيرفته است. از جمله تصويب شرح خدمات انجام مطالعات، تامين بودجه مطالعات و انجاام بررساي   

اين مطالعاات   2302های الزم جهت انتخاب مشاور ذيصالح مي باشد. اه اميد آن مي رود در سال 
سال خواهد بود اه ممکن  1يابي به تايج اين مطالعات آغاز گردد. البته واضح است حداقل زمان دست

است سد راه مديران و تصميم گيران جهت برنامه ريزی ها شود، لذا مي باايس باا بررساي نتاايج و     
 دست آوردهای گزار  پيش رو رقم قابل قبولي ارائه گردد. 
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نيازمند مطالعه جاامع   همانگونه اه اشاره گرديد تعيين دقيق ميزان نياز آبي تاالب با مشخصات فوب .72
نگر و تيمي مجرب و صاحب صالحيت  لمي جهت انجام آن مي باشد، ولي با توجاه باه مطالعاات    
قبلي، تجربيات موجود و شرايط اه هم اانون بر تاالب حاام است به نظر مي رسد اه تاالب حداقل 

 ازمند مي باشند. در سال جهت تامين نيازهای زيست محيطي خود نيآب ميليارد مترمکعب  6/2به 

بنابراين، پيشنهاد مي گردد اه نياز آبي اوليه ای برای تاالب در نظر گرفته شود تا مطالعات ماذاور    .71
به پايان مي رسد. شايد بتوان گفت رقم پيشنهادی پايين ترين ميزان قابل قبول و تا حادودی قابال   

وان برنامه ريزی های آتي را تا زمان تامين با توجه به شرايط فعلي حوضه آبريز و تاالب باشد، اه بت
پايان مطالعات بر اساس آن انجام داد. البته واضح است اه اين رقم بصورت پيشنهادی بيان گرديده 
است و قابل تغيير خواهد بود ولي آنچه اه مسلم است واقع بينانه بودن اين رقم با توجه باه شارايط   

 موجود مي باشد.  

 

 و اقدامات جهت مدیریت پایدار هاو راهکار توصیه ها -41-41
يکي از مشکالتي اه شايد بتوان گفت مهمترين و اصلي ترين مشکلي است اه بايد توجه خاصي به  .73

آن شود، مشکل ااهش ميزان آب ورودی به تاالب و تنزل ايفيت آن است. به نظر مي رسد بهترين 
ات مديريت بهم پيوست منابع آب راه جهت رفع اين مشکل و ااهش اثرات آن بر تاالب انجام مطالع

در سطح حوضه و تعيين حداقل نياز آبي تاالب باشد. مشکالت تاالب از نظر حبوقي با سازمان ها و 
ارگان های مختلفي مرتبط مي باشد اه هر يک قوانين و وظايف مشخصي دارناد و مطمئناا  جهات    

به انجام برساند. بنابراين، بهترين راه رفع مشکالت هيچ ارگاني به تنهايي نمي تواند اقدامات الزم را 
مديريت تاالب، مديريت مشاراتي مي باشد و در اين راستا، اميته حفاظت تاالب شاادگان و اميتاه   
های زير مجمو ه تالشي اميد بخش را در اين زمينه آغاز نموده اه نتايج آن مي تواند تا حد زيادی 

 نيز اين مشکالت را به طور اامل رفع نمايد. مشکالت فعلي را انترل نموده و در برخي موارد
 :ها اطال ات و دادهامبود اقدامات برای رفع  .74

 (حاضر )گزار  گزار  سنتز مورد قبول تمامي ذيمدخالن .أ

 نياز آبي يا حبابه تاالب شادگانمطالعات تعيين  .ب

 دقيق حريم و بستر تاالب مطالعات تعيين .ت

 يپايش و بانک اطال اتجامع سيستم راه اندازی  .ث

 اقدامات برای مبابله با تغيير اقليم و خشکسالي .71

 اليبرنامه مديريت ريسک خشکس .أ

 مطالعات تغيير اقليم .ب

 در سطح حوضه آبريز و سطح محلي  مديريت تباضاتدوين اجرای برنامه و استراتهی  .ت

 بهره برداری غير مجاز توسط اشاورزانمبابله با  .76

 برنامه ظرفيت سازی و اطالع رساني .أ

 و بازرسي برنامه پايش .ب

 تشکيل هيئت قضايي برای رسيدگي به تخلفات .ت

 سد مخزني مارون در بهبهانمديريت جامع در  .77
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 تعيين حداقل نياز آبي تاالب .أ

