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  مقدمهمقدمه      --11--11
   

  :كليات-1-1-1

 هاي جهان هستند كه براي آن در سيستم هاي  مختلف تعاريف        از جمله حاصلخيزترين اكوسيستم    اتاالبه

  :متعددي ارائه شده كه در ذيل به ارائه برخي از آنها مي پردازيم

بر طبق تعريف كنوانسيون رامسر، تاالب به سرزميني اطالق مي شود كـه بـه صـورت مـصنوعي يـا                      - 1

ر و يـا نمكـي پوشـيده شـده،     طبيعي، دائمي يا دوره اي از آب راكد يا در جريان، شـيرين، لـب شـو       

 متر كمتر نباشد نيـز در     6همچنين مناطق دريايي كه عمق آب در آنها در زمان پايينترين  جذر از               

   ) Ramsar convention 1996(اين طبقه بندي قرار مي گيرند

تاالبها سرزمين ) آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا(  قانون آب پاك  404بر طبق تعريف بخش      - 2

ستند كه از آب سطحي يا زيرزميني در يك دوره زماني قابل توجه پوشيده يا اشباع هـستند     هايي ه 

 EPA(و معموال با گياهاني كه با شرايط زندگي در خاك اشباع سازگاري دارند، پوشيده شـده انـد  

1991.(  

 بر طبق سيستم كوآردين تاالبها سرزمينهايي هستند كه در آنها اشباع بـودن خـاك بـه وسـيله آب                 - 3

اصلي ترين فاكتوري است كه طبيعت خاك و نوع گياهان و جانوراني كـه در خـاك يـا روي سـطح                   

 زمين زندگي مي كنند را تعيين مي كند

 )Cowardin classification system of wetlands and Deepwater 1997(   

 سـرزمينهايي  بر طبق سيستم طبقه بندي تاالبها و زيستگاههاي آبي عميق ايـاالت متحـده  تاالبهـا       - 4

 واسط سيستم هاي آبي و خشكي هـستند، تاالبهـا منـاطقي هـستند كـه در آنهـا سـطح آب             –حد  

زيرزميني معموال روي يـا نزديـك سـطح زمـين اسـت يـا زمـين بـا آب كـم عمـق پوشـيده شـده                           

   (National Inventory service 1979)است



 ٢

يستگاهها شامل رودخانه هـا، درياچـه    همانطور كه مشاهده مي شود تعاريف  فوق طيف گسترده اي از ز            

را در بر مي گيرند اما همه تاالبها بر طبق قانون حفاظـت از تاالبهـا         .... ها، استخر هاي ساحلي ، مردابها       

  ):EPA1991(داراي سه خصوصيت مشترك هستند) 1991(

بسيار داراي خاك هيدريك هستند، يعني خاكي كه در اثر اشباع بودن طوالني مدت داراي اكسيژن            )1

  .كمي است و داراي شرايط بي هوازي مي باشد

 .سطح آب زيرزميني در تمام طول فصل رشد روي يا اندكي پائين تر از سطح خاك است )2

  .داراي گياهاني است كه قابليت رشد در آب يا خاك اشباع دارند )3

  

  :طبقه بندي تاالبها -1-1-2

ه در زير به برخي از مهمترين اين سيـستم هـا   براي تاالبها سيستم هاي طبقه بندي مختلفي وجود دارد ك    

  :اشاره شده است

  آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا تاالبها را به دو دسته كلي تقسيم مي كند كه عبارتند از - 1

تاالبهاي ساحلي يا جذر و مدي كه عبارتند از مناطقي كه در آنها آب دريا با آب شيرين مخلـوط         ) الف

در اثـر  ( شـوري آب و سـطح متغيـر آن    . تغيـر را بـه وجـود مـي آورد      مي شود و محيطي با شـوري م       

شرايطي را فراهم مي كند كه براي زندگي بسياري از گياهان نامناسب اسـت             ) واكنشهاي جذر و مدي   

جنگل هاي حرا در  . هر چند برخي از گياهان به طرز موفقيت آميزي با اين محيط ها سازگار شده اند               

  .و درختچه هاي نمك دوست نمونه اي از اين دسته تاالبها هستندمناطق گرمسيري با درختان 

تاالبهاي دريايي شامل اقيانوسها، فالت قاره، سواحل سنگي و صخره هاي مرجاني ، از خـصوصيات      ) ب

در اين تاالبها انـرژي  . اين تاالبها شوري نرمال و يا باالي آب و كمترين  تاثير رودخانه ها و خورهاست            

  . و جلگه هاي  گلي، نيز در آنها وجود دارندامواج ضعيف است

  .تاالبهاي رودخانه اي كه در تمام سال داراي آب شيرين هستند) پ



 ٣

تاالبهايي كه در مناطقي كه از نظر توپوگرافيك تو رفته هستند تشكيل شده اند، داراي درختـان و      ) ت

يده شده و داراي مـساحت  سطح آنها از پوشش گياهي پوش% 30بوته هاي حاشيه اي هستند، كمتر از   

  .درياچه ها، باتالقها و مردابها از اين دسته هستند.  هكتار مي باشند8حداقل 

اين گروه شامل انواع تاالبها غير جذر و مدي مي باشد كه با گياهان آبزي، درختان، بوته ها و خزه                 ) ج

ا در مناطق خـشك يـا نيمـه      ام. اين نوع تا البها معموال داراي آب شيرين هستند        . ها پوشيده شده اند   

  .خشك ممكن است داراي آب شور شور يا لب شور باشند

   بر طبق سيستم طبقه بندي كنوانسيون رامسر، تاالبها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند-3

  تاالبهاي دريايي) الف

  تاالبهاي درونبومي و دور از دريا) ب

  تاالبهاي مصنوعي)پ

  ژئومورفي تاالبها به هفت دسته اصلي تقسيم مي شوند بر طبق سيستم طبقه بندي هيدرو-4

اين دسته از تاالبها در فرورفتگي هاي توپوگرافيك تشكيل مي شـوند             :Depressionalتاالبهاي) الف

جهت . و منبع اصلي تشكيل دهنده آنها بارندگي، آبهاي زيرزميني و جريانات آب از باالدست مي باشد       

اين تاالبها مي توانند داراي جر يانات      . ست به سمت مركز تورفتگي است     جريان در اين تاالبها از باال د      

  .ورودي، خروجي و يا فاقد اين جريانات باشند

 اين تاالبها معموال در مناطقي تشكيل مي شوند كه آب زيرزميني به سطح زمـين     :slopeتاالبهي  ) ب

رهاي ارتفاعي بسته نمي باشند قادر از آنجا كه اين تاالبها داراي كانتو. مي رسد و زمين شيب دار است    

منبـع تـامين آب ايـن تاالبهـا بارنـدگي،آبهاي زيرزمينـي و آبهـاي        . به حفظ و ذخيره آب نمي باشـند   

  .سطحي مي باشند

منبع اصـلي تـامين آب ايـن نـوع تاالبهـا سـرريز آب از كانالهـا و ارتباطـات         : تاالبهاي رودخانه اي  ) پ

 و يـا  slopeن نـوع تاالبهـا گـاهي در كنـار انـواع تاالبهـاي             ايـ . هيدروليكي زير سطحي تـاالب اسـت      

Depressionalبه عنوان كانال قرار مي گيرند .  



 ٤

منبع اصلي تامين آب اين تاالبها آب زيرزميني است و همين مطلب آنها  : Mineral soil flats) ت

ناميك غالـب ايـن   هيـدرودي .  و تاالبهاي رودخانه اي متمايز مـي كنـد   Depressionalرا از تاالبهاي    

تخليه آب اين تاالبها از طريق تبخيـر، جريانـات سـطحي و تـراوش           . تاالبها نوسانات عمودي آب است    

غالبا به علت صفحات    ( اين تاالبها از طريق زهكشي ضعيف عمودي        . آبهاي زيرزميني صورت مي گيرد    

از زمـين هـاي     ) مغالبا به علت گراديـان هيـدروليكي كـ        ( و زهكشي ضعيف جانبي     ) سخت زيرزميني 

 organicاين تاالبها اگر داراي پيت باشـند مـي تواننـد در زمـره     . صاف باالدست قابل تمايز هستند

soil flatsقرار گيرند .  

 اين نوع تاالبها در حقيقت پيت لندهاي وسيعي هستند كه تفاوت آنها با  : organic soil flats) ث

Mineral soil flatsو توپـوگرافي توسـط انباشـتگي عمـودي     .االب ارتفاع  در آن است كه در اين ت

امـا ممكـن   . اين تاالبها معموال در فواصل بين دو رودخانه شكل مـي گيرنـد  . مواد آلي كنترل مي شود    

منبع تامين آب آنها بارندگي و . است در مناطقي كه فرورفتگي ها با پيت پر شده اند نيز شكل بگيرند             

  .طحي و تراوش به آبهاي زيرزميني مي باشدمنبع تخليه آب تبخير، جريانات س

اين تاالبهاي مصبي جذر و مدي در امتداد سواحل و مصب هـا شـكل  مـي    : Estuarine fringe) ج

. منبع ديگر تامين آب اين تاالبها بارندگي و آبها زيرزميني اسـت  . گيرند و تحت تاثير آب دريا هستند   

رفته  هستند و سـطح آب آنهـا  بـه وسـيله سـطح آب دريـا             از آنجا كه اين  كه اين تاالبها غالبا آب گ          

اين تاالبهـا آب خـود را از طريـق          . كنترل مي شود، به ندرت براي دوره هاي طوالني خشك مي مانند           

  .جذورمد ، جريانات سطحي به كانالهاي جذرومدي و تبخير از دست مي دهند

كل مي گيرند و منبع تامين آب آنهـا آب   اين تاالبها در جوار درياچه ها ش : Lacustrine fringe) د

اين تاالبها آب خود را از طريـق برگـشت آب بـه درون درياچـه           . در ياچه ، بارندگي و آبهاي زيرزميني      

در اين درياچه ها  مـواد آلـي در   . پس از سيل گرفتگي ، جريانات  سطحي و تبخير از دست مي دهند     

  . تجمع مي يابدمناطي كه از فرسايش خط ساحلي در امان باشد،
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تاالبهـا بـه پـنج      ) 1987(  بر طبق دسته بندي سيستم و گروه رسيدگي به تاالبهاي بـين المللـي                -5

   (wetland inventory service 1987)دسته كلي تقسيم مي شوند كه عبارتند كه عبارتند از 

يانگر تـاثير سـطح   تاالبهايي هستند كه پوششي از كود گياهي دارند و پوشش گياهي آنها ب   : bog) الف

ايـن  . آب سطحي نوع تاالبها به شدت اسيدي است. باالي آب زيرزميني و نبود مواد مغذي در آنهاست      

  .تاالبها پوشيده از خزه و بوته هاي خار دار يا بدون درخت مي باشند

تاالبهايي  هستند كه پوششي از كود گيـاهي دارنـد و داراي سـطح آب زيرزمينـي بـاال مـي                : fen) ب

اين نوع تاالبها داراي ظرافت متوسط تا كم مواد مغذي و پوشش گياهي شامل بوته ها يا بدون                   . ندباش

  .درخت مي باشند

تاالبهايي هستند كه در آنها آب ساكن يا جاري به صـورت فـصلي و يـا در پريودهـاي                     : swamp) پ

ايـن  . رار مي گيـرد سطح آب گاهي به صورت فصلي پائين آمده ، زير سطح خاك ق. طوالني وجود دارد 

پوشش گياهي ايـن تاالبهـا مـي توانـد     . نوع تاالبها بسيار غني از مواد مغذي و بسيار حاصلخيز هستند        

  .پوششي فشرده ازجنگلهاي برگ ريز و يا بيشه زارهاي انبوه باشند

تاالبهايي هستند كه به صورت دوره اي يا دائمي داراي آب ايستا و يا آبـي كـه باسـرعت       : Marsh) ت

داراي خـاك  . سيار كم حركت مي كند هستند، از اين رو از نظر مواد مغذي  بسيار غنـي مـي باشـند        ب

داراي پوشش گياهان آبزي مثل ني، لـويي و جگـن مـي       . معدني هستند و از اكسيژن اشباع مي شوند       

  . باشند

ط فـصل  عمق آنهـا در اواسـ     .  مي باشند  marshتاالبهاي حد وسط درياچه و      : آبهاي آزاد كم عمق   ) ج

  .تابستان معموال كمتر از دومتر است و سطح آنها خالي از گياهان آبزي مي باشد

  

  :داليل اهميت تاالبها -1-1-3

علت ارزش زيست محيطي باالي تاالبها كاركردهاي بـسيار بـا ارزشـي اسـت كـه بـراي جوامـع گيـاهي و                        

  :موارد زير اشاره كرداز جمله كاركرد هاي تاالب مي توان به . جانوري و حتي انساني دارند
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 تاالبها از حاصلخيز ترين اكوسيستم هـاي جهـان هـستند و از ايـن نظـر بـا                 :  سالمت اكوسيستم  -الف

بـه عبـارت ديگـر تاالبهـا شـبكه        ) .EPA2006(جنگلهاي باراني و صخره هاي مرجاني قابل مقايـسه انـد          

 .Bond et al)حمايـت  مـي كننـد   پيچيده اي از انتقال دهندگان انرژي و گياهان و جانوران ومرتبط را 

1992)   

ساقه و اجزاي به جا مانده از گياهان كه در آب تجزيه مي شود ذرات ريز مواد آلي توليد مي كنـد كـه بـه                  

 گفته مي شود، اين ذرات غني مي توانند بسياري از حشرات ريز آبـزي، سـخت پوسـتان، و             detritusآنها  

. ستند،خزندگان ،دوزيستان، پرندگان و جانوران تغذيه كننـد ماهيهاي كوچكي كه غذاي ماهيهاي بزرگتر ه  

به عبارت ديگر تاالبها سوپر ماركتهاي بيولوژيكي هستند كه با توليد حجم عظيم غذا بسياري از گونه هاي                 

اين جانوران براي تمامي يا بخشي از سيكل حيات خود را مورد اسـتفاده قـرار               . جانوري را جذب مي كنند    

   (EPA2006)مي دهند

تركيب آبهاي كم عمق و مقدار زيـاد مـواد   . تاالبها نقش بنيادي در اكولوژي  يك حوزه ابريز بازي مي كنند 

جهت رشد ارگانيزم هايي كه پايه زنجير غذايي هستند بـسيار ايـده آل اسـت و بـه همـين خـاطر تعـداد                        

تـاالب محيطـي مناسـب      خاك  . بيشمار گونه هاي گياهي و جانوري جهت حيات خود به تاالب وابسته اند            

جهت تخم گذاري پرندگان  مهاجر و دوزيستان ساكن در تاالب است و آب تـاالب خانـه اي ثابـت جهـت                 

ماهيها، محل تجمع گروهي پستانداران جهت استفاده از آب و فرار دوزيستان و خزندگان از داغـي آفتـاب               

به طور كلي مـي تـوان   . يافت مي شوندبرخي گونه هاي گياهي فقط در باتالقها و آبگيرهاي بي دوام   . است

   (EPA2006)گفت تاالبها بنياد جمعيت حيات وحش هستند

 تاالبها قابليت باالي فيلتراسيون آبهاي سطحي قبل از رسيدن بـه آبهـاي آزاد را                : بهبود كيفيت آب   -ب

گـذارد و  وقتي آب سطحي به تاالب مي رسد، مواد مغذي و برخي آلودگي ها را در آن بـه جـا مـي                   . دارند

رسوباتي كه مي توانند كانالهاي آب را مسدود كند و بر ماهيها و تخم گذاري دوزيستان اثر بگذارد در آنجا              