 برنامه رهاسازی آب از سد .ب

 مديريت سد .ت

 اثرات سد سازیمبابله با  .70

 (مطالعات جامع حوضه آبريز اصلي و مدلسازی مديريت يکپارچه منابع آب )منابع و مصارف .أ

 عات اثرات زيست محيطي سد سازی و توسعه بر تاالبمطال .ب

 سد مخزني جره در رامهرمز .70

 تعيين رژيم آب رودخانه و سهم تاالب از رودخانه .أ

 برنامه رهاسازی آب از سد  .ب

 مديريت سد .ت

 توسعه آبياری در دشت های خلف آباد و شادگان .00

 مديريت تباضاا مال برنامه  .أ

 سک خشکساليمديريت ريتخصي  انطباقي بر اساس برنامه  .ب

  وامل سياسي و اجتما ي .02

 تهيه برنامه جامع معيشتي و سياست اجتما ي تاالب .أ

 تهيه برنامه ااو توريسم در تاالب .ب

 بنابراين اولويت های مطالعاتي  بارتند از: .01

 انجام مطالعات تخصي  منابع آب در سطح حوضه آبريز رودخانه جراحي .أ
 طح حوضه آبريز رودخانه جراحيانجام مطالعات ساماندهي ااربريهای موجود در س .ب
 تعيين حداقل نياز آبي تاالب شادگان .ت
 استفاده مجدد از آب های برگشتي )زهاب های اشاورزی، پساب های صنعتي و ... ( .ث
 انجام مطالعات تعيين الگوهای اشت مناسب با توجه به موجودی آب حوضه .ج
 ر مزارعبررسي در خصو  روشهای آبياری مناسب جهت ااهش ميزان مصرف آب د .ح
مطالعاله امکان سنجي احداث سيستم جمع آوری و تصفيه فاضالب  شهرهای حوضه آبريز  .خ

 رودخانه جراحي
 انجام مطالعات در خصو  امکان رهاسازی گونه های بومي در رودخانه جراحي .د
 انجام مطالعات ساماندهي انهار سنتي حوضه آبريز رودخانه جراحي )خصوصا بازه انتهايي(  .ذ

 تاالب شادگان ات پايش ليمنولوژيک و پيش بيني وضعيتانجام مطالع .ر
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 ي آبـپیوست الف: شاخص هاي كیف
 

 ي آب ـشاخص هاي كیف

ها و ساير ها ، درياچههاي كيفيت آب در رودخانهابزاري سودمند براي خالصه كردن مقادير زياد داده WQI 1 شاخص كيفيت آب

هاي عمومي و اهداف تر كيفيت آب جهت آگاهيو همچنين ابزاري جهت بيان ساده «بد» يا   «خوب»اكوسيستمهاي آبي در يك لغت  
  مديريتي است .

در اين روش از انواع پارامترهاي كيفي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب استفاده شده و توسط شاخصهاي كيفي اين پارامترها به كميت 
 تبديل مي شوند. سپس از كميت به دست آمده براي  ارزيابي هاي كيفي استفاده مي شود.

كدام يك ويژگي خاص مربوط به آب را نشان مي دهند  اندازه گيري شده و بعد از آناليز و با استفاده از  پارامترهاي كيفي آب كه هر
 يك شاخص كيفي به كميتي تبديل مي شوند كه به راحتي قابل فهم مي باشد.

ري و تدوين شاخصها به تشخيص روند تغييرات زيست محيطي كمك كرده و از آنها مي توان براي تصميم گيريهاي كالن كشو
 مقررات استفاده نمود.

در حقيقت تقريباً از شاخصها در همه كارهاي پايش مانند ارزيابي، بهره برداري، تصفيه، جستجوي منابع آب، اطالعات عمومي مربوط 
ورت زير به آب و پروژه هاي زيست محيطي مي توان استفاده نمود. به طور خالصه مي توان مزاياي استفاده از اين شاخصها را بص

 خالصه كرد:

شاخصها به مديران و برنامه ريزان براي پيدا كردن منابع آب كمك كرده و در تخصيص منابع مالي اختصاص منابع آب:  ( 5)

 با توجه به اولويتها مؤثر مي باشند.

انتخاب ها و  پروژه : از شاخصهاي كيفي آب مي توان براي مقايسه منابع مختلف دررتبه بندي يا طبقه بندي منابع آب ( 2)

 منبع آبي مناسبتر استفاده نمود.

از شاخصهاي كيفي مي توان براي تدوين استانداردها در مناطق مختلف استفاده نمود و سپس از اين  استاندارد سازي: ( 3)

 استانداردها به عنوان يك معيار براي مقايسه منابع آبي استفاده كرد.

ن در زمانهاي مختلف در يك ايستگاه و يا در مكانهاي مختلف از شاخصها مي توااستفاده براي بررسي روند تغییرات:  ( 4)

 در يك زمان براي بررسي تغييرات )بهبود يا تنزل( منابع آبي استفاده نمود.

تشخيص وضعيت آب با استفاده از شاخصها آسان مي باشد، لذا به راحتي براي عموم استفاده براي اطالعات عمومي:  ( 1)

 ا براي مقايسه منابع آب و تشريح براي عموم استفاده نمود.قابل فهم بوده و مي توان از آنه

از آنجايي كه شاخصهاي كيفي تعداد زيادي از پارامترهاي مختلف و متنوع كيفي را به يك استفاده در تحقیقات علمي:  ( 6)

 عدد تبديل مي كنند، براي تحقيقات علمي ـ كاربردي بسيار مفيد  مي باشند. 

هاي شود كه اين جداول و منحنياي استفاده ميهاي ويژهاز روابط و منحني براي محاسبه شاخص كيفيت آب،
اين الگو اقتباسي از نظام شاخص كيفيت آب سازمان حفاظت محيط زيست بريتانيا  : خاص در ادامه آورده شده است

رابطه زير تكميل است كه با برخي تغييرات متناسب با اكوسيستمهاي آبي ايران شده است ، اين الگو با  5771سال 
 گردد :مي

IQ IWQI = ∑ W  

WQI  ؛ متغير است 511: شاخص كيفيت آب كه مقدار آن از صفر تاIW   ؛ : وزن يا درجه اولويت عامل از صفر تا

IQ  و شاخص ساالنه از صفر  511شاخص ماهانه آن از صفر تا (؛  هاي معيار) منحني 511: كيفيت پارامتر از صفر تا
  .است 5211تا 

                                                 
1-Water Quality Index (WQI) 
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 وزن واحد پارامتر

 57/1 درصد اشباع اكسيژن محلول

 56/1 گرم بر ليترميلي اكسيژن مورد نياز شيميايي

 53/1 گرم بر ليترميلي آمونياك

 55/1 گرم بر ليترميلي فسفات

 5/1 گراددرجه سانتي حرارتدرجه

 17/1 گرم بر ليترميلي نيترات

 17/1 مترميكروموس بر سانتي هدايت الكتريكي

 11/1 واحد اسيديته

 11/1 گرم بر ليترميلي كل مواد معلق

 5  جمع

 شاخص كيفيت آب در ايران (5-الف) جدول

 وضعيت عمومي آب شاخص ساالنه گروه

 

 يك

 
5211-5111 

 

 آب پاك و سالم
 بدون تماس يا تماس با آلودگي خانگي

 وحشآل براي مصارف طبيعي نظير پرورش ماهي و حياتايده
 گردد .ها بطور محدود مشاهده ميين حالت در برخي از رودخانها

 
 
 دو

 
 

5147-111 

 زيستشروع تغييرات جدي در ويژگي آب تحت تأثير تخريب محيط
 هاي خانگي و كشاورزيتماس با آلودگي

 قابل استفاده با تمهيدات جزئي براي مصارف خانگي و صنعتي
 وحشمناسب براي تامين حيات

 هاي مهاجررار گرفتن توليد مثل ماهيتحت تأثير ق

 

 سه

 
147-611 

 ايجاد تغييرات شديد در مشخصات آب )رنگ و بو(
 قابل استفاده با تمهيدات جدي براي مصارف خانگي و صنعتي

 ها و ساير گروههاي جانوريكاهش بازدهي توليد مثل در ماهي
 داران آبزي در برخي از ايام سالامكان وقوع تلفات مهره

 
 

 چهار

 
 

647-411 

 ايجاد تغييرات خطرناك در سيستم آبي
 جايگزين شدن گروههاي مقاوم به آلودگي

 كنندگان آبزيداران و ساير مصرفتلفات انبوه مهره
 خطر شيوع بيماري و ايجاد مسموميت براي انسان

 قابل استفاده براي گروههاي جانوري سازگار با آلودگي
 بومي نابودي تقريباً كامل جامعه زنده

 
 پنج

 
411<   

 آلودگي در سطح بسيار خطرناك
 آلودگي شيميايي در حد بسيار زياد

 هاي مرسومعدم امكان استفاده
 شود .ها بطور محدود مشاهده مياين وضعيت در برخي از رودخانه

 
 هابندي آب براساس شاخص كيفيت ساالنه رودخانهنظام طبقه (2 -)الف جدول
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 71-511 بسيارخوب