عالوه بر بهبود كيفيت آب در حين فيلتراسيون، برخي تاالبهـا جريـان آب را در حـين       . ته نشين مي شوند   

   (EPA2007)فصول خشك حفظ و بت آبهاي زيرزميني تغذيه مي كنند
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االبها حركت رسوبات و موادي كه به آنها چسبيده اند را كاهش مي دهند، همچنين ذخيره شـدن آب در              ت

بسياري مواد مغذي و سمي در تاالب باقي مـي   . تاالب سبب كاهش ميزان مواد محلول در رواناب مي شود         

كي منحصر به فـردي    مانند و در عين حال گوناگوني زياد گياهان تاالب كه هر كدام قابليت هاي فيزيولوژي              

دارد، اجـازه نمـي دهـد كـه مـواد مغـذي و شــيمياي سـمي در سـيكل طبيعـي  تـاالب آشـفتگي ايجــاد            

   NRCS.19920)كنند

به طور كلي مي توان گفت كه تاالبها نقش موثري در حفـظ و بهبـود كيفيـت آب نهـر هـا، رودخانـه هـا ،           

 دست و منابع آب واقع هستند، مي تواننـد روانـاب را   از آنجا كه تاالبها ميان باال  . درياچه ها و خورها دارند    

قبل از رسيدن بـه منـابع آب جـذب كـرده و آلـودگي هـاي آن را طـي فراينـدهاي فيزيكـي، شـيمائي و                             

بيولوژيكي تصفيه كنند، كه تصفيه همين آلودگي  ها در تصفيه خانه مـستلزم صـرف هزينـه هـاي گـزاف                   

  :ل زير استفرايند تصفيه توسط تاالب شامل مراح. است

 90تـا 70 تخمين زده اند كـه تاالبهـا مـي تواننـد حـدود      دانشمندان: حذف مواد مغذي   - 1

متوسط نگهداشت تخمينـي فـسفر   . درصد نيتروژني كه به آنها وارد مي شود را حذف كنند       

است كه تاالبهاي با غلظت باالي آلومينيوم در خـاك مـي تواننـد    % 45توسط تاالبها حدود    

  .باال ببرند% 80نها درصد حذف فسفر را ت

  

 90تـا   70فرايندهاي بيولوژيكي و شيميائي نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون در چرخه نيتـروژن حـدود              

در فرايند هوازي نيتـروژن آلـي مـي        . درصد نيتروژني كه به تاالب وارد مي شود را تبديل و آزاد مي نمايد             

همچنـان كـه آمونيـوم بـه سـمت         . است تبديل شود  تواند به آمونيوم كه مورد استفاده گياهان و باكتري ه         

سـپس باكتريهـاي   . سطح آب پراكنده مي شود توسط باكتريهاي نيتروزو مانس به نيتريت تبديل مي شود            

گياهـان و  . نيتروباكتر نيتريت را به نيترات اكسيد مي كنند كه به اين فرايند نيتريفيكاسيون گفته ميـشود       

ات را جـذب كننـد و باكتريهـاي غيـر هـوازي مـي تواننـد طـي فراينـد                     ميكروارگانيزم ها مي توانند نيتـر     
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نيتروژن گازي فرار است و به اين ترتيب نيتروژن آلي كـه  .  كاهش دهندN2دنيتريفيكاسيون آن را به گاز   

  يكي از آالينده اي آب است حذف مي شود

مقادير متنابـه فـسفر كـه    . دفسفر مي تواند همراه مواد جامد معلق يا به شكل فسفر محلول وارد تاالب شو       

حذف فسفر از آب در تاالب از طريـق مـصرف فـسفر     . همراه رسوبات مي باشد در تاالب ته نشين مي شود         

توسط گياهان و باكتريهاي موجود در خاك و نيز از طريق جذب فسفر توسط آلومنييوم ، السيدهاي آهـن              

خـذف فـسفر از آب و   .  صـورت مـي گيـرد   و هيدروكسيدها و دفن فسفر جذب شده به رسوبات و مواد آلي     

خاك تاالبي توسط ميكروارگانيزم ها بسيار سريع و كارا مي باشد هر چند در نهايت سبب مرگ سلول هـا               

الزم به ذكر است كه خاك تاالب مي تواند به درجه اشباع برسد كه پس از آن فـسفر از سيـستم        . مي شود 

ست و در اواخر تابستان، اوايل پائيز و زمستان به هنگامي      خارج شدن فسفر از تاالب فصلي ا      . آزاد مي شود  

   (NCSU.2005)كه مواد آلي تجزيه شده و فسفر به آبهاي سطحي آزاد مي شود، رخ مي دهد

  

 تخميني اسـت از اكـسيزن مـورد نيـاز جهـت تجزيـه مـواد آلـي و           BOD : BODحذف - 2

آمدن اكسيژن محلـول   باال سبب پائين  BODاكسيداسيون مواد غير آلي مثل سولفيد ها،        

 را از آبهاي سطحي طي BODتاالبها. و رواناب و در نتيجه مرگ و مير حيات آبي مي شود      

 درجـه حـذف  . ته نشين كردن مواد آلي و يا اكسيداسيون مواد غير آلي حـذف مـي كننـد   

BOD برسد% 100 از آبهاي سطحي توسط تاالب مي تواند تا(NCSU.2005).   

مواد جامد معلق و نيز آالينده ها از طريق رواناب وارد           : ينده ها حذف مواد جامد معلق و آال      - 3

ميزان ته نشيني رسوبات در تاالب بستگي به سـرعت آب، رژيـم سـيالب،            . تاالب مي شوند  

پوشش گياهي تاالب معموال مي توانـد       . مساحت پوشيده از گياه تاالب و زمان ماندآب دارد        

ديگر .را كه در مسير آب اصطكاك ايجاد مي كنندرسوبات را به دام بيندازد، چ  % 90تا  % 80

آاليندهاي كه كيفيت آب را تحت تاثير قرار مي دهند مثل مواد مغذي، مواد آلـي و فلـزات        



 ٩

غالبا جذب مواد معلق مي شوند و در نتيجه حذف مواد معلق حذف اين مواد رانيز به دنبال    

   (NCSU.2005)خواهد داشت

فلزات را حذف % 100تا % 20ع فلز و نوع تاالب مي توانند تاالبها بسته به نو: حذف فلزات -4

همه خاكها  حداقل داراي غلظت بسيار كم فلـزات هـستند و لـي در برخـي منـاطق         . كنند

فعاليت هاي انسان سبب شد كه غلظت فلزات در خاك بـاال رود كـه ايـن مـساله خطـرات           

ب وجود داشته باشند يا از      اكولوژيكي به دنبال خواهد داشت فلزات مي توانند در خاك تاال          

حـذف فلـزات از آب در تـاالب از         . طريق جريانات سطحي و يا زيرزميني وارد تاالب شـوند         

طريق رس، بقاياي گياهان، آلومينييوم، آهن و يا كلسيوم امكان پذيري است چرا كه فلزات             

د حذف درص. مي توانند به سطح ذرات رس و يا هيدروكسيدها  كه بار منفي دارند بچسبند      

فلزات از جريان آبي كه سرعت كمتري دارد بيشتر است، چرا كه زمان بيشتري جهت وقوع         

به طور كلي مي توان گفـت كـه   . فرايندهاي شيميائي قبل از خروج آب از تاالب وجود دارد     

حــذف فلــزات از آب توســط تــاالب طــي فراينــدهاي اكــسيداسيون و احيــا صــورت مــي   

دريافته ايم كه برخي از گياهان تاالبي مـي تواننـد تـا             به تازگي    . (NCSU.2005)پذيرد

 برابر غلظت فلـزات سـنگين در محـيط اطـراف خـود را در اجـزاي خـود جـاي               000/100

  (Duckes unlimited .2007)دهند

سولفات مي تواند در خاك وجود داشته باشد يا از طريق جريانات جـذر و               : حذف سولفور  -5

تاالب به كاهش سولفات به سـولفيد مـي   . ارد تاالب شودمدي و يا مواد موجود در اتمسفر و 

شود و سولفيد يا به صورت سولفيد هيدروژن، سـولفيد ميتـل و يـا سـولفيد دي ميتـل بـه         

اتمسفر آزاد مي شود و يابه صورت كمپلكسهاي غير محلول با فسفات  و يا يونهاي فلزي به             

 (NCSU.2005)رسوبات موجود در تاالب مي چسبد
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 كاليفرم هاي مدفوعي و پروتوزوآ كه شاخص هـاي تهديـد سـالمتي بـشر                :هاحذف پاتوژن  -6

هستند از طريق فاضالبهاي شهري، رواناب هاي كـشاورزي، روانـاب شـهر هـا و نيـز نـشت              

 سپتيك تانكها وارد تاالب مي شوند

 PHاين باكتريها به مواد جامد معلق چسبيده و يا توسط نور خورشيد، پـائين بـودن             

دن توسط ميكروارگانيزم هاي بزرگتر و سمي كـه از ريـشه برخـي              محيط، خورده ش  

 به اين ترتيب تاالبها نقش مهمي در حذف        .گياهان تاالبي ترشح مي شود، از بين مي روند        

   (NCSU.2005)پاتوژنها از آبهاي سطحي دارند

  

بها مـي  تاال.  تاالبها نقش منابع ذخيره آب در حوزه آبي را دارا هستند           :  ذخيره و تامين آب    -پ

توانند آبي كه از طريق بارندگي، روانابها و يا منابع آب زيرزميني و ارد آنها شود را در خود نگه دارنـد و بـه     

به همين خاطر فعاليت هايي كه هيدرولوژي تاالبها را دگرگون مي كند ، مي تواند آبهاي               . آرامي آزاد كنند  

ا، سفره آّ زيرزميني را پـائين مـي آورد و هيـدروليك و    زهكشي از تاالبه. زير زميني را تحت تاثير قرار دهد    

   (NCSU.2005)در نتيجه قدرت تخليه آب زيرزميني را كاهش مي دهد

تاالبها نقش ذخيره منابع آب در دوره اي بارندگي هاي سنگين را بازي مـي كننـد و   :  كنترل سيالب  -ت

يـره كننـد و ميـزان سـيالب را كـاهش      عموما مي توانند بيش از آنچه به نظر مي رسد آب را در خـود ذخ             

در حقيقت تاالب همانند يـك اسـفنج عمـل مـي كنـد كـه آبهـاي سـطحي، آب بـاران و بـرف آب                . دهند

درختان و گياهان تاالبي نيز با ايجاد اصطكاك . زيرزميني و سيالبها را جذب كرده و به آرامي آزاد مي كند          

 ميزان كنترل سيالب توسـط تـاالب بـه محـل و     .در برابر حركت آب سرعت طغيان آب را كاهش مي دهد    

مساحت تاالب، نزديكي تاالب به منابع سيالب، ميزان سيالبي  كه در نبود تاالب ممكـن بـود رخ بدهـد و                  

ظرفيـت نگهداشـت آب در تـاالب بـسته بـه برخـي              . نيز نبود ديگر منابع ذخيره در باالدست بستگي دارد        

قيت قرار گيري، درجه اشباع خاك، درجه تجزيه خاك آلـي و        خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي از جمله مو      
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 از تاالب مي تواند بيش از acreتراكم و نوع گياهان تاالبي باشد تحقيقات جديد نشان مي داده اند كه هر         

  Ducks unlimited.2000)( ميليون گالن آب سيالب را در خود ذخيره كند5/1

ميزان . ره آب زيرزميني و هيدروليك را كنترل مي كنند    تاالب ها سطح سف    : تغذيه آبهاي زيرزميني   -ج

تغذيه آّبهاي زيرزميني توسط تاالب بستگي به جنس خاك، محل قـرار گيـري، پوشـش گيـاهي و نـسبت               

ايـن فراينـد معمـوال از طريـق     . محيط به حجم تاالب و نيز گراديان هيدروليكي  سفره آب زيرزميني دارد            

  (ncsu.2005)ي دهد چرا كه خاك بستر اكثر تاالبها نفوذ ناپذير استخاكهاي معدني ديواره تاالب رخ م

 آبي كه به آن وارد ميشود را از طريق تبخيـر   3/2 بسياري از تاالبها ساالنه بيش از        : كنترل آب و هوا    -ح

همچنين تاالب كـربن  . به اتمسفر بر مي گرداند و به اين ترتيب سبب تعديل آب و هواي منطقه مي شوند          

اك خـود و كـود گيـاهي ذخيـره مـي كنـد كـه ذخيـره كـربن كـاركردي مهـم در چرخـه كـربن                       را در خ  

  (NCSU2005)است

تاالبها كاركردهايي از جمله جذب توريسم، جنبه هاي تفريحـي،          :   كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي    -د

، سـوخت  ارزش علمي و مطالعاتي، ماهيگيري، شكارخزندگان، داروهاي گياهي، شكار پرندگان و تامين آب           

   (NCSU.2005)و انرژي و مواد معدني دارند

تاالبها داراي ارزشهايي چون منابع تجديد پذير، منابع تجديد ناپـذير، تـامين             :  ارزشهاي حاصلخيزي  -و

  .محصوالت كشاورزي و تامن آب براي كشاورزان دارند

مان حال نمي باشند و تمام ارزشها و منافع يك تاالب تنها مختص ز     :  كاركرد هاي و ارزشهاي آينده     -ه

بـا از بـين رفـتن برخـي تاالبهـا در اثـر       . پيشرفت هاي آينده تاثير فزاينده اي بر ارزشهاي هاي تاالب دارد     

پيشرفت جوامع تاالبهاي باقيمانده با ارزش تر مي شوند و با توجه به نياز فزاينـده و كـاهش زيـستگاههاي         

هيها ارزش آنها به مرور زمان بيـشتر هـم خواهـد    پرندگان مهاجر و محل هاي مناسب جهت تخم ريزي ما         

   (Bond et. 1992)شد
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  معرفي تاالب پريشان  -1-1-4

 هكتار كه بستگي به ميزان بارندگي سـاليانه      5000 تا   3000درياچه دائمي پريشان با وسعت تقريبي بين        

 متـر مـي   820طح دريا  ارتفاع اين درياچه از س    . دارد، بزرگترين درياچه آب شيرين استان فارس مي باشد        

 كيلومتري جنوب غربي شهر كازرون در منتهي اليه شرقي سلسله جبال زاگرس واقع              12باشد و در فاصله     

 تغييـر مـي   29 33 تا  29 28 و عرض    51 52 تا   51 46موقعيت دقيق اين درياچه از طول       . گرديده است 

 كيلـومتر و عمـق   3متوسـط درياچـه   عرض . نزديكتري روستا به اين درياچه روستاي فامور مي باشد      . كند

 ميليون متـر مكعـب بـرآورد       14ميزان حجم متوسط درياچه مذكور حدود       .  متر مي باشد   3/1متوسط آن   

اين درياچه كه از نظر اكولوژيك ارزش بـسيار بـااليي دارد و در زمـره تاالبهـاي كنوانـسيون                  . گرديده است 

ان آبـزي، جلبكهـا، فيتوپالنكتونهـا، زئوپالنگتونهـا،      رامسر و زيستگاه گونه هاي متعـدد و بعـضا نـادر گياهـ             

اين درياچه بيشتر آب خود را از چشمه هـاي متعـددي   . زيستان، خزندگان، ماهيها و پرندگان مي باشد      .دو

  :مشخصات چشمه هاي مهم تغذيه كنده اين درياچه آمده است) 1(در جدول شماره . تامين مي كند

  ه چشمه هاي مهم  تاالب پريشاندبي متوسط ساالن) : 1(جدول شماره 

  )7 ،  هيدرولوژي آبهاي سطحي، گزارش شماره 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان، ( 