 71-71 خوب

 11-71 متوسط

 21-11 بد

 1-21 بدبسيار

 هاآب رودخانه ماهانهمتوسط مقادير شاخص كيفيت  (3-الف) جدول
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 و رودخانه ها قوانین مرتبط با تاالب ها –ب پیوست 

 قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست

 (82/2/1331واصالحیه 82/3/1333) مصوب 

كليه عرصه و اعيان متعلق به دولت واقع در محدوده   -11ماده  -قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست

 -پناهگـاه حيـات وحـش    -آثار طبيعي ملي -)تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي3مناطق مذكور در بند )الف(ماده

متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار  تاالب هايمنطقه حفاظت شده و تصويب حدود اين مناطق( همچنين كليه   

)به استثناي مرداب انزلي( و امالك مذكور قـائم مقـام قـانوني     تاالب هاخواهد داشت و سازمان در بهره برداري از 

 مؤسسات يا سازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد . 

   
 قانون توزيع عادالنه آب

 ( 11/18/1311) مصوب 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، آبهاي درياها و  41اساس اصل بر -1ماده   -قانون توزيع عادالنه آب 

آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعـي ديگـر اعـم از سـطحي و زيرزمينـي و سـيالبها و       
اي فاضالب ها و زهآبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعـي و چشـمه سـارها و آبهـاي معـدني و منـابع آبهـ       

زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آنها بهـره بـرداري مـي شـود .     
 مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود . 

عم از اينكـه دائـم يـا    بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ا -8ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهـوري اسـالمي ايـران و    
همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن 

صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احيـاي اراضـي در حكومـت    مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد در 
 جمهوري اسالمي. 

تعيين پهنه بسـتر و حـريم آن در مـورد هـر رودخانـه و نهـر        :1تبصره  -8ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

ر و داغاب در بستر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انها

 است.  وزارت نیروطبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با 

ايجاد هرنـوع اعيـاني و حفـاري و دخـل و تصـرف در بسـتر        :3تبصره  -8ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

همچنـين در حـريم    رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و مسـيل هـا و  

 وزارت نیرو. قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم طبيعي و يا مخزني ممنوع است . مگر با اجازه 

در صورتيكه اعيـاني هـاي موجـود در بسـتر و      وزارت نیرو :2تبصره  -8ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يـا   حريم انهار و رودخانه ها وكانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب
برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقـدام  

 با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد .  وزارت نیروكند و در صورت استنكاف 
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تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب،  -81ماده   -توزيع عادالنه آب  قانون

 است. وزارت نیروكشاورزي، صنعت وساير موارد منحصراً با 

در هر محل پس از رسـيدگي هـاي الزم بـراي آبهـاي      وزارت نیرو -82ماده   -قانون توزيع عادالنه آب 

 نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند. مشروب در زير نيز كه تحت 
 آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد. –الف 
 آبهايي كه در اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و مي آيد. –ب 
 انهار مي ريزند. آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچه ها و درياها و  –ج 
 آبهاي حاصل از فاضالبها.  –د 

 آبهاي زائد از سهميه شهري.  -هـ 
 آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.  –و 
 آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.  –ز 
 زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود. آبهايي كه بر اثر  –ح 

آلـوده سـاختن آب ممنـوع اسـت، مسـئوليت پيشـگيري و ممانعـت و         -21مـاده   -قانون توزيع عادالنه آب 

 جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود.
ربط كليه تعاريف، ضوابط مقررات تصويب الزم االجراء سازمان مذكور موظف است، پس از كسب نظر ساير مقامات ذي

خواهد بود و آيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيـران برسـاند و پـس از    
 تصويب الزم االجرا خواهد بود. 

داري از شن و ماسه و خاك صدور اجازه بهره برداري يا واگذاري بهره بر -22ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

رس بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها و حريم قانوني سواحل دريا ها و  درياچه ها منوط به كسب موافقـت  

 است. وزارت نیروقبلي 

در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات  وزارت نیرو – تبصره-22ماده  -قانون توزيع عادالنه آب 

را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعالم خواهد كرد و حق نظارت  فني مورد نظر خود
 بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.

 
 آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب

 (12/8/1333)مصوب 

اهم نمايـد  اقدام به هر عملي كـه موجبـات آلـودگي آب را فـر     -8ماده  -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب 

 ممنوع است . 

جهـاد   رزي، وكشا ،وزارتخانه هاي نیروسازمان با همكاري  -3ماده  -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب

، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط حسب مورد نسبت به بررسي بهداشتسازندگي، 
 اقدام خواهد نمود.  و شناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي
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سازمان موظف است نسبت به شناسايي منـابع مختلـف مولـد     -2ماده  -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب 

آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد. مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواسـت در  
 اختيار سازمان قرار دهند. 

بهداشت، درمان و آمـوزش   وزارتخانه هاي كشور،  :1تبصره  -2ماده  -ز آلودگي آب آيین نامه جلوگیري ا

، صنايع، معادن و فلزات و جهاد سازندگي و حسب مورد ساير مؤسسات ذيربط همكاري الزم نیروپزشكي، كشاورزي، 

 را با سازمان در اجراي مفاد اين ماده معمول خواهند داشت. 

استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روش هاي سنجش  -3ماده  -آب  آيین نامه جلوگیري از آلودگي

و با همكاري وزارتخانه ها و مؤسسات مـذكور   )سازمان حفاظت محيط زيست( و ساير مقررات مربوط توسط سازمان
 ( اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارده مي شود. 3در ماده )

طبقه بندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سـطحي و زيرزمينـي و    -1ماده  -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب 

درياچه ها و آبهاي ساحلي با توجه به قدرت جذب و تصفيه طبيعي آلوده كننده ها برحسب اولويـت هـا و بـه تـدريج     
ين نامه ( اين آئ3با همكاري وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور در ماده ) )سازمان حفاظت محيط زيست( توسط سازمان

 تعيين و اعالم خواهد شد.

تخليه و پخش فاضالب يا هرنوع ماده آلوده كننـده از منـابع    -12 ماده -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب 

طبقه بندي منابع آلوده كننده و متفرقـه   متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حد استاندارد ممنوع است. انواع و
 و با همكاري وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط تعيين خواهد شد.  حفاظت محيط زيست( )سازمان توسط سازمان

بنابر   )سازمان حفاظت محيط زيست( در مواردي كه سازمان -13ماده  -آيین نامه جلوگیري از آلودگي آب 

ديگـر بـه جـز     داليل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از منابع آلوده كننده موجود از طريـق 
رزي، جهـاد  وانتقال آنها به نقاط مناسب امكان پذير نمي باشد طرحي در اين مورد با همكاري وزارتخانه هـاي كشـا  

و كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب هيـأت وزيـران بـه مـورد      ، نیروسازندگي، صنايع، مسكن و شهرسازي

 اجراء خواهد گذاشت. 

 
 اظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانآيین نامه اجرايي قانون حف

 (3/8/1332)مصوب 

قلمرو اجرايي قانون و مقـررات   -8ماده -آيین نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي

 اجرايي آن عبارت است از: 
ني و منطقـه  آبهاي تحت حاكميت و صـالحيت جمهـوري اسـالمي ايران)آبهـاي داخلـي، دريـاي سـرزمي        -5

انحصاري اقتصادي( در خليج فارس و درياي عمان به ترتيـب مقـرر در قـانون منـاطق دريـايي جمهـوري       
 اسالمي ايران و مقررات اجرايي آن.

 آبهاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر. -2

مصنوعي و پشت سدها، رودخانه  آبهاي داخلي و مرزي ايران از قبيل آبهاي موجود در درياچه هاي طبيعي و -3
ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، آبراهها، تاالبها، مردابها اعم از شور، شيرين يا آبهاي لب شـور سـاحلي و   

 مصب رودخانه ها.      
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صدور پروانه تأسيس مـزارع   -82ماده  -آيین نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي

)سـازمان   وزارت نیـرو يان موكول به ارائه مجوز تخصيص و بهره برداري از منابع آبـي توسـط   تكثير و پرورش آبز

 مديريت منابع آب و سازمانهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان( است.

ايجاد هرگونه آلـودگي مـؤثر    -22ماده -آيین نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي

( 2مسري و تخليه فاضالبهاي صنعتي، شهري و كشاورزي بطور مستقيم به آبهاي موضوع مـاده)  يا انتشار بيماريهاي
قانون قبل از تصفيه و اطمينان از اينكه آب خروجي حاوي هيچگونه تركيب يا تركيبات مضر براي منابع آبزي باالتر 

 از حد استانداردهاي تعيين شده نيست، ممنوع است.

اسـتانداردهاي   -1تبصـره  -22ماده -آيین نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي

موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي سازمان مديريت منـابع آب كشـور، شـيالت و    
 ساير دستگاههاي ذيربط تعيين و اعالم مي شود.  