  نوع چشمه  محل چشمه  نام چشمه  رديف
ــدازه  ــاريخ ان ت

  گيري

دبي متوسـط   

ليتر به  (ساالنه

  )ثانيه

تخليه سـاالنه   

  به متر مكعب

  7474032  825  1365  كارستي  پل آبگينه  پل آبگينه  1

  4194288  280  1365  كارستي  فامور  قلعه نارنجي  2

  5581872  173  1365  كارستي  فامور  گرآب  3

  5361120  26  1365  كارستي  فامور  جمشيدي  4

  5991840  83  1365  كارستي  فامور  پهلك  5

  1829088  80  1365  كارستي  شهرنجان  خواجو  6

  1797552  150  1365  كارستي  شهرنجان  گپ  7
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خروجي دو چشمه گپ و خواجو در سالهاي اخير همواره در زير سطح درياچه قرار داشته و انـدازه گيـري                   

آبـادي هـاي متعـدد    . آبدهي آنها مقدور نبوده است و آمار موجود مربوط به دوره هاي پيـشين مـي باشـد               

سيـسختي، فـامور،    پوزه آبادي، زوالي، شهرنجان،مالكي،هلك، عـرب گاوميـشي،         : اطراف درياچه عبارتند از   

در شمال و شرق درياچه مسافتي راه آسفالته وجـود دارد و لـي در           . كوشك خانيب، كنار خشك و اياز آباد      

  .غرب و جنوب درياچه فقط راه خاكي وجود دارد

آب و هواي اين منطقه تا اواسط بهار و پائيز معتدل، تابستان و زمستان كمي سرد است، بـه همـين دليـل     

مطالعات طرح مديريت ( سال ميزان آب وارده به درياچه نسبت به تبخير بسيار كمتر است در بيشتر مواقع    

  .)7، هيدرولوژي آبهاي سطحي، گزارش شماره 1381ذخيره گاه ارژن و پريشان، 
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   بررسي قوانين، مقررات ملي و بين المللي مرتبط با تاالبها- 1-2

  

  كليات-1-2-1

 و كيفيت منابع آب، نگرشها و قوانين مربوطي است كه در هر كشور اساس و پايه حفظ سالمت  

به استناد اين نگرشها و قوانين و با به كارگيري ابزارهاي متنوع، سعي در كاهش تخليه . گردد وضع مي

  .آالينده ها در منابع آب و حفظ و احياي سالمت اكوسيستم هاي آبي و كيفيت آب مي شود

اين تحقيق قوانين ، مقررات و استانداردهاي مربوط به كيفيت آب و به علت اهميت تاالبها در 

  .كاهش آلودگي به طور مجزا در ايران و چند كشور ديگر آمده است

  

   قوانين مربوط به كيفيت آب ايران-1-2-2

اصل پنجاهم قانون اساسي در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي 

از اين رو، . ت اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گرددبعد بايد در آن حيا

فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند 

  .[1]در زير قوانين محيط زيست ايران مربوط به رودخانه ها آورده شده است .ممنوع است 

  

 در ):24/8/1371 و اصالحيه 28/3/1353مصوب ( و بهسازي محيط زيست قانون حفاظت •

اين قانون ضرورت حفاظت از كيفيت آب رودخانه ها مطرح شده و لزوم كنترل كيفي رودخانه ها 

 .به عنوان يكي از منابع محيط زيستي تاكيد گرديده است

 1374/ 6/ 14مصوب (قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران  •

 ):مجلس شوراي اسالمي
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بر طبق اين قانون آبهاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ثروت ملي بوده و حفظ 

قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن . وحراست از آن از وظايف جمهوري اسالمي ايران است

ين شركت سهامي شيالت ايران بر همچن. كليه آبهاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري ايران است

طبق اين قانون اقدامات الزم در جهت افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت آبزي و تحقيقات علمي 

و كاربردي پيرامون حيات آبزيان، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست ميزان منابع حفاظت و 

ون با مرتكبين جرايمي كه باعث ايجاد  اين قان22بر طبق ماده . مديريت ذخاير را انجاتم مي دهد

هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضالبهاي صنعتي و هرگونه مواد آالينده كه 

  .باعث خسارت به منابع آبزي گردد برخورد خواهد شد

  

 ):1354/ 11/ 4مصوب ( قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي  •

اس اين قانون آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزمين ايران به نفت بر اس

سازمان بنادر و . ممنوع است و با متخلفين نيروي دريايي و ژاندارمري كشور برخورد مي نمايد

كشتيراني نيز مي تواند اقدامات الزم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در موارد 

نح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا شود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم سازد بعمل سوا

آورد و همچنين اين سازمان از طريق شركت ملي نفت ايران شركت نفتي را كه در نواحي ساحلي 

 .مشغول به فعاليت هستند را موظف به ايجاد تأسيساتي براي جلوگيري از آلودگي آبها مي سازد

 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 45د ماده بند  •

 ):1373/ 12/ 28مصوب (

بر اساس اين ماده برخي از درآمدهاي سازمان حفاظت محيط زيست بايستي به درآمد عمومي كشور 

گاهها واريز گردد و سپس از محل اعتبار درآمد كشور به سازمان مربوطه جهت تجهيز و توسعه آزمايش

و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناسان هزينه گشته و به منظور فراهم 

نمودن امكانات و تجهيزان الزم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده، 
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 تحت نظر سازمان كاخانه ها و كارگاهها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و

. حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها وجبران زيان ناشي از آنها و ايجاد فضاي سبز نميايند

  .وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه هاي قابل قبول موسسه مربوطه محاسبه خواهد شد

ون  قان113از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده  •

 :برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور

درصد سود 2 به منظور حفاظت از محيط زيست شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند تا 

خالص خود را بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد صرف امور پژوهشي 

  .و تحقيقات زيست محيطي نمايند

 ):1364 / 8 / 14 با اصالحيه مورخ 16/12/1361مصوب (عادالنه آب قانون توزيع  •

  مالكيت عمومي و ملي آب: فصل اول

از ... بر اساس اين قانون آبهاي موجود در كشور ايران اعم از درياها، آبهاي سطحي، زيرزميني و 

 بر بهره مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و دولت مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت

همچنين بستر انهار و كانالها و رودخانه ها در اختيار حكومت جمهوري اسالمي . برداري از آنها را دارد

  بوده و تعيين پهناي بستر و حريم آن با وزارت نيروست

  

  آبهاي سطحي: فصل سوم

 بر طبق اين قانون وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور

كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در 

گذشته حقابه داشته اند هيات هاي سه نفره اي در هر محل تعيين كند كه اين كار با همكاري اداره 

  .كشاورزي صورت مي گيرد
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  وظايف و اختيارات: فصل چهارم

 عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و سيار تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع

  .موارد منحصرا با وزارت نيروست

تقسيم و توزيع آب كشاورزي وصول آب بها يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است و تقسيم و توزيع 

  .آبهاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي با بخش صنعتي زيربط خواهد بود

 

  مقررات مختلفه

تن آب ممنوع بوده و مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به آلوده ساخ

همچنين ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي مربوط از . سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود

  .وظايف اين سازمان است

موظفند طرح موسساتي كه آب مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي رسانند 

  .تصفيه آب و دفع فاضالب را با تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجرا كنند

 

  مربوط به كيفيت آب ايران  آيين نامه ها و مصوبه هاي-1-2-3

 هيات 73 /3 /16 ه مورخ 71ت /18241مصوب شماره (آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  

 ):وزيران

ات و اصطالحات مربوط به آلودگي آب اقدام به هر عملي كه در اين آيين نامه ضمن معرفي عبار

موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع دانسته و سازمان حفاظت از محيط زيست با همكاري 

وزارت خانه هاي نيرو، كشاورزي جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارت 

سبت به بررسي و شناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ خانه ها و سازمانهاي ذيربط حسب مورد ن

آلودگي اقدام خواهند نمود و مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست 

  در صورت سازمان قرار دهند



 ١٨

نمونه برداري از منابع آلوده كننده و تعيين نوع و ميزان آلودگي هر يك به عهده سازمان محيط 

ه و در صورت تخلف هر يك از صنايع و ارگانها مراتب كتبا اعالم مي گردد تا نسبت به رفع زيست بود

 قانون حفاظت و 11آلودگي در حد استاندارد اقدام گردد و در صورت عدم همكاري بر اساس ماده 

  .بهسازي محيط زيست از فعاليت يا بهره برداري منبع مربوطه تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد

يه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلوده كننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از تخل

وطبقه بندي و انواع مواد آلوده كننده توسط سازمان محيط زيست و با . حد استاندارد ممنوع است

خليه به بر اساس اين ماده رقيق كردن در مرحله ت. همكاري ديگر وزارت خانه ها صورت مي گيرد

عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سازمان خطرات آلودگي محيط زيست 

  را در بر نداشته باشد

  

   استناد تبصره به   تخصصي  و كارگروههاي  استان  و توسعه ريزي  برنامه  شوراي نامه آيين •

   اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ي، اجتماع  اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه قانون) 70 ( ماده) 1(

   با اصالحات1382/4/16   ه مورخ26517  ت/ 16918   شماره مصوبه(1379  ايران مصوب

  .) بعدي

 اين آيين نامه كار گروه كار گروه آمايش و محيط زيست و سازمان هاي مرتبط با آن 8در بخش 

  .آورده شده است

  

 اجتماعي و -ن برنامه سوم توسعه اقتصادي قانو104آيين نامه هاي اجرايي بند الف ماده  •

 / 12 / 27 مورخ 23806ت / 59581مصوبه شماره (فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 ) هيات وزيران با اصالحات بعدي1379

 .در اين آيين نامه بهرهبرداري از منابع طبيعي و دستورالعمل هاي آن آمده است
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 اجتماعي و -ن برنامه سوم توسعه اقتصادي قانو104آيين نامه هاي اجرايي بند ب ماده  •

 / 12 / 27 مورخ 23806ت / 59581مصوبه شماره (فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 ) هيات وزيران با اصالحات بعدي1379

در اين آيين نامه كمك هاي مالي به سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي مورد 

  .بحث قرار گرفته است

 

 اجتماعي و - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي104امه هاي اجرايي بند ج ماده آيين ن •

 / 12 / 27 مورخ 23806ت / 59581مصوبه شماره (فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 ) هيات وزيران با اصالحات بعدي1379

  :در اين آيين نامه ميزان آلودگي به شرح زير تعريف شده است

يه واحدهايي كه خروجي آنها آلودگي بيش از حد ضوابط معيارها و بر اساس اين آيين نامه كل

استانداردهاي زيست محيطي دارند همچنين واحدهايي كه فعاليت آنها باعث تخريب محيط زيست 

مي شوند موظفند پس از اخطار سازمان محيط زيست و تعيين مهلت، اقدامات الزم را در جهت 

هزينه هاي انجام شده از نظر مالياتي قابل قبول بوده . آورندكاهش و يا رفع آلودگي و تخريب بعمل 

در انتهاي اين آيين . وشامل ايجاد تصفيه خانه، نصب فيلتر و اصالح فرايند توليد به فرايند پاك است

  .نامه ميزان جريمه ماهانه آلودگي آب، هوا و مواد جامد آورد شده است

 

 اجتماعي و فرهنگي -وم توسعه اقتصادي قانون برنامه س134آيين نامه اجرايي ماده  •

  1372 / 12 / 27 ه مورخ 23713ت  / 59571مصوبه شماره (جمهوري اسالمي ايران 

 )هيات وزيران با اصالحات بعدي

بر اين اساس سازمان محيط زيست راسا با به درخواست وزارت نيرو ميزان آلودگي واحدهاي آالينده 

سپس مهلت مناسبي جهت كنترل و رفع .  نيرو اعالم مي داردرا تعيين و به واحد ذيربط و وزارت
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آاليندگي تعيين مي نمايد در اين رابطه سازمان محيط زيست مي تواند از امكانات وزارت نيرو براي 

  .نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي استفاده نمايد

اين آيين نامه آورده همچنين خالصه اي از طرحهاي پيگيري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضالب در 

  .شده است

حفاظت از محيط زيست : آيين نامه اجرايي قانون حفاظت از منابع آبزي فصل هشتم

  :آبزيان

در اين آيين نامه فهرست مناطق آبي تحت مديريت حفاظت محيط زيست آورده شده است و وارد 

ا و مقررات مربوطه بر عهده ساختن هر نوع آلودگي به اين منابع آبي ممنوع بوده و ايجاد استاندارده

  .سازمان محيط زيست است

  

 قانون و صول برخي از در آمدهاي دولت و 45آيين نامه اجرايي بند هاي ب ج و د ماده  •

 ) هيأت وزيران با اصالحات بعدي1375/9/13مصوب  ( مصرف آن در موارد معين

 موظفند منفرداً يا مشتركاً در   صنعتي  و كارگاهها و واحدهاي كارخانجاتبه موجب اين آيين نامه 

   و جبران زيست  محيط  حفظ ، در زمينه  صنعتي هاي  مستقر در شهركها و مجتمع  واحدهاي چارچوب

   قبلي  نظر و با موافقت  آلودگيها تحت  سبز مشجر و جاذب  از آلودگيها و ايجاد فضاي  ناشي زيان

 . آورند  عمل  به نامه  آيين اين) 4 (  ماده  موضوع وه وج  را از محلالزم   مورد اقدامات  حسب سازمان

آيين نامه مربوط به بستر رودخانه ها ، انهار ، مسيلها ، مردابها ،بركه هاي طبيعي و «  •

) 51(به استناد ماده  )( 1379/8/11مصوب ( »شبكه هاي آبرساني ، آبياري و زهكشي 

  )1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

  .  نامه وظايف ارگانهاي مختلف در تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها آورده شده استدر اين آيين
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 25376ت  / 25954مصوبه هيات وزيران راجع به استفاده از منابع مالي بال عوض شماره  •

  :1381 / 6 / 2ه مورخ 

اكثر تا مبلغ هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به اين سازمان اجازه داده حد

 هزار دالر منابع مالي بالعوض جهت مطالعات زيست محيطي در زمينه هاي ارزيابي و 600

 .ارزشگذاري منابع پايش، انرژي و محيط زيست استفاده نمايد

مصوبه هيات وزيران راجع به برنامه جلوگيري و كاهش آلودگي رودخانه هاي مهم استان  •

  1382 / 8 / 14 ه مورخ 2489ت  / 41193شماره 

ام قانون اساسي سازمان حفاظت 138هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل 

محيط زيست را موظف دانسته تا با همكاري سازمانهاي صنايع و معادن، آب منطقه اي، جهاد 

تان را كشاورزي و مسكن و شهرسازي هر استان برنامه جلوگير و كاهش آلودگي رودخانه هاي مهم اس

 تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و تصويب استان به مرحله اجرا 1383تا مرداد ماه سال 

  .درآورد

 و تاالبها ها رودخانه تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص حريم كيفي •

 مورخ 100/31/25687 بنا به پيشنهاد شماره 13/12/1382هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 تصويب – 1361 مصوب –قانون توزيع عادالنه آب ) 51( وزارت نيرو به استناد ماده 30/4/1382

  :نمود

هاي  هاي طبيعي و شبكه ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آئين

 16/8/1379 هـ مورخ 23687ت/36046 موضوع تصويب نامه شمارة آبرساني، آبياري و زهكشي،

  :گردد به شرح زيز اصالح مي

  : شود نامه مي آئين) 1 ( ماده) خ( متن زير جايگزين بند     -1
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هاي  آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه:  حريم –خ « 

ه بالفاصله پس از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق براي هاي طبيعي است ك طبيعي و شبكه

نامه توسط وزارت  كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي آنها الزم است و طبق مقررات اين آئين

  .گردد اي تعيين مي نيرو يا شركتهاي آب منطقه

و مردابها و )  باشنداعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته(ها و مسيلها  حريم انهار طبيعي، رودخانه

برداري، از يك تا بيست متر و براي حفاظت كيفي  هاي طبيعي براي عمليات اليروبي و بهره بركه

اليه بستر خواهد  از منتهي) تراز افقي(ها تا يكصد و پنجاه متر  ها انهار طبيعي و بركه آب رودخانه

بركه به وسيله وزارت نيرو يا بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبيعي و 

  .گردد اي تعيين مي شركتهاي آب منطقه

هاي تأمين كننده آب شرب مقطوعاً يكصد و پنجاه  ها، انهار طبيعي و بركه حريم كيفي براي رودخانه

اي تعيين و براي اطالع  هاي ياد شده توسط سازمانهاي آب منطقه سياهه رودخانه. متر خواهد بود

  .  شدعموم اعالم خواهد

تشخيص موارد كمال انتفاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود 

دستورالعمل ياد . نمايد اي ابالغ مي كه وزارت نيرو تدوين و جهت اجرا به شركتهاي آب منطقه

  ».شده در بخش حريم كيفي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد

 : گردد نامه الحاق مي آيين) 2(متن زير به عنوان تبصره به ماده      -2

 كليه مراجع تعيين كننده كاربري و صادر كننده پروانه استقرار فعاليت، مكلفند قبل از –تبصره « 

نامه، نسبت  اين آئين) 1(ماده ) خ(تعيين كاربري و يا صدور هرگونه مجوزي در حريم موضوع بند 

اي مربوطه در رابطه با كمال انتفاع و عدم ضرر براي موضوع  آب منطقهبه كسب نظريه شركت 

  .[1] مورد نظر اقدام نمايند

  



 ٢٣

   قوانين مربوط به كيفيت آب اياالت متحده آمريكا-1-2-4

  

  )Clean Water Act-CWA(قانون آب پاك  •

ب و يا زيربناي حفظ كيفيت منابع آب سطحي در اياالت متحده، قانون فدرال كنترل آلودگي آ  

 به كاربرده شد و بر اساس اصالحيه 1948اين قانون براي اولين بار در سال .  است"قانون آب پاك"همان 

 به شكل كنوني آن در آمد كه به موجب آن برنامه هاي مدوني به منظور باال بردن كيفيت آب 1972سال 

  .براي صنايع و مردم معرفي گرديد كه هم اكنون نيز اجرا مي شوند

ون آب پاك با بكار بستن انواع ابزارهاي قانوني و نظارت و ديگر ابزارها سعي در كاهش و كنترل تخليه  قان

مستقيم آالينده ها به منابع آب، تأمين بودجه احداث تصفيه خانه هاي فاضالب شهري و مديريت 

ايي، فيزيكي و تر احيا و حفظ سالمت شيمي اين ابزارها جهت حصول اهداف كلي. روانابهاي آلوده دارد

بيولوژيكي آبهاي ملي به كار گرفته مي شود و بر اساس اين قانون تمام آبهاي آمريكا بايستي قابل ماهي 

 بر حفظ "، ايالت ها اساسا1972تا سالها پس از تصويب قانون آب پاك در سال .گيري و شنا كردن باشند

ر  توجه بيشتري بر سالمت فيزيكي و سالمت آب از لحاظ شيميايي تكيه داشتند؛ لكن در دو دهه اخي

در دهه هاي اوليه اجراي اين قانون، تالشها بيشتر بر كنترل تخليه از . بيولوژيكي و سمي آب شده است

منابع نقطه اي، نظير تصفيه خانه هاي فاضالب شهري و صنعتي متمركز بوده و به رواناب خيابانها و 

در اواخر دهه . الينده روانابي كمتر توجه شده بوده  استسايتهاي ساخت و ساز، مراجع و ساير منابع آ

 قوانين مربوط به آب پاك و 1جدول .  تالشها به سمت كنترل روانابهاي آلوده معطوف گرديد1980

   .[2]اصالحيه هاي مهم آن را نشان مي دهد



 ٢٤

  

 

 

   عناصر كليدي قانون آب پاك

  : وجه به عناصر كليدي زير استدسترسي به اهداف متصور بر قانون آب پاك، مستلزم ت  

 اولين قدم در اجراي قانون آب پاك، تدوين استانداردهاي كيفيت :استانداردهاي كيفيت آب •

پس از آن، پايش و اندازه گيريهاي كيفي از منابع آب  انجام . آب سازگار با اهداف اين قانون است

 .سي گرددمي پذيرد تا رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي كيفيت آب برر

در صورتي كه ): Antidegradation Policies(سياستهاي مقابله با افت كيفيت •

شوند، سياستها و برنامه هاي الزم جهت مقابله با افت كيفيت  استانداردهاي كيفيت آب برآورده 

پايش كيفي آب جهت اطمينان از رعايت . آب و حفظ آن در سطح قابل قبول وضع مي گردد

 . ي استاستانداردها ضرور

 در صورتيكه كه منبع آب مورد نظر از استانداردهاي كيفيت :(TMDL)حداكثر بار كل روزانه  •

 از TMDL. آب تعيين نكند، بايد استراتژي هاي مناسبي جهت رعايت استانداردها تدوين گردد

 مقدار بار مجاز آالينده جهت ارضاي TMDL. مهمترين و رايج ترين استراتژي ها مي باشد
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داردها و سهم قابل قبول هر منبع را مشخص مي كند كاهش مورد نياز بار آالينده با اجراي استان

استراتژي هاي منطبق با قانون آب پاك در كنار بكارگيري ساير ابزار موجود قابل دسترس خواهد 

 . بود

ب پاك آمده به به طور كلي مي توان قوانين و استانداردهاي مربوط به كنترل آلودگي آب را كه در قانون آ

  :قسمت هاي زير تقسيم نمود

  

 )106 و 102بخش(قانون برنامه هاي جامع كنترل آلودگي آب و كمك هاي مالي در اين ضمينه •

استانداردهاي مرتبط با محدوديت هاي تخليه پساب و فاضالب و كيفيت آب و برنامه هاي كنترل  •

 )303 و 302 و 301بخش (كيفيت 

  )306 و 305بخش (آب و استانداردهاي ملي به همراه روشهاي اجراگزارش ايالت ها از كيفيت  •

  )307بخش (استاندارد هاي مربوط به تخليه مواد سمي و پيش تصفيه آنها  •

  )310بخش ( استاندارد هاي مربوط به كنترل آلودگي آب هاي بين المللي  •

  )319بخش ( برنامه هاي مديريتي كنترل منابع آالينده غير نقطه اي  •

  )402بخش (ستم ملي حذف تخليه آالينده سي •

 

 . [3] بخش هاي اصلي قانون آب پاك آمريكا را نشان مي دهد2جدول 
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 )US Federal Codes(قوانين فدرال آمريكا  •

اين قوانين همانطور كه . بخشي از قوانين فدرال آمريكا مربوط به كنترل آلودگي منابع آبي مي باشد

در زير به چند نمونه از مهمترين آنها . شود مطابق با قوانين آب پاك هستند مشاهده مي 2در جدول 

  .[4]در ارتباط با مديريت منابع آب پرداخته مي شود

  

  :  زير قسمت يك 26، قسمت 33موضوع شماره 

  : بيانيه كنگره آمريكا براي قوانين و مقررات مربوط به منابع آب و اهداف آنها : 1251بخش 
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يانيه منابع آبي كشور بايستي از لحاظ بيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي دست نخورده باقي بر اساس اين ب

 مورد در ارتباط با كنترل آلودگي آب هاي سطحي ذكر شده كه هدف از آنها 7بمانند در اين بيانيه 

  : عبارتند از 

  جلوگيري از تخليه آلودگي و مواد سمي به داخل آبهاي سطحي  •

  آبي كشور كنترل كيفيت منابع  •

  كمك مالي براي ساخت و بهره برداري از تصفيه خانه آب و فاضالب شهرها  •

  رسيدن به تكنولوژيهاي پيشرفته براي كاهش و كنترل آلودگي آبها  •

 كنترل منابع آالينده غير نقطه اي و نقطه اي  •

  

  استانداردها و اجرائيات : 3 زير قسمت 26 قسمت 33موضوع شماره 

ردهاي كيفي آب و برنامه هاي كنترل و جلوگيري از آلودگي آن متناظر با بخش استاندا: 1313بخش 

بر اساس اين قانون تمام ايالتها موظف هستند تا مناطق آلوده اي را كه داراي :  د از قانون آب پاك 303

 روشهاي كنترل و مراقبت كافي نبوده شناسايي كرده و بيشترين ظرفيت بار آلودگي مجاز را براي آنها

مشخص سازد سپس بر اساس آنها محدوديتهاي تخليه پساب و آلودگي را به آبهاي سطحي برآورده نموده 

  . و اعمال كند

  

  حفاظت از منابع زيست محيطي كشور : 40موضوع شماره 

 و سيستم ملي حذف تخليه آلودگي به منابع EPA برنامه جلوگيري از آلودگي آب توسط : 122بخش 

  .  از قانون آب پاك آمريكا 405 و 402 ، 318وانين آبي كشور بر اساس ق

 موظف است ضمن مشخص كردن برنامه جامع براي ايالتهاي مختلف در جهت EPAبر طبق اين قانون 

  .  با متخلفين در اين زمينه برخورد قانوني نمايدNPDESاجراي سيستم 
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و  ) TMDL(ودگي مجاز به دست آوردن ماكسيمم ظرفيت بار آل : 7/130 بخش 40موضوع شماره 

  .استانداردهاي خروجي پساب و آلودگي به آب هاي خاص 

 

 )Water Resources Act (1991قانون منابع آب  •

  : كنترل آلودگي و كيفيت منابع آبي كشور : قسمت پنجم 

دراين قانون ضمن طبقه بندي كيفيت آبها و معرفي اهداف و استانداردهاي كيفيت آب  كنترل كيفي 

  .آب را وظيفه عمومي دانسته و قوانين براي كاهش آلودگي توسط اشخاص ارائه نموده است منابع 

   

 )Control of Pollution Act(1974قانون كنترل آلودگي  •

اين قانون ضمن معرفي آالينده هاي مختلف زيست محيطي مانند آلوده كننده هاي هوا خاك و آب 

في مي نمايد كه قوانين مرتبط با كنترل آلودگي آبهاي سطحي قوانيني را براي كنترل اين آالينده ها معر

 كامال مطابق با قوانين آب پاك مي باشند

 به عنوان دو USGSو سازمان  ) EPA(در انتها مي توان از سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا 

  .دسازمان اصلي در جهت اجراي قوانين و كمك رساني به انجام پروژه هاي زيست محيطي نام بر

  

   ) UK(قوانين انگلستان -1-2-5

  :  دسته تقسيم مي شوند3اين قوانين به 

   1950 -1850قوانين سالهاي  -1

   1876قانون جلوگيري از آلودگي رودخانه ها مصوب سال  •

كه براي كنترل آلودگي رودخانه ها هيات تصفيه خانه ها را مسئول تصفيه فاضالب قبل از ورود آن به 

 پيش نويس قانون و استانداردهاي مربوط به تخليه فاضالبها به 1912 و در سال رودخانه ها قرار داد

  . رودخانه و استاندارد كيفيت آب رودخانه ها معرفي ساخت 
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   1937  قانون سالمت عمومي مصوب سال  •

  پس از ايجاد هيات رودخانه ها در 1951مصوب سال ) جلوگيري از آلودگي (  قانون رودخانه ها  •

كه در اين قانون ضمن معرفي استانداردهاي خروجي آب به رودخانه ها در برابر افراد  1948سال 

 . متخلف اعمال قانون مي شود

  

   1990-1950قوانين سالهاي  -2

   1961مصوب سال ) جلوگيري از آلودگي (  قانون رودخانه ها  •

 1974  قانون كنترل آلودگي مصوب سال  •

   

   1990قوانين بعد از سالهاي  -3

  1995 محيط زيست مصوب سال   قانون •

قوانين و استانداردهاي مربوط به تخليه فاضالب به  ) EA(كه با تاسيس سازمان محيط زيست انگلستان 

رودخانه ها و كنترل كيفيت منابع آب كشور را اعمال مي سازد كه اين قوانين با معيارهاي كميته اروپا 

  . مطابقت داشته اند

   2003  قانون آب سال  •

 قانون مقررات مربوط به نگهداري كنترل، و كاهش آلودگي منابع آب آورده شده است همچنين در اين

  . استانداردهاي خروجي آب تصفيه خانه ها به رودخانه نيز ذكر گرديده است

سازمان ملي رودخانه ها : سه سازمان در زمينه اين قوانين در انگلستان  همكاري مي كنند  كه عبارتند از 

)NRA (  ، سازمان آب آشاميدني)DWR (  و سازمان دفتر سرويس دهي آب ،)OFWAT( [5] .  

  

  

  



 ٣٢

   قوانين چين -1-2-6

   2002 و باز نگري در سال 1988  قانون آب مصوب سال  •

   1996 و بازنگري در سال 1984  قانون جلوگيري و كنترل آلودگي آبها مصوب سال  •

   2000 و بازنگري در سال 1989ا مصوب سال   مقررات مرتبط با قانون جلوگيري و كنترل آبه •

كه اين قوانين استانداردهاي مربوط به كيفيت آبهاي سطحي و استانداردهاي مربوط به كيفيت خروج 

  . [6]تصفيه خانه ها به رودخانه ها را معرفي مي كنند

 

دگان  كنوانسيون مربوط به تاالبهاي مهم بين المللي به ويژه تاالبهاي زيستگاه پرن-1-2-7

  آبزي

  )1366 و 1361اصالحات ) (ش.هـ- 1350(1971 -كنوانسيون تاالبها، رامسـر(

  

  قانون كنوانسيون مربوط به تاالبهاي بين المللي و -1-2-7-1

  تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي

ماده واحده كنوانسيون مربوط به تاالبهاي مهم بين المللي بخصوص تاالبهاي زيستگاه پرندگان 

براي امضاي دول ) 1972 ژوئيه 12 (1351 تير 21مل بر يك مقدمه و دوازده ماده كه از تاريخ آبزي مشت

از طرف نماينده ايران در پاريس به امضاء ) 1972 اوت 26 (1351 شهريور 4مفتوح بوده و در تاريخ 

  . رسيده است تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي شود

اده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ قانون فوق مشتمل بر يك م  

، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو 8/11/1352روز دوشنبه 

  . شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

 تاالبهاي مهم قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به  

كه در جلسه روز سه شنبه ) كنوانسيون رامسر(بين المللي بويژه تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي 
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چهاردهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسالمي و تصويب و در تاريخ 

 رياست 28/3/1364 مورخ 2334/1 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 25/3/1364

  . جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابالغ مي گردد

  

كنوانسيون راجع به تاالبهاي مهم بين المللي بخصوص تاالبهاي زيستگاه پرندگان  -1-2-7-2

  آبزي

  طرفهاي متعاهد

  با علم به همبستگي انسان با محيط زيست خود 

سي اكولوژيك تاالبها به عنوان تنظيم كننده رژيم آبها و به عنوان با توجه به فعل و انفعاالت اسا  

  .محل رشد نباتات بومي و زيستگاه حيوانات مخصوص به اين مناطق باالخص پرندگان آبزي

با اعتقاد به اينكه تاالبها از نظر اقتصادي و فرهنگي و علمي و تفريحي منبع پرارزشي است كه انهدام آنها 