 
 رودخانه هاي مرزي قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر

 مجلس شوراي اسالمي( 12/3/1318)مصوب 

از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و  -1قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ماده 

قانون اساسـي جمهـوري    71تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي و احياناً اصالح مسير آنها با رعايت كامل اصل 

خواهد بود كه با همكاري مداوم و مستمر وزارتخانـه هـاي كشـور، كشـاورزي، امـور       وزارت نیرويران با اسالمي ا

خارجه، دفاع )اداره جغرافيايي ارتش( و ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران )اداره مرزباني( و با رعايت مفاد معاهدات و 
نحوي كه در اين قانون مشخص مي گردد، نسبت به موافقتنامه ها و پروتكلهاي مرزي بين ايران و دول همجوار به 

 انجام امور فني و اجرايي اقدام نمايد.

وزارت چنانچه بـه تشـخيص    -تبصره -1قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ماده 

 وزارت نیرو استفاده از متخصصين )عالوه بر كادر شاغل در وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته( ضروري باشد، نیرو

 مي تواند فقط متخصصين ايراني مورد نياز را استخدام نمايد.

كميتـه اي مركـب از نماينـدگان مطلـع      -8قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ماده 

يجاد تشكيل خواهد شد تا نسبت به ا وزارت نیرووزارتخانه ها، سازمان برنامه و بودجه و ساير سازمانهاي ذيربط در 

و تعيين خط مشي كلي و اولويتها و  وزارت نیروبا  5هماهنگي و همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكوردرماده 

 برنامه هاي مطالعاتي و اجرايي در مورد هر يك از رودخانه هاي مرزي و رفع مشكالت اتخاذ تصميم نمايد.

دولت هر ساله بـه تناسـب نيازمنـديهاي     -2قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ماده 

و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط اعتبارات الزم براي اجراي اين قانون را در بودجه كل كشـور   وزارت نیرو

 منظور خواهد نمود.

آيـين نامـه اجرايـي ايـن قـانون توسـط        -9قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي ماده 

 با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.    وزارت نیرو
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امـور   -13مـاده   از آيین نامه اجرايي قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مـرزي 

مطالعاتي ، جمع آوري آمـار و اطالعـات مربـوط بـه مشخصـات فنـي رودخانـه هـاي مـرزي شـامل هيـدرولوژي ،            
طرح هاي مهندسي و اجراي طرح       هيدروژئولوژي ، زمين شناسي مهندسي و ساير اطالعات مورد نياز براي تهيه 

هاي حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي و هماهنگ نمودن نيازهاي ژئولـوژي ، نقشـه بـرداري و سـاير     

 مي باشد .  وزارت نیروموارد فني با 

امـور برنامـه    -11مـاده   نون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزياز آيین نامه اجرايي قا

بـوده و همـاهنگي هـاي     وزارت نیـرو ريزي و اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مـرزي بـا   

وسـيله  ضروري را با ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط بعمـل خواهـد آورد و عمليـات اجرايـي قـانون ب     
 سازمان هاي تابعه آن وزارت اجرا خواهد شد . 

 وزارت نیرو -13ماده  از آيین نامه اجرايي قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي

 ،برحسب اولويت ، حريم رودخانه اي مرزي ، انهار و مسيل هاي مرزي را اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند
 قانون جهت اطالع عموم آگهي خواهد نمود . 2يد كميته موضوع ماده يتأتعيين و پس از 

 
 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از

 آلودگي با مواد نفتي

 (2/11/1332)مصوب

آلوده كـردن رودخانـه هـاي     -8ماده -قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي

سد و زمين ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط  مرزي و آبهاي داخلي و دريايي
سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي ممنوع است. هرگونه بررسي اقليمي و اكولوژيك دريايي و همچنين جلوگيري از 

 آلودگي آبهاي موضوع اشاره شده در فوق بعهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

 

 از قانون مجازات اسالمي 122ماده 

 (2/3/1331با اصالحات  8/3/1333)مصوب
هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يـا توزيـع آب آشـاميدني    

از آلوده، دفع غير بهداشتي فضوالت دامي و مواد زايد، ريختن مـواد مسـموم كننـده در رودخانـه، اسـتفاده غيـر مجـ       
فاضالب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شـديدتري  

 نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
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بركه هاي طبیعي و   ،آئین نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها ،انهار ، مسیل ها ، مردابها

 و زهكشيشبكه هاي آبرساني ، آبیاري 

 ( 11/2/1339) مصوب 

 ( 1311( قانون توزيع عادالنه آب مصوب 31) به استناد ماده )

اصطالحات مندرج در اين آئين نامه از نظر اجراي مقررات آن در  -1ماده  -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

 معاني ذيل بكار مي رود . 