   .جبران ناپذير است

با تمايل به جلوگيري از تجاوز تدريجي به اين تاالبها و انهدام آنها در زمان حاضر و در آينده با 

علم به اينكه پرندگان آبزي طي مهاجرتهاي فصلي ممكن است از مرز كشورها عبور نمايند و بدين لحاظ 

  .بايد به عنوان يك منبع بين المللي تلقي گردند

حراست تاالبها نباتات و حيوانات آن ممكن است با توأم نمودن با اطمينان به اينكه حفظ و 

نسبت به مقررات زير توافق . سياستهاي ملي واقع بينانه با اقدامات بين المللي هم آهنگ، تأمين گردد

  . نمودند

  1ماده 

از لحاظ كنوانسيون حاضر تاالبها شامل مردابها و باتالقها و لجن زارها يا آبهاي طبيعي يا  - 1

 تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا - ي اعم از دائمي يا موقت است كه آبهاي شيرينمصنوع
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جاري يافت شود، از آن جمله است آبهاي دريا كه عمق آنها در پايين ترين نقطه جزر از شش 

  . متر تجاوز ننمايد

 پيوستگي از لحاظ كنوانسيون حاضر پرندگان آبزي پرندگاني هستند كه از نظر اكولوژي با تاالبها - 2

 .دارند

   2ماده 

هر يك از طرفهاي متعاهد مكلف است تاالبهاي حائز اهميت سرزمين خود را كه بايد در فهرست  - 1

ليست . درج شود، تعيين نمايد)  فهرست ناميده مي شود"كه ذيال(تاالبهاي مهم بين المللي 

د هر يك از حدو.  تأسيس مي شود نگهداري خواهد شد8مزبور در دفتري كه به موجب ماده 

حدود مزبور ممكن است . تالبها بايد به طور دقيق مشخص گرديده و در نقشه اي ترسيم شود

شامل مناطق ساحلي و يا كرانه هاي مجاور تاالبها و جزيره ها و يا قسمتهايي از آب دريا كه در 

باالخص . باشدتاالبها با محاط بوده و عمق آنها در پايين ترين نقطه جزر باالتر از شش متر است، 

هنگامي كه اين تاالبها و جزيره ها و يا آبهاي دريا از نظر محل زيست پرندگان آبزي حائز اهميت 

  . است

 تاالبهايي كه در فهرست درج خواهد شد بايد براساس، اهميت بين المللي آنها از نظر اكولوژي،  - 2

تاالبهايي كه براي . گياهي شناسي، حيوان شناسي، درياچه شناسي و آب شناسي انتخاب گردد

 .زيست پرندگان آبزي در تمام فواصل حائز اهميت است در آغاز فهرست درج خواهد شد

درج يك تاالب در فهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تاالب در سرزمين او  - 3

 .واقع شده لطمه يا وارد نخواهد ساخت

سناد تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن طبق و توديع ا هر يك از طرفهاي متعاهد به هنگام امضاء  - 4

 . الاقل يك تاالب را كه بايد نام آن در فهرست درج شود، تعيين خواهد كرد- 9مقررات ماده 

طرفهاي متعاهد حق خواهند داشت تاالبهاي ديگري را كه در سرزمينشان واقع است به فهرست  - 5

ش دهند و يا بعلل فوري كه متضمن اضافه نموده يا وسعت تاالبهاي مندرج در فهرست را افزاي



 ٣٥

منافع ملي است تاالبهاي را از فهرتس حذدف نمايند و يا وسعت تاالبهاي مندرج در فهرست را 

طرفين در اسرع وقت ممكن اين تغييرات را به اطالع سازمان يا دولتي كه . محدود نمايند

 . سانيد به او محول است خواهند ر9مسئوليت وظايف دفتر دائمي موضوع ماده 

هر يك از طرفهاي متعاهد مسئوليتهاي خود را در زمينه بين المللي جهت حفظ و حراست و  - 6

مراقبت و بهره برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر چه از نظر اعمال حق خود نسبت به تغيير 

 . دادن مندرجات فهرست، مورد توجه قرار خواهد داد

  3ماده 

هاي اصالح تاالبها را به نحوي تنظيم نموده و به مورد اجرا طرفهاي متعاهد موظف هستند نقشه  - 1

گذارند كه حفظ و حراست تاالبهاي مدرج در فهرست و حتي المقدور بهره برداري صحيح از آنها 

  . را در سرزمين خود تسهيل نمايد

هر يك از طرفهاي متعاهد تدابير الزم را جهت كسب اطالع در اسرع وقت ممكن از تغييرات  - 2

 اكولوژي كه بر اثر تحوالت تكنولوژيك آلودگي ياساير تصرفات انساني در تاالبهاي واقع در شرايط

سرزمين خود و مدرج در فهرست پديد آمده يا در شرف پديد آمدن مي باشد و يا وقوع آن امكان 

 . پذير است اتخاد خواهد نمود

ا دولتي كه مسئول امور دفتر اطالعات مربوط به اين نوع تغييرات بالفاصله در اختيار سازمان ي

  .  مي باشد قرار خواهد گرفت8دائمي مذكور در ماده 

  4ماده 

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيالت الزم جهت حفاظت تاالبها و پرندگان آبزي را با ايجاد  - 1

قرقهاي طبيعي در منطقه تاالبها اعم از اينكه در فهرست درج شده و يا نشده باشند فراهم و به 

  . تضي از آنها نگهداري خواهد كردنحو مق

 ايجاب مي كند تاالبي را كه در "هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد در مواردي كه منافع ملي او فورا - 2

فهرست درج شده است حذف نمايد و يا وسعت آن را كاهش دهد مكلف است تا حد امكان 
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ري را به ميزاني معادل با كمبود حاصله در اين تاالبها را جبران و باالخص قرقهاي طبيعي ديگ

محل زيست قبلي براي پرندگان آبزي و حمايت از آنها در همان منطقه يا در محل ديگر ايجاد 

 . نمايد

طرفهاي متعاهد تحقيق و مبادله اطالعات و نشريات مربوط به تاالبها و نباتات و حيوانات بومي  - 3

 . آن را تشويق خواهند نمود

يت صحيح كوشش خواهند نمود تعداد پرندگان آبزي را در طرفهاي متعاهد با اعمال مدير - 4

 . تاالبهاي مربوطه افزايش شدند

طرفهاي متعاهد تدابير الزم جهت تربيت پرسنل ذيصالحيت به منظور تحقيق در امور تاالبها و  - 5

 .اداره حفاظت آنها اتخاذ خواهند نمود

  5ماده 

ون حاضر باالخص در مورد تاالبي كه در طرفهاي متعاهد درباره اجراي وظايف ناشي از كنوانسي  

سرزمينهاي بيش از يك طرف متعاهد واقع است و يا در موردي كه يك حوضچه آب بين چند طرف 

در عين حال طرفهاي متعاهد در زمينه هم . متعاهد تقسيم شده است با يكديگر مشورت خواهند نمود

تي خود مربوط به حفظ و حراست تاالبها و آهنگ نمودن و حمايت مجدانه از سياست و مقررات فعلي و آ

  . اهتمام خواهند نمودنباتات و حيوانات بومي آنها 

  6ماده 

در موارد ضروري طرفهاي متعاهد، كنفرانسهايي درباره حفظ و حراست تاالبها و پرندگان آبزي  - 1

  . تشكيل خواهند داد

 :ت خواهند داشتاين كنفرانسهاي جنبه مشورتي داشته و باالخص در موارد ذيل صالحي - 2

   بحث در مورد نحوه اجراي كنوانسيون- الف

  .  بحث در مورد اضافات و تغييراتي كه بايد در فهرست منظور گردد- ب



 ٣٧

 راجع به تغييرات وارده در شرايط اكولوژي تاالبهاي 3 ماده 2 بررسي اطالعاتي كه طبق بند - ج

  .مندرج در فهرست تسليم شده است

ا خاص به طرفهاي متعاهد در مورد حفاظت و اداره و بهره برداري  ارائه توصيه هاي عام ي- د

  صحيح از تاالبهاي و نباتات و حيوانات بومي آنها

 ارائه درخواست به سازمانهاي بين المللي ذيصالحيت جهت تنظيم گزارش و آمار درباره امور -هـ

  بين المللي تاالبها

 

ولين اداره تاالبها در هر مقام از توصيه هاي طرفهاي متعاهد ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه مسئ - 3

كنفرانسها درباره حفاظت و بهره برداري صحيح از تاالبها و نباتات و حيوانات بومي آنها اطالعي 

 .يافته و توصيه هاي فوق الذكر را مورد توجه قرار دهند

  7ماده 

ي اشخاصي را طرفهاي متعاهد در هيئت هاي نمايندگي خود براي شركت در اين كنفرانسها - 1

انتخاب خواهند كرد كه از نظر معلومات و تجارب مكتسبه ضمن اشتغاالت علمي و اداري و يا 

  .اشتغال مربوطه ديگر، متخصص امور مربوط به تاالبها يا پرندگان آبزي باشند

. نماينده هر يك از طرفهاي متعاهد كه در كنفرانسها شركت مي كند حق يك راي خواهد داشت - 2

ا اكثريت ساده آراء رأي دهندگان تصويب خواهد شد مشروط بر اينكه الاقل نصف توصيه ها ب

 . نمايندگان طرفهاي متعاهد در رأي گيري شركت نمايند

  8ماده 

اتحاديه بين المللي براي حفظ و حراست طبيعت و منابع طبيعي امور دفتر دائمي را به موجب  - 1

 آراء كليه 2/3گر يا يك دولت با اكثريت مفاد اين كنوانسيون و تا زماني كه يك سازمان دي

  . طرفهاي متعاهد براي تصدي آن تعيين نشده است به عهده خواهد گرفت

 :اهم وظايف دفتر دائمي عبارتست از - 2
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  6 اعطاء كمك براي دعوت و تشكيل كنفرانس موضوع ماده - الف

 ماده 5 طبق بند  تهيه فهرست تاالبهاي مهم بين المللي و كسب اطالعات از طرفهاي متعاهد- ب

   در مورد افزايش، توسعه، حدف و يا محدود كردن تاالبهاي مندرج در فهرست2

 از طرفهاي متعاهد در مورد هر نوع 3 ماده 2 كسب اطالعات پيش بيني شده، طبق بند - ج

  .تغيرات شرايط اكولوژي تاالبهاي مندرج در فهرست

رگونه تغييرات وارده در فهرست و يا در  ارايه اطالعات به كليه طرفهاي متعاهد درباره ه- د

خصوصيات تاالبهاي مندرج در آن و اخذ تدابير الزم به منظور طرح اين مسائل در كنفرانس 

  .آينده

هـ ارائه توصيه هاي كنفرانسها به طرف متعاهد ذينفع در مورد تغييرات وارده در فهرست و در 

  .خصوصيات تاالبهاي مندرج در آن

   9ماده 

  .ن براي مدت نامحدود جهت امضاء مفتوح خواهد بودكنوانسيو - 1

هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي آن يا آژانس بين المللي  - 2

نيروي اتمي و يا اعضايي كه به ديوار بين المللي دادگستري ملحق شده اند مي توانند با احراز هر 

 :نسيون واقع گردنديكي از شرايط ذيل طرف متعاهد اين كنوا

   امضاي كنوانسيون بدون قيد تصويب - الف

   امضاي كنوانسيون با قيد تصويب و انجام اين قيد- ب

   الحاق به كنوانسيون - ج

  

  "تصويب يا الحاق از طريق توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد مدير كل يونسكو كه ذيال - 3

 . خوانده مي شود انجام خواهد شد"نگهدارنده"
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  10ماده 

 طرف، متعاهد آن 9 ماده 2كنوانسيون چهار ماه پس از اينكه هدفت دولت طبق مقررات بند  - 1

  . گرديد الزم االجرا خواهد شد

سپس كنوانسيون نسبت به هر يك از طرفهاي متعاهد چهار ماه پس از امضاي بدون شرط  - 2

 .تصويب آن يا توديع اسناد تصويب يا الحاق، الزم االجرا خواهد شد

  11ماده 

  . مدت اعتبار كنوانسيون نامحدود است - 1

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند پنج سال پس از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به آن طرف  - 2

متعاهد الزم االجرا شده است با تسليم اطالعيه اي به سازمان نگهدارنده كنوانسيون را فسخ 

 . مان نگهدارنده نافذ خواهد بوداين فسخ چهل ماه پس از تاريخ وصول اطالعيه توسط ساز. نمايد

  12ماده 

سازمان نگهدارنده درس اسرع وقت ممكن، اطالعات ذيل را به كليه دولتهاي كه كنوانسيون را  - 1

  : امضاء نموده يا به آن ملحق شده اند اعالم خواهد نمود

  امضاي كنوانسيون- الف

  توديع اسناد تصويب كنوانسيون- ب

 سيون توديع اسناد الحاق به كنوان- ج

   تاريخ الزم االجرا شدن كنوانسيون- د

   اطالعيه هاي مربوط به فسخ كنوانسيون-هـ

  

 منشور سازمان ملل 102پس از الزم االجرا شدن كنوانسيون سازمان نگهدارنده آن را طبق اصل  - 2

  .در دبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهد رسانيد



 ٤٠

  

ت الزم مي باشند كنوانسيون حاضر را امضاء بنا به مراتب امضاء كنندگان زير كه داراي اختيارا

  .نمود

كنوانسيون در يك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي، آلماني، فرانسه و روسي كه نسخه انگليسي 

  . آن در مورد اختالف نظر در تفسير، مناط اعتبار خواهد بود كه نزد سازمان نگهدارنده سپرده خواهدشد

  . را به كليه طرفهاي متعاهد تسليم خواهد نمودسازمان مذكور رونوشت هاي مصدق آن 

كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون كنوانسيون مربوط به 

  . تاالبهاي بين المللي و تاالبهاي زيستگاهها پرندگان آبزي مي باشد

  

  اطالعات و مقررات عمومي كنوانسيون

  1971 فوريه 2 - تاريخ انعقاد - 

 1975 دسامبر 21 –زم االجرا شدن تاريخ ال - 

 1075 ژوئن 23 –تاريخ عضويت ايران  - 

  رامسر، ايران–محل انعقاد  - 

  گلند، سوئيس–محل دبيرخانه  - 

  يونسكو- مرجع نگهدرانده اسناد - 

  انگليسي، فرانسه، آلماني، روسي- زبانهاي رسمي كنوانسيون - 

  سازمان حفاظت محيط زيست- مرجع ملي كنوانسيون ايران - 
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بين  متن اصالح شده نسخه اصلي فرانسه كنوانسيون راجع به تاالبهاي مهم  -1-2-7-3

  المللي بخصوص تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي

  

  طرفهاي متعاهد با علم به همبستگي انسان با محيط زيست خود 

 به عنوان با توجه به فعل و انفاالت اساسي اكولوژيك تاالبها به عنوان تنظيم كننده رژيم آبها و  

  محل رشد نباتات بومي و زيستگاه حيوانات مخصوص به اين مناطق باالخص پرندگان آبزي

علمي و تفريحي منبع پر ارزشي است كه  فرهنگي،  با اعتقاد به اينكه تاالبها از نظر اقتصادي،   

  . انهدام آنها جبران ناپذير است

بها و انهدام آنها در زمان حاضر و در آينده با با  تمايل به جلوگيري از تجاوز تدريجي به اين تاال  

علم به اينكه پرندگان آبزي طي مهاجرتهاي فصلي ممكن است از مرز كشورها عبوذ نمايند و بدين لحاظ 

  . بايد به عنوان يك منبع بين المللي تلقي گردند

 توأم نمودن با اطمينان به اينكه حفظ و حراست تاالبها و نباتات و حيوانات آن ممكن است با  