 م يا فصلي در آن جريان داشته باشد . رودخانه : مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائ –الف 
مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضـه آبريـز مشخصـي     نهر طبيعي : –ب 

 نباشد . 
 نهر سنتي : مجرايي آبي است كه بوسيله اشخاص بصورت غير مدرن احداث شده باشد .  –پ 
ستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معموالً  در مد بزرگ دريا مرداب : زمين باتالقي ، مسطح و پ –ت 

زير آب رود ، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول   بارندگي و سيالب غرقاب شده و معمـوالً  
 در تمام سال حالت باتالقي داشته باشد . 

 آب در آنها جمع شده و باقي مي ماند .بركه : اراضي كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني  –ث 
مسيل متروك : مجراي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي ، امكان حدوث سـيالب در آن   –ج 

 وجود نداشته باشد . 
شبكه هاي آبياري و زهكشي و كانال ها : مجاري مستحدثه اي هستند كه به منظـور آبرسـاني ، سـالم سـازي      –چ 

 يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شوند . اراضي و 
بستر : آن قسمت از رودخانه ، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه آمار هيدرولوژيك و داغاب و حـداكثر   –ح 

ساله بوسيله وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي شود . در منـا طقـي كـه     21طغيان با دوره برگشت 

سـازمان  ساله مالك محاسبه قـرار گيـرد ،    21يد سيالب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از ضرورت ايجاب مي نما

مجـوز   وزارت نیـرو حسب مورد با ارائه نقشه هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه سـتادي   هاي آب منطقه اي

 الزم را اخذ خواهند نمود . 
بستر سابق تأثيري نداشته و بسـتر سـابق كماكـان در     تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها ، مسيل ها يا انهار طبيعي در

 اختيار حكومت اسالمي است ، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد . 
مرداب و بركه طبيعي اسـت   حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ها ، مسيل ها يا انهار طبيعي يا سنتي، –خ 

حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق مقررات  كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان

 تعيين مي گردد .  منطقه اي     وزارت نیرو يا شركت هاي آباين آئين نامه توسط 

مكلفند با توجه بـه امكانـات ،    شركت هاي آب منطقه اي – 8 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

انهار ، مسيل ها ، مرداب ها و بركه هاي طبيعي موجود در حـوزه فعاليـت خـود را بـا     حد بستر و حريم رودخانه ها ، 
 برنامه ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصالح طبق مقررات اين آئين نامه تعيين نمايند . 
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 در هـر مـورد كـه بسـتر و حـريم      شـركت آب منطقـه اي   -3 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

ررودخانه، نهر طبيعي، مسيل، مرداب و بركه طبيعي را تعيين مي نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبـي بـه   
متقاضي  اعالم و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري، موضوع از طريق پخش اعالميه هاي محلـي )بـراي يـك    

سنتي (، مسـيل، مـرداب و بركـه     –طبيعي  )نهر نوبت( به اطالع اشخاص ذينفع مي رسد كه بستر و حريم رودخانه ،

شركت طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي توانند براي كسب اطالع از حدود بستر و حريم تعيين شده به 

اعتراض خود را به شركت  مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يكماه از تاريخ انتشار اطالعيه ، آب

م و رسيد دريافت دارند. چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلـت مـذكور در فـوق    مربوط  تسلي

مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دونفر كارشـناس فنـي ذيصـالح و     شركت آب منطقه اي واصل شود ،

ارجاع مـي  نصوب مي شوند ،يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابالغ مدير عامل م
 نمايد . 

پس از تعيين و تشخيص ميزان بسـتر و حـريم رودخانـه، نهـر،      -1 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقـع   شركت آب منطقه ايمسيل، مرداب و بركه طبيعي در صورتيكه 

 امور مربوط به آب و برق الزم بداند ، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود . در بستر و حريم را براي استفاده از 

هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم بصورت كشـت   تبصره : -1 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

 موقت باشد ، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل بصورت طبيعي تغيير  -2 ماده -حريم آئین نامه مربوط به بستر و

نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود و كماكان دراختيار دولت است، براي اجـراي طـرح هـاي آب و    

ره واگـذار و نحـوه   به دستگاه متقاضي بصورت اجا وزارت نیروبرق قابل استفاده باشد ، با حدود مشخصي از طريق 

 آماده سازي ، كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد . 