نسبت به مقررات زير تواقق . سياستهاي ملي واقع بينانه با اقدامات بين المللي هم آهنگ، تأمين گردد

  : نمودند

  

  1ماده 

از لحاظ كنوانسيون حاضر تاالبها شامل مردابها و باتالقها و لجن زارها يا آبهاي طبيعي يا  - 1

لخ يا شور در آن به صورت راكد يا جاري مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آبهاي شيرين، ت

از آن جمله است آبهاي داراي كه عمق آنها در پايين ترين نقطه جزر از شش متر . يافت شود

  . تجاوز ننمايد
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از لحاظ كنوانسيون حاضر پرندگان آبزي پرندگاني هستند كه از نظر اكولوژي با تاالبها پيوستگي  - 2

 . دارند

  2ماده 

اهد مكلف است تاالبهاي حائز اهميت سرزمين خود را كه بايد در فهرست هر يك از طرفهاي متع - 1

ليست مزبور . در ج شود تعين نمايد) فهرست ناميده مي شود  "كه ذيال(تاالبهاي مهم بين المللي 

حدود هر يك از تاالبها .  تأسيس مي شود نگهداري خواهد شد8در دفتري كه به موجب ماده 

حدود مزبور ممكن است شامل . ده و در نقشه اي ترسيم شودبايد بطور دقيق مشخص گردي

مناطق ساحلي و يا كرانه هاي مجاور تالبها و جزيره ها يا قسمتهايي از آب دريا كه در تاالبها 

محاط بوده و عمق آنها در پايين ترين نقطه جزر و باالتر از شش متر است باشد باالخص هنگامي 

  . آبهاي دريا از نظر محل زيست پرندگان آبزي حائز اهميت استكه اين تاالبها و جزيره ها و يا

تاالبهايي كه در فهرست درج خواهد شد بايد براساس اهميت بين المللي آبها از نظر اكولوژي،  - 2

تاالبهايي كه براي . درياچه شناسي و آب شناسي انتخاب گردد گياه شناسي، حيوان شناسي، 

 . ئز اهميت است در آغاز فهرست درج خواهد شدزيست پرندگان آبزي در تمام فصول حا

درج يك تاالب در فهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تاالب در سرزمين او  - 3

 .واقع شده لطمه اي وارد نخواهد ساخت

 و توديع اسناد تصويب كنوانسيونها الحاق به آن، طبق  هر يك از طرفهاي متعاهد به هنگام امضاء - 4

 .  الاقل يك تاالب را كه بايد نام آن در فهرست درج شود، تعيين خواهد كرد9مقررات ماده 

طرفهاي متعاهد حق خواهند داشت تاالبهاي ديگري را كه در سرزمين شان واقع است به  - 5

فهرست اضافه نموده يا وسعت تاالبها مندرج در فهرست را افزايش دهند و يا به علل فوري كه 

ايي را از فهرست حذف نمايند و يا وسعت تاالبهاي مندرج در متضمن منافع ملي است تاالبه

طرفين در اسرع وقت ممكن اين تغييرات را به اطالع سازمان يا دولتي . فهرست را محدود نمايند

 . به او محول است، خواهند رسانيد9كه مسئوليت وظايف دفتر دائمي موضوع ماده 



 ٤٣

 زمينه بين المللي جهت حفظ، حراست، هر يك از طرفهاي متعاهد مسئوليتهاي خود را در - 6

مراقبت و بهره برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر چه از نظر تعيين تاالبهاي واقع در سرزمين 

خود كه بايد در فهرست درج شود و چه از نظر اعمال حق خود نسبت به تغيير دادن مندرجات 

 . فهرست مورد توجه قرار خواهد داد

  3ماده 

 موظف هستند نقشه هاي اصالحي تاالبها را به نحوي تنظيم نموده و به مورد طرفهاي متعاهد - 1

اجراء گذراند كه حفظ و حراست تاالبهاي مندرج در فهرست و حتي المقدور بهره برداري صحيح 

  . از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايد

مكن از تغييرات هر يك از طرفهاي متعاهد تدابير الزم را جهت كسب اطالع در اسرع وقت م - 2

شرابط اكولوژي كه بر اثر تحوالت تكنولوژيك آلودگي يا ساير تصرفات انساني در تاالبهاي واقع در 

سرزمين خود و مندرج در فهرست پديد آمده يا در شرف پديد آمد مي باشد و يا وقوع آن امكان 

 . پذير است، اتخاذ خواهد نمد

له در اختيار سازمان يا دولتي كه مسئول امور دفتر اطالعات مربوط به اين نوع تغييرات بالفاص

 .  مي باشد، قرار خواهد گرفت8دائمي مذكور در ماده 

  4ماده 

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيالت الزم جهت حفاظت تاالبها و پرندگان آبزي را با ايجاد  - 1

اشند فراهم، و به قرقهاي طبيعي در منطقه تاالبها اعم از اينكه در فهرست درج شده و يا نشده ب

  .نحو مقتضي از آنها نگهداري خواهد كرد

ايجاب مي كند تاالبي را كه در   "هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد در مواردي كه منابع ملي او فورا - 2

فهرست درج شده است حذف نمايد و يا وسعت آن را كاهش دهد مكلف است تا حد امكان 

باالخص قرق هاي طبيعي ديگري را به ميزاني معادل با كمبود حاصله در اين تاالبها را جبران و 



 ٤٤

محل زيست قبلي براي پرندگان آبزي و حمايت از آنها در همان منطقه يا در محل ديگر ايجاد 

 . نمايد

طرفهاي متعهد تحقيق و مبادله اطالعات و نشريات مربوط به تاالبها و نباتات و حيوانات بومي آن  - 3

 . را تشويق خواهند نمود

اي متعاهد با اعمال مديريت صحيح كوشش خواهند نمود تعداد پرندگان آبزي را در طرفه - 4

 . تاالبهاي مربوطه افزايش دهند

طرفهاي متعاهد تدابير الزم جهت تربيت پرسنل ذيصالحيت به منظور تحقيق در امور تاالبها و  - 5

 .اداره و حفاظت آنها اتخاذ خواهند نمود

  5ماده 

راي وظايف ناشي از كنوانسيون حاضر باالخص در مورد تاالبي كه در طرفهاي متعاهد درباره اج  

سرزمينهاي بيش از يك طرف متعهد واقع است و يا در مورديكه يك و حوضچه آب بين چند طرف 

درعين حال طرفهاي متعاهد در زمينه هم . متعاهد تقسيم شده است، با يكديگر مشورت خواهند نمود

ز سياست و مقررات فعلي و آتي خود مربوطه به حفظ و حراست تاالبها و آهنگ نمودن و حمايت مجدانه ا

  . نباتات و حيوانات بومي آنها اهتمام خواهند نمود

   6ماده 

در موارد ضروري طرفهاي متعاهد، كنفرانسهايي درباره حفظ و حراست تاالبها و پرندگان آبزي  - 1

  .تشكيل خواهند داد

 : باالخص در موارد ذيل صالحيت خواهند داشتاين كنفرانسها جنبه مشورتي داشته و  - 2

  بحث در مورد نحوه اجراي كنوانسيون - الف

 .  بحث در مورد اضافات و تغييرات كه بايد در فهرست منظور گردد- ب

 راجع به تغييرات وارده در شرايط اكولوژي تاالبهاي مندرج 3 ماده 2 بررسي اطالعات كه طبق بند - ج

  .در فهرست تسليم شده است



 ٤٥

 ارايه توصيه هاي عام يا خاص به طرفهاي متعاهد در مورد حفاظت و اداره و بهره برداري صحيح از - د

 تاالبها و نباتات و حيوانات بومي آنها 

 ارائه درخواست به سازمانهاي بين المللي ذيصالحيت جهت تنظيم گزارش و آمار درباره امور بين -هـ

  المللي تاالبها 

 

بي اتخاذ خواهند نمود كه مسئولين اداره تاالبها در هر مقام، از توصيه هاي طرفهاي متعاهد ترتي - 3

كنفرانسها درباره حفاظت و بهره برداري صحيح از تاالبها و نباتات و حيوانات بومي آنها اطالع 

 . يافته و توصيه هاي فوق الذكر را مورد توجه قرار دهند

   7ماده 

ود براي شركت در اين كنفرانسها اشخاصي را انتخاب طرفهاي متعاهد در هيئت هاي نمايندگي خ - 1

خواهند كرد كه از نظر معلومات و تجارب مكتسبه ضمن اشتغاالت علمي و اداري و يا اشتغاالت 

  . مربوطه ديگر متخصص امور مربوط به تاالبها يا پرندگان آبزي باشند

.  يك رأي خواهد داشتنماينده هر يك از طرفهاي متعاهد كه در كنفرانسها شركت مي كند حق - 2

توصيه ها با اكثريت ساده آرائ رأي دهندگان تصويب خواهد شد مشروط بر اينكه الاقل نصف 

 . نمايندگان طرفهاي متعاهد در رأي گيري شركت نمايند

  8ماده 

اتحاديه بين المللي براي حفظ و حراست طبيعت و منابع طبيعي امور دفتر دائمي را به موجب  - 1

يون و تا زمانيكه يك سازمان ديگر يا يك دولت با اكثريت دو سوم آراء كليه مفاد اين كنوانس

  . طرفهاي متعاهد براي تصدي آن تعيين نشده است به عهده خواهد گرفت

  :  اهم وظايف دفتر دائمي عبارتست از- 2

  6اعطاء كمك براي دعوت و تشكيل كنفرانس موضوع ماده - الف



 ٤٦

 2 ماده 5مللي و كسب اطالعات از طرفهاي متعاهد طبق بند  تهيه فهرست تاالبهاي مهم بين ال- ب

  .در مورد افزايش و توسعه و حذف يا محدود كردن تاالبهاي مندرج در فهرست

، از طرفهاي متعاهد در مورد هر نوع تغييرات 3 ماده 2 كسب اطالعات پيش بيني شده طبق بند - ج

  .شرايط اكولوژي تاالبهاي مندرج در فهرست

طالعات به كليه طرفهاي متعاهد درباره هر گونه تغييرات وارده در فهرست و يا در  ارائه ا- د

خصوصيات تاالبهاي مندرج در آن و اخذ تدابير الزم به منظور طرح اين مسائل در كنفرانس 

  آينده 

  ارايه توصيه هاي كنفرانسها به طرف متعاهد ذينفع در مورد تغييرات وارده در فهرست و در -هـ

  ت تاالب هاي مندرج در آن خصوصيا

   9ماده 

  . كنوانسيون براي مدت نام حدود جهت امضاء مفتوح خواهد بود - 1

هر يك از اعضاي سازمان ملل و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي آن يا آژانس بين المللي نيروي  - 2

ر يك از اتمي و يا اعضايي كه به ديوار بين المللي دادگستري ملحق شده اند مي توانند با احراز ه

  :شرايط ذيل، طرف متعاهد اين كنوانسيون واقع گردند

  امضاي كنوانسيون بدون قيد تصويب- الف

 . امضاي كنوانسيون با قيد تصويب و انجام اين قيد- ب

  الحقا به كنوانسيون- ج

 "تصويب يا الحاق از طريق توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد مدير كل يونسكو كه ذيال - 3

 . انده مي شود انجام خواهد شد خو"نگهدارنده"

  10ماده 

، طرف متعاهد آن 9 ماده 2كنوانسيون چهار ماه پس از اينكه هفت دولت طبق مقررات بند  - 1

  . گرديدند الزم االجرا خواهد شد



 ٤٧

سپس كنوانسيون نسبت به هر يك از طرفهاي متعاهد چهار ماه پس از امضاي بدون شرط  - 2

 .  الزم االجرا خواهد شد لحاق،تصويب آن يا توديع اسناد تصويب يا ا

  11ماده 

  .مدت اعتبار كنوانسيون نامحدود است - 1

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند پنج سال پس از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به آن طرف  - 2

متعاهد الزم االجرا شده است با تسليم اطالعيه اي به سازمان نگهدارنده كنوانسيون را فسخ 

 . ماه پس از تاريخ وصول اطالعيه توسط سازمان نگهدارنده اخذ خواهد بوداين فسخ چهار. نمايد

  12ماده 

سازمان نگهداذنده در اسرع وقت ممكن، اطالعات ذيل را به كليه دولتهايي كه كنوانسيون را  - 1

  : امضاء نموده يا به آن ملحق شده اند اعالم خواهد نمود

   امضاي كنوانسيون- الف

  انسيون  توديع اسناد تصويب كنو- ب

   توديع اسناد الحاق به كنوانسيون- ج

   تاريخ الزم االجرا شدن كنوانسيون- د

   اطالعيه هاي مربوط به فسخ كنوانسيون-هـ

 منشور سازمان ملل 102پس از الزم االجرا شدن كنوانسيون سازمان نگهدارنده آن را طبق اصل  - 2

 . در دبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهد رسانيد

  

  . نمودند تب امضاء كنندگان زير كه داراي اختيارات الزم مي باشند كنوانسيون حاضر را امضاءبنا به مرا

كنوانسيون در يك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي، آلماني، فرانسه و روسي كه نسخه انگليسي   

.  شدآن در مورد اختالف نظر در تفسير، مناط اعتبار خواهد بود نزد سازمان نگهداذند سپرده خواهد

  . سازمان مذكور رونوشتهاي مصدق آن را به كليه طرفهاي متعاهد تسليم خواهد نمود



 ٤٨

پروتكل اصالحي و ضميمه، منضم به قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايـران بـه كنوانسيـون   

 مي )كنوانسيون رامسـر(مربوط به تاالبهاي مهم بين المللي به ويژه تاالبهاي زيستگاهها پرندگان آبزي 

  .باشد

 كنوانسيون تاالبهاي مهم بين المللي و تاالبهاي زيستگاه 7 و 6قانون پذيرش اصالحيه مواد 

  1352مصوب ) رامسر(پرندگان آبزي 

 كنوانسيون تاالبهاي مهم بين المللي و 7 و 6ماده واحد به دولت اجازه داده مي شود اصالح مواد   

 ماه مه 28 مطابق با 1366ا كه در تاريخ هفتم خرداد  ر1352تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي مصوب 

  .  توسط كنفرانس دولتهاي عضو اصالح گرديده بپذيرد1987سال 

  6ماده 

به منظور بررسي و پيشرفت اجراي اين كنوانسيون، كنفرانسي از طرفهاي متعاهد تشكيل خوهد  - 1

فرانس طرفهاي متعاهد را به آن اشاره شده، مجلس عادي كن) 8(ماده ) 1(دفتري كه در بند . شد

در فواصل زماني كه بيش از سه سال نباشد، مگر آنكه كنفرانس به گونه دگيري تصميم بگيرد و 

جلسات فوق العاده را بنا به درخواست كتبي حداقل يك سوم طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد 

 آينده در هر جلسه عادي كنفرانس طرفهاي متعاهد، زمان و محل تشكيل جلسه عادي. داد

  .تعيين خواهد شد

 : كنفرانس طرفهاي متعاهد صالحيت دارد تا - 2

 . در مورد اجراي اين كنوانسيون به بحث بپردازد- الف

 . به مذاكره بپردازد "فهرست" در مورد ضمائم و تغييرات - ب

) 2(را كه مطابق با بند   "فهرست" اطالعات مربوط به تغييرات اكولوژيك تاالبهاي مندرج در - ج

  .تهيه گرديده، مورد بررسي قرار دهد) 3(ه ماد

جنبه بين المللي داشته و به   " تهيه گزارش ها و آمارهايي در ارتباط با موضوعاتي كه اساسا-هـ

  . تاالبها مربوط هستند، را از ارگانهاي ذيربط بين المللي درخواست نمايد



 ٤٩

  . نوانسيون ارائه نمايد توصيه ها و قطع نامه هاي ديگر را به منظور كاركرد بيشتر ك- و

طرفهاي متعاهد بايستي از آگاهي مسئوالن مديريت تاالبهاي در كليه سطوح از توصيه هاي ارايه  - 3

مديريت و استفاده معقول از تاالبها و گياهان و  شده در كنفرانس هاي مربوط به حفاظت، 

  . جانوران آنها مطمئن گردند

 . جلسات خود را تعيين خواهد كردكنفرانس طرفهاي متعاهد نحوه عمل هر يك از - 4

. كنفرانس طرفهاي متعاهد مقررات مالي اين كنوانسيون را تعيين و تحت بررسي قرار خواهد داد - 5

كنفرانس در هر يك از جلسات عادي خود، بودجه دوره مالي آينده را با اكثريت دو سوم آرا يا 

 . طرفهاي متعاهد حاضر درجلسه تصويب خواهد نمود

رفهاي متعاهد بر طبق ميزان سهميه ها كه به اتفاق آراي طرفهاي متعاهد حاضر در هر يك از ط - 6

يكي از جلسات كنفرانس عادي طرفهاي متعاهد تعيين گرديده در تأمين بودجه سهمي خواهد 

 . شد

  7ماده 

نمايندگان طرفهاي متعاهد در اين كنفرانسها، افرادي هستند كه به دليل دانش و تجربه كسب  - 1

كارشناس تاالبها يا پرندگان آبزي  مينه هاي علمي، اداري يا ساير زمينه هاي مناسب، شده در ز

  . مي باشند

توصيه ها، قطعنامـه . هر يك از طرفهاي متعاهد شركت كننده در كنفرانس داراي يك رأي است - 2

. ها و تصميمات با اكثريت مطلق آراي طرفهاي متعاهد حاضر در كنفرانس تصويب خواهد شد

 . نكه در اين كنوانسيون بگونه ديگري مقرر شده باشدمرگ آ

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم اسفندماه يكهزار و 

 به تايئد شوراي نگهبان 11/12/1372سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . رسيده است



 ٥٠

  

 جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به قانون الحاق دولت -1-2-7-4

  )كنوانسيون رامسر(تاالبهاي مهم بين المللي به ويژه تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي 

 پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به تاالبهاي مهم بين المللي بويژه تاالبهاي - ماده واحده  

 ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولتبه 7مشتمل بر  ) مسركنوانسيون را(زيستگاه پرندگان آبزي 

  . ن داده مي شود آ

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پروتكل اصالحي و يك ضميمه در جلسه روز سه شنبه   

چهاردهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . اي نگهبان رسيده است به تائيد شور25/3/1364

  

پروتكل اصالحي كنوانسيون تاالبهاي مهم بين المللي به ويژه تاالبهاي زيستگاه  -1-2-7-5

  پرندگان آبزي

  طرفهاي متعاهد

با در نظر گرفتن اينكه براي اجراي مؤثر كنوانسيون تاالبهاي مهم بين المللي بويژه تاالبهاي   

 هجري شمسي برابر با پنجم ذي الحجه 1349دهم بهمن ماهزيستگاه پرندگان آبزي كه در تراخي سيز

و از اين به بعد ( ميالدي در رامسر به امضاء رسيد، 1971 هجري قمري مطابق با دوم فوريه 1390

  . افزايش تغعداد طرفهاي متعاهد ضروري مي باشد) كنوانسيون ناميده خواهد شد

بر موجب تسهيل شركت گسترده تر در آب آگاهي از اينكه افزودن برگردانهاي زبانهاي متع  

  . كنوانسيون مي باشد

نظريه اينكه در متن كنوانسيون آيين اصالحي آن ملحوظ نگرديده و بدين جهت اصالح متن را   

  :در صورت لزوم دشورا مي سادز، بشرح زير موافقت نمودند

  : كنوانسيون گنجانده خواهد شد11 و ماده 10 ماده ذيل بين ماده -1ماده 



 ٥١

  

   مكرر10اده م

اين كنوانسيون را مي توان در اجالس طرفهاي متعاهد به منظور اصالح آن بر طبق اين ماده،  - 1

  .اصالح كرد

 . هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند پيشنهاد اصالح كنوانسيون را بدهند - 2

دار متن هر اصالحيه پيشنهادي و داليل آن به اطالع سازمان يا دولتي كه طبق كنوانسيون عهده  - 3

رسانيده شده و ) و از اين به بعد دفتر ناميده مي شود(اين انجام وظائف دفتر دائمي مي باشد 

 .  آن را به كليه طرفهاي متعاهد ابالغ خواهد كرد"دفتر مزبور نيز فورا

طرفهاي متعاهد در ظرف سه ماه از تاريخ اعالم اصالحات به آنها توسط دفتر، نظرات خود را در 

دفتر بالفاصله بعداز آخرين روز . جهت دفتر مذكور ارسال خواهند داشت) حياصال(مورد متن 

  .تسليم نظرات، كليه نظرات ارسال شده تا آن تاريخ را جهت طرفهاي متعاهد خواهد فرستاد

 از سوي دفتر و بنا به 3اجالس طرفهاي متعاهد جهت بررسي اصالحيه اعالم شده بر طبق بند  - 4

دفتر در مورد زمان و محل . اي متعاهد تشكيل خواهد شددرخواست كتبي يك سوم طرفه

  . برگزاري اين اجالس با طرفهاي متعاهد به تبادل نظر خواهد پرداخت

 . اصالحات با اكثريت دو سوم آراء طرفهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده به تصويب خواهد رسيد - 5

 از نخستين روز چهارمين هر اصالحيه تصويب شده در مورد طرفهاي متعاهدي كه آن را بپذيرند - 6

ماه پس از تاريخي كه دو سوم طرفهاي متعاهد اسناد پذيرش خود را به مرجع نگهدارنده تسليم 

 . نموده اند الزم االجرا خواهد شد

  

براي هر طرف متعاهدي كه سند پذيرش خود را پس از تاريخ توديع اسناد پذيرش از سوي دو 

حيه از نخستين روز چهارمين ماه متعاقب تاريخ تسليم سند سوم طرفهاي متعاهد، تسليم نمايد، اصال

  . پذيرش آن طرف الزم االجرا خواهد گرديد
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  2ماده 

در صورت هرگونه تباني، متن انگليسي " كنوانسيون، عبارت 12در شهادت نامه متعاقب ماده 

 گنجانده "خواهند بودمعتبر   "كليه متون متساويا" حذف گرديده و به جاي آن عبارت ".معتبر خواهد بود

  . خواهد شد

  3ماده 

متن تجديد نظر شده نسخه اصلي كنوانسيون به زبان فرانسه، در پيوست اين پروتكل نقل شده 

  . است

   4ماده 

 هجري 1403 هجري شمسي برابر با هفدهم صفر 1361اين پروتكل از تاريخ دوازدهم آذرماه 

 سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد  ميالدي در مقر1982قمري مطابق با سوم دسامبر 

  . در پاريس براي امضاء مفتوح خواد بود) يونسكو(

  5ماده 

 كنوانسيون، مي تواند از طريق ذيل به شمار طرفهاي متعاهد 9 ماده 2هر دولت مذكور در بند  - 1

  :اين پروتكل بپيوندند

   امضاء كنوانسيون بدون شرط تصويب، پذيرش يا قبول- الف

  . ي موكول به تصويب، پذيرش يا قبول كه متعاقب آن صورت گيرد امضا- ب

   الحاق- ج

تصويب، پذيرش، قبول يا الحاق از طريق تسليم سند تصويب پذيرش، قبول يا الحاق نزد مدير  - 2

 ناميده "مرجع نگهدارنده"كه از اين پس ( كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد 

  . صورت خواهد گرفت) خواهد شد
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هر دولتي كه پس از الزم الجرا شدن اين پروتكل در شمار طرفهاي متعاهد كنوانسيون درآيد، به  - 3

منزله يكي از متعاهد كنوانسيون به صورت اصالح شده توسط اين پروتكل تلقي خواد شد، مگر 

 .  كنوانسيون، نظر ديگري ابراز نموده باشد9 يا توديع سند موضوع ماده  آنكه بهنگام امضا

دولتي كه بدون طرفيت در كنوانسيون در شمار طرفهاي متعاهد اين پروتكل در آيد، از تاريخ هر  - 4

الزم االجرا شدن اين پروتكل نسبت به آن دولت در زمره طرفهاي متعاهد كنوانسيون به صورت 

 . اصالح شده توسط پروتكل حاضر، تلقي خواهد شد

   6ماده 

س از تاريخ كه دو سوم دولي كه در روز افتتاح اين اين پروتكل از نخستين روز چهارمين ماه پ - 1

پروتكل براي امضاء جزو طرفهاي متعاهد كنوانسيون محسوب مي شده اند، پروتكل را بدون شرط 

تصويب، پذيرش يا قبول، امضاء و يا به توديع سند تصويب، پذيرش يا قبول يا الحاق مبادرت 

  . نمايند، الزم االجرا خواهد گرديد

 فوق االشعار و پس از الزم 5 ماده 2 و 1 دولتي كه به شيوه مذكور در بندهاي درخصوص هر - 2

االجرا شدن پروتكل به صورت يكي از طرفهاي متعاهد آن در آيد پروتكل حاضر از تاريخ امضاي 

بدون شرط تصويب، پذيش يا قبول يا تصويب، پذيرش، قبول يا الحاق توسط دولت مزبور، الزم 

 . االجرا خواهد گرديد

 فوق االشعار در برهه زماني 5 ماده 2 و 1در خصوص هنر دولتي كه به شيوه مذكور در بندهاي  - 3

بين تاريخ مفتوح شدن اين پروتكل براي امضاء و تاريخ الزم االجرا شدن آن، به شمار طرفهاي 

اء  و فوق، الزم االجر1متعاهد اين پروتكل بپيوندد، پروتكل حاضر از تاريخ تعيين شده در بند 

 .خواهد شد
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  7ماده 

معتبر مـي   "نسخه اصلي اين پروتكل كه به زبانهاي انگليسي و فرانسه بوده و هر دو متن متساويا - 1

مرجع نگهدارنده نسخ گواهي شده هر يك از اين دو . باشند به مرجع نگهدارنده تسليم خواهد شد

 را توديع نموده اند، ارسال متن را جهت كليه دولي كه اين پورتك را امضا يا اسناد الحاق آن

  . خواهد كرد

مرجع نگهدارنده در اسرع وقت ممكنه مراتب زير را به كليه طرفهاي متعاهد كنوانسيون و كليه  - 2

 : دولي كه پروتكل حاضر را امضاء نموده اند به آن ملحق شده اند اطالع خواهد داد

  امضا كنندگان پروتكل - الف

 ا قبول اين پروتكل  توديع  اسناد تصويب، پذيرش ي- ب

  تسليم اسناد الحاق به اين پروتكل- ج

   تاريخ الزم االجرا شدن پروتكل- د

 

 منشور ملل متحد 102پس از الزم االجرا شدن پروتكل حاضر، مرجع نگهدارنده آن را طبق ماده  - 3

 . نزد دبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهد رسانيد

مي با شند، پروتكل   داراي اختيارات الزم جهت امضاء امضاء كنندگان زير كه بنا به مراتب فوق، 

  .حاضر را امضاء نمودند

 1403 هجري شمسي برابر با هفدهم صفر 1361تنظيم شده در پاريس به تاريخ دوازدهم آذرماه 

   ميالدي1982هجري قمري مطابق با سوم دسامبر 
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  فيزيوگرافي-1-3

  موقعيت سياسي و طبيعي-1-3-1

فر ارژن و پريشان در استان فارس قرار گرفته و از نظر تقسيمات شهرستاني نيز بخـشي از           ذخيره گاه بيوس  

محدوده قـانوني ايـن ذخيـره گـاه بـا مختـصات             . محدوده شهرستانهاي شيراز و كازرون را در بر مي گيرد         

 عـرض  29 و 44 و 47 تـا  29 و 26 و 35 طول شرقي و در     52 و   06 و   11 تا   51 و   42 و     43جغرافيايي  

 هكتار اعالم شده بود ولـي بـر اسـاس نقـشه ارائـه شـده       50000شمالي تعيين شده است وسعت آن قبال      

تـاالب  . در اين محدوده دو تاالب ارژن و پريشان جاي گرفته اسـت           .  هكتار افزايش يافت   59784بعدي به   

رون قـرار   كيلـومتري شـرق كـاز   12 كيلومتري جنوب غربي شيراز و تاالب پريـشان در           65ارژن در فاصله    

از آنجائي كه اين محدوده انطباقي با تقسيمات هيدرولوژيكي ندارد لذا در مطالعات طـرح مـديريت،          . دارند

محدوده وسيع تري كه حوزه آبخيز تاالبها و همچنين محيط خشكي واقع در منطقه حفاظـت شـده را در                     

ا شـامل بـوده و بـا مختـصات      هكتار ر77157بر مي گيرد، مورد توجه قرار گرفته است كه وسعتي معادل         

 عـرض  29 و 43 و 58 تـا  29 و 25 و 37 طول شـرقي و  52 و  06 و   53 تا   51 و   41 و   42جغرافيايي در   

  .شمالي انطباق دارد

مختصات و مشخصات عمومي واحد هـاي هيـدرولوژيك ذخيـره گـاه ارژن و پريـشان را      ) 2(جدول شماره   

  .بدست مي دهد

ارتفاعات بـارز و  .  پريشان در كروكي پيوست پيشگفتار مالحظه مي شود  موقعيت ذخيره گاه بيوسفر ارژن و     

مهم اين اندوختگاه كوههاي دشت ارژن در شرق درياچه ارژن، كوه ديـشك در جنـوب درياچـه ارژن، كـوه      

دشت ارژن در شمال غربي درياچه ارژن، كوه چاه برفي  و دره گچي در نواحي مركـزي ذخيـره گـاه، كـوه                  

يگي و نرپل در نواحي غربي ذخيـره گـاه و رشـته كوههـاي فـامور در شـمال و شـرق               كل دربك، محمود ب   

. نواحي شرقي منطقه بطور كلي داراي چين خـوردگي بـوده و كوهـستاني اسـت    . درياچه پريشان مي باشد  

  .راهها و نقاط ارتفاعي ذخيره گاه ارژن و پريشان را نشان  مي دهد) 1(نقشه شماره 
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  توضعيت شيب و طبقا-1-3-2

ميزان شـيب در نـوع پوشـش گيـاهي، عمـق      . شيب از پارامتر هاي مهم فيزيوگرافي يك حوزه آبخيز است      

عالوه بر اين شيب اثر قابل تـوجهي بـر جريـان آب      . خاك و در نتيجه در ميزان فرسايش خاك موثر است         

ن ترتيـب  سطحي و آبدوي آن، قدرت تخريبي آب، ميزان نفوذ آب در خاك و حجم سيالب داشته و به ايـ           

در رفتار آبهاي سطحي يك حوزه دخالت مستقيم دارد و از همـه مهمتـر اينكـه شـيب يكـي از مهمتـرين             

پارامتر هاي تعيين كننده واحد شكل زمين و اكوسيستم كالن است كه يكي از تقسيم بندي هاي محـيط                  

  .طبيعي براي مطالعات منابع طبيعي است

مشاهده مي شود، در نظر گرفتـه  ) 3(يبي كه در جدول شماره     طبقه شيب به ترت    8 در مطالعات انجام شده   

نيز مساحت طبقات درصد شيب در ذخيره گاه ارژن و پريـشان و واحـدهاي             ) 4(جدول شماره   . شده است 