چنانچه افراد يا شهرداري هـا يـا ادارات ثبـت اسـناد و امـالك       -9 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

مـرداب و يـا بركـه طبيعـي را كـه در      بصورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه ، انهار يا مسـيل يـا   

مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرف  آن از  شركت آب منطقه ايمجاورت  ملكي واقع است ، بنمايند ، 

تعيين خواهد شد ، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد ياد شده بـه  ترتيـب مقـرر     وزارت نیروطرف 

مشروط براينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به امالك مـورد نظـر احـراز و توسـط      دراين آئين نامه اقدام نمايد ،
 مرجع ذيصالح تأئيد شده باشد . 

چنانچه امكان ديواره سازي و استفاده از اراضـي مـازاد بسـتر     -12 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

دن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل ضمن مشخص كر شركت آب منطقه ايبراي مجاوران وجود داشته باشد ، 

يا مرداب يا بركه طبيعي ، مشخصات ديواره و مقدار زمين هايي را كه در اثر ديواره سازي حاصل مي شود ، معلوم و 
به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و يا قبول شـرايط و مشخصـات ديـواره سـازي     

اقدام نمايند . بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران است . براي اخذ اجازه مربوط 
شركت مي تواند پس از تأمين ميزان حريم كه بالفاصله بعد از ديواره احداثي شروع مي شـود باقيمانـده بسـتر را بـه     

 سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد . 
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با همكاري شـهرداريها و ادارات   شركتهاي آب منطقه اي -11 ماده -ین نامه مربوط به بستر و حريمآئ

ثبت اسناد و امالك، مسيلهاي متروك را شناسايي خواهند نمود. تشخيص متروك بودن مسـيلها در خـارج محـدوده    

ركت مزبـور بـا همكـاري    است، ولي در داخل محدوده قانوني شهرها، شـ  شركت آب منطقه ايقانوني شهرها با 

 شهرداريها تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود.

 معتبر مي باشد.    وزارت نیرودر صورت بروز اظهار نظر تشخيص 

عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر رودخانه ها ، انهار طبيعي  -18 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

بالمانع است ، ولي مسـئوليت حفاظـت آنهـا بـا      وزارت نیروعي با موافقت ، مسيل ها ، مرداب ها و بركه هاي طبي

 دستگاه هاي ذيربط خواهد بود . 

وزارتخانه ها ، مؤسسـات و شـركتهاي دولتـي ، شـهرداريها و      -13 ماده -آئین نامه مربوط به بستر و حريم

ربوط بـه خـود و صـدور پروانـه الزم     همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي م
بستر و حريم رودخانه ها ، انهار ، مسيلها، مردابها و بركه هاي طبيعي را استعالم نماينـد. هرنـوع تصـرف در بسـتر و     

است. متخلفان از ايـن مـاده طبـق مقـررات موضـوعه تعقيـب و        وزارت نیروحريم منوط به موافقت كتبي و قبلي 

 مجازات خواهند شد. 

 
 نامه بهداشت محیطآئین 

 هیأت وزيران ( 82/2/1331) 
به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ـ    -4ماده آئين نامه بهداشت محيط 

كميتـه حفاظـت از   » اي با نـام   اعم از چاه ها ، رودخانه ها ، قنات ها ، چشمه ها و آب مصرفي شهر روستا ـ كميته 
زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي اداره كل بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي ،   « آشاميدني  منابع آب

سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان آب منطقه اي استان ، جهـاد سـازندگي اسـتان ، برنامـه و بودجـه اسـتان و       
 مايد : شركت آب و فاضالب استان تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام ن

اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن برخي از منابع آب آشاميدني از سـرويس كـه بـر اسـاس گـزارش اداره كـل        -5
 اعم از چاه ها ، چشمه ها و قنات ها .  -بهداشت محيط ، آلوده شده اند 

تگاه هاي اتخاذ تدابير الزم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورالعمل هايي كه توسط دس -2
 ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد . 

اتخاذ تدابير الزم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تأمين آب شـهر هـا از طريـق دسـتگاه هـاي       -3
 ذيربط پيشنهاد مي شود .

 اتخاذ تصميم در رابطه با بحران هاي ناشي از منابع آب و چگونگي مقابله با آنها . -4
تبصره : در ابتدا ، اداره كل بهداشت محيط موظف اسـت نواقصـي را كـه موجـب      -4ماده نامه بهداشت محيط  آئين

آلودگي منابع آب مي گردد به دستگاه ذيربط اعالم كند تا رأساً نسبت به رفع آن اقدام نمايد . در صورتي كه امكانات 
 ياد شده مطرح خواهد شد .دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايند ، مراتب در كميته 
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