 .هيدرولوژيك مربوطه را ارائه مي دهد
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  طبقات درصد شيب در ذخيره گاه ارژن و پريشان): 3(جدول شماره 

  درصد شيب  طبقه

1  2 -0  

2  5 -2  

3  8 -5  

4  12 -8  

5  15 -12  

6  30 -15  

7  65-30  

8  65+  

  ، مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان ، استان فارس1گزارش فيزيوگرافي جلد : ماخذ
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  زمين شناسي -1-4

  مقدمه-1-4-1

و زير بناهاي ساختها و روندهاي اصلي آن     منطقه مورد مطالعه در بخش زاگرس چين خورده قرار دارد 

كارسازترين جنبشهاي زمين شناسي در دوره هاي ترياس پسين . در اثر چين خوردگي بوجود آمده است

بوجود آمده، بطوريكه ريخت شناسي كلي و كنوني ايران را پي ريزي نموده است، كوهزايي عظيم آلپي در 

گي بزرگ ناوديس تتيس، ماگماتيسم و دگرگوني در دوران سوم تحوالت عظيمي از جمله چين خورد

حاشيه خرده قاره ها و اتصال آنان به يكديگر، خروج بخش اعظم ايران ازجمله زاگرس را در پي داشت و 

 مرحله تحوالت شامل مرحله اينفراكامبرين تا ترياس مياني، مرحله 3داراي ) زاگرس(اين زون ساختماني 

  .  تا عهد حاضر بوده است ميوسن و مرحله پليوسن- ترياس

كه مرز شرقي آن گسل ميناب است ) در جنوب غرب ايران(واحد زمين ساختي زاگرس چين خوردگي 

  : واحدي است كه منطقه مورد مطالعه در آن واقع شده و ويژگي هاي زير را دارست

              ستون چينه شناسي آن دو قسمت دارد در قسمت زيرين شيلها و اليه ها ي ماسه سنگي و  

كه بطور هم شيب و بيشتر ( فوروش سنگ وجود دارد و در قسمت بااليي سنگهاي آهكي و شيلي پرمين 

مارني و ماسه سنگ گسترش دارند كه مجموع اين سنگهامعرف حوزه ). رسوبات كربناته مي باشند 

قرار دارد كه سن روي رديف رسوبي تبخيري، كنگلومراي بختياري بطور دگر شيب . رسوبي زاگرس است

  . پليوستوسن است–آن پليو 

 به لحاظ فعاليت ماگمايي، از دوره اردوويسين تا عهد حاضر هيچگونه فعاليت آتشفشاني در اين  زون 

همچنين بجز در برخي از گنبدهاي نمكي كه تكه هايي از . زمين ساختي رسوبي وجود نداشته است

بنيادي ( از اشكوب هاي زمين ساختي نيز سه اشكوب . سنگهاي دگرگوني در اين واحد ديده نشده است

به لحاظ زمين شناسي  ساختماني و شيوه . به ترتيب سني تشخيص داده شده است)  پاياني – اصلي –

دگر شكلي بايد گفت كه سنگها و رسوبات موجود در اواخر پليوسن تا  اوايل پليوسن چين خورده اند و 

درازي ديده مي شود كه در قسمت باالي اشكوب زمين ساختي چين ها بيشتر بصورت تاقديس هاي 
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بي نظمي هايي در آن ديده شده ) گروه فارس(اصلي بعلت وجود رسوباتهاي نيمه مقاوم و سست ميوسن 

در . ولي در قسمتهاي پائين تر چين ها نظم بيشتري دارند. و بصورت چين هاي بدون تقارن درآمده اند

 گنبد نمكي ديده مي شود و بنظر مي رسد كه جايگيري آنها طبق هيچ 80زاگرس چين خورده، بيش از 

چين خوردگي پاياني چرخه آلپي در دوره پليوسن موجب جمع شدگي پوسته . قاعده و اسلوبي نيست

  . كيلومتر برآورده شده است71-80زمين شده كه در حدود 

در .  زاگرس شناخته مي شودروند عمومي اين واحد شمال غربي به جنوب شرقي است كه بنام روند

قسمت شرقي زاگرس اين روند تغيير كرده و با امتداد غربي  شرقي ديده مي شود و اين موضوع شايد با 

  . حركت راستگرد گسل ميناب بستگي داشته باشد

بطور كلي مي توان گفت كه منطقه مورد مطالعه از نظر زمين شناسي تاريخي بيشتر تحت تأثير رويداد 

از آلپ پاياني بوده و تكانهاي جوان پس از آن باعث چين خوردگي شديد )  سيسيلين–اميلين  (پاسادنين

در موالس هاي پليستوسن آغازين، فرسايش و ايجاد شرايط تشكيل رسوبات جوان و تشكيل پولژه ي 

 به سن زايش افتگاه گسلي ارژن دست كم از نيم ميليون سال كمتر بوده و اين زايش. ارژن گرديده است

اين . گونه اي تدريجي و كم و بيش پيوسته همراه با گذر از رخدادهاي مجزا و متوالي انجام گرفته است

بررسي ها نشان مي دهد كه تكوين و آخرين شكل گيري ديواره اصلي با اثر تكانهاي فاز تكنوژن معادل 

اي تكنونيك عاملي در خروج و با پاسادنين در گستره، پيوستگي نزديكي را داراست و رخداد اينگونه تكانه

فرآيند فرار آب پيوستگي .  مي باشد1375 و 1373فرار ناگهاني آب از درياچه ي فصلي ارژن در سالهاي 

نزديكي را با ساز و كار جنبش و با   ويژگي كينماتيكي گسيختگيهاي اسكارپ در اين بخش از گسترده 

  . دار مي باشند
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  چينه شناسي و تكنونيك 1-4-2

  زمين شناسي-1-4-2-1

منطقه مورد مطالع در زون ساختماني زاگرس چين خورده قرار دارد و سازندهاي آن به ترتيب سني از 

و سازند ) كرتاسه( قديم به جديد عبارتند از سازند آهكي سروك از گروه بنگستان متعلق به سنومانين 

بده به سن پالئوسن اليگوسن، سازند سازند شيلي و مارني پا) كرتاسه(مارني گورپي به سن سانتونين 

 ميوسن آغازي سازند گچساران شامل آهك و مارنهاي گچي از گروه - آهگي آسماري به سن اليگوسن

 پليوستوسن و رسوبات - فارس به سن ميوسن آغازي و سازند كنگلومراي بختياري به سن پليوسن پاياني

ستون چينه شناسي سازند هاي ) 5(شماره در جدول . آبرفتي دوران چهارم متعلق به عهد حاضر است

واحدهاي زمين ) 2(نقشه شماره . منطقه و مساحت آنها در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است

  . شناسي و گسل هاي منطقه ارژن و پريشان را به نمايش گذرانده است
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   در منطقه ارژن و پريشانستون چينه شناسي سازندهاي منطقه و مساحت آنها): 5(جدول شماره

عالمت   نام سازند  رديف

  اختصاري

درصد به كل   )هكتار(مساحت  سن

منطقه مورد 

  مطالعه

  54/4  71/3503  )كرتاسه(سنومانين Sv  سازند سروك  1

  86/6  54/5295 )كرتاسه(سانتونين  Gu سازند گورپي  2

  65/10  42/8216 پالئوسن اليگوسن  Pd سازند پابده  3

اليگوسن ميوسن   As سازند آسماري  4

 آغازي

03/15580  19/20  

  93/19  23/15376 ميوسن آغازي  Gs سازند گچساران  5

  15/1  02/883 پليوسن پاياني  Bk سازند بختياري  6

رسوبات عهد   7

 حاضر

Q   كواترنري عهد

 حاضر

53/17966  29/23  

توده هاي   8

 لغزشي

Lp  - 67/3050  95/3  

  Lk  - 85/7284  44/9 درياچه  9

  100  77157  جمع
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  : وضعيت چينه شناسي سازندهاي منطقه از قديم به جديد بشرح ذيل است

 

  :  سازند سروك -الف

 متر آهك است قاعده آن آهكهاي خاكستري تيره رنگ با 5/821اين سازند آهكي در برش نمونه شامل 

 از مارنهاي خاكستري اليه بندي كرمي ريزدانه رسي و حاوي آمونيت هاي كوچك همراه با بين اليه نازك

تيره رنگ بصورت بين اليه اي است و قسمت مياني آن آهك هاي توده اي  قهوه اي روشن و قسمت 

 54/4 هكتار كه 71/3503اين سازند در مركز تاقديس ارژن با مساحت . بااليي آهكهاي ضخيم اليه است

  . درصد از كل منطقه مورد مطالعه است

  

  :  سازنده گورپي -ب

ند شامل مارن و شيل هاي خاكستري مايل به آبي و به صورت فرعي شامل اليه اي نازك از آهك اين ساز

 متر است 330رسي است ضخامت آن در برش نمونه در كوره گورپي در شمال شهرستان مسجد سليمان  

ن اين سازند در غرب درياچه ارژن در دو طرف جاده شيراز كازرون و شمال درياچه پريشان در كوه ميا

اين ... كتل بيرون زدگي دارد اين سازند فاقد پوشش گياهي و اغلب بصورت رخنمون سنگي ديده مي شود

 درصد كل منطقه مورد مطالعه است  اين سازند از طريق 86/6 هكتار و 54/5295سازند به مساحت 

ين وضعيتي  تورونين بر روي سازند سروك قرار مي گيرد و در چن–ناهمسازي فرسايش بعد از سنومانس 

  . سن طبقات پائين  اين سازند به سانتونين مي رسد

  

 :  سازند پابده-پ

اين سازند واحدي شيلي و مارني از محيطي دريايي است كه داراي دو بخش غير رسمي شيل ارغواني و 

. آهكهاي چرتي است و در اين منطقه شامل مارنهاي سفيد تا خاكستري همراه با شيلهاي متورق است

 42/8216زند در بخشهايي از شمال درياچه پريشان و يال شمالي تاقديس و داراي مساحتي حدود اين سا
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اين سازند شامل رخساره هاي متعلق به پالئوسن .  درصد از كل منطقه مورد مطالعه است65/10هكتار و 

  .  اليگوسن است-  ائوسن–

  

  :  سازند آسماري -ت

ش روي دامنه جنوب غربي تاقديس كوه آسماري  واقع است اين سازند كه مقطع اصلي آن در تنگ گل تر

 متر آهكهاي كرم رنگ تا قهوه اي است و در اين منطقه بخصوص در ناحيه ارژن بر روي 314شامل 

سازند پابده بصورت هورست در دو طرف و سازند گچساران در كنار آن بصورت گرابن ديده  مي شود و از 

اين سازند در قسمت .  ليتر در ثانيه جاري هستند400وسط حدود آن چشمه هاي كارستي با آبدهي مت

جنوبي درياچه ارژن داراي سري درزهاي با روند شمال غرب جنوب شرق و شمال شرق   جنوب غرب 

اين سازند بدليل وجود منابع كارستي آبدهي خوبي دارد و سن آن ميوسن زيرين است و مساحت . است

  .صد كل منطقه مورد مطالعه است در19/20 هكتار كه 03/15580آن 

  

  :  سازند گچساران -ث

  سازند گچساران پائين ترين سازند گروه فارس است كه در استان فارس شامل سه بخش جهل و چمبه 

و مول مي باشد كه بخش چهل از اليه هاي نازك آهك و مارن گچي تشكيل شده است و بخش چمبه 

ژيپسي و همچنين دولوميت و ژيپس  توده اي يا نودولر است شامل مارنهاي خاكستري تا قرمز، آهكهاي 

در اين منطقه بدليل . و بخش مول نيز شامل مارنها و اليه هاي نازك آهك ژيپس دار تا قرمز رنگ است

عدم امكان تفكيك سه بخش فوق الذكر بطور كلي سازند گچساران عنوان گرديده، سن ميوسن است و 

  .  درصد كل منطقه مورد مطالعه است93/19كه  هكتار 223/15376مساحت حدود 
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  :  سازند بختياري -ج

است در ) سنگ سيليسي (   اين سازند شامل تناوبي از كنگلومرا و ماسه سنگ كنگلومرايي و گرينستون 

اين منطقه سازند بختياري شامل قطعات گرد و كروي متعلق به اليگوميوسن و ائوسن و  آهكهاي كرتاسه 

يله سيماني از ماسه و آهك به يكديگر جوش خورده اند فسيل شاخصي در اين سازند است كه بوس

مشاهده نگرديده است و در اين منطقه سازند بختياري از استحكام زيادي برخودار نيست سن آن را 

 15/1 هكتار كه  02/883پليوسن پاياني پليوستوسن دانسته اند مساحت آن در منطقه مورد مطالعه 

  .ل منطقه استدرصد از ك

 

  : توده هاي لغزشي و ريزشي-چ

اين توده ها كه بيشتر حاصل لغزش و ريزش سنگهاي آهكي بويژه آهك سازندهاي آسماري و سروك مي 

باشند كه بصورت واريزه هاي بلوكي و گاه توده هاي بزرگ لغزشي ديده مي شوند جنس اين توده ها از 

 درصد كل منطقه 95/3 هكتار كه 67/3050آنها حدود همان سنگهاي آهكي اوليه مي باشند مسالحت 

  . مورد مطالعه مي باشند

  

  :  رسوبات كواترنر-ح

كواترنر بخش پاياني  از تاريخ چند ميليارد ساله زمين است كه از حدود دو ميليون سال پيش آغاز شده و 

ل، تكوين و شكل گيري طي آن آثار ناشي از عملكرد نيروها و فرآيندهايي كه از درون و بيرون در تحو

شكل كنوني پستي و بلنديها و گستره هاي خشكي دريايي، . زمين نقش داشته اند، نمايان شده است

بسيار از گونه هاي گياهي و جانوري و نيز شكوفايي حيات انسان محصول بخشي از تحوالت رويداد اين 

  . دوره است



 ٦٨

يت فعلي زاگرس و بوجود آمدن                     بدنبال وقوع آخرين فاز كوهزايي آلپي و شكل گيري وضع

چين خوردگيها و بيرون آمدن رسوبات از آب، عوامل فرسايش دست به كار شده و با تخريب و فرسايش 

  . سازند هاي قديمي و حمل آنها به نقاط پست و كم ارتفاع رسوبات كواترنر را بوجود آورده اند

  : وبات زير استرسوبات كواتنر در اين منطقه شامل رس

 رسوبات دامنه اي درشت دانه -

 رسوبات مخروط افكنه  -

 رسوبات حاشيه درياچه ريز دانه و بافت سنگين  -

 رسوبات دشت با بافت سنگين  -

  

رسوبات دامنه اي درشت كه داراي قطعات درشت قلوه سنگ و گراول و شن و ماسه مي باشد واغلب در 

ت محصول بالفصل ارتفاعات مجاور خود است كه در اثر فرآيند اين روسوبا. دامنه ارتفاعات ديده مي شود

در اين دامنه ها، باغات . هاي دگرساني و فرسايش از حمل اصلي جدا شده و در دامنه ها رسوب كرده اند

گردو، انگور بچشم مي خورد و رسوبات مخروط افكنه با بافت متوسط تا درشت كه شامل گراول، شن، 

  .  در آن باغات و زمين هاي كشاورزي ديده مي شودماسه و سيلت مي باشد و

  

رسوبات حاشيه درياچه با بافت سنگين كه در فصول كم باران و كم شدن آب درياچه ها، اين رسوبات از 

رسوبات دشت با بافت سنگين كه . آب خارج مي گردد كه خيلي از آنها بصورت نيزارها خشك مي باشد

 زراعت در آنها بعمل مي آيد بطور كلي رسوبات كواترنر مساحتي داراي خاك با عمق متوسط كه معموالًً

  .  درصد از كل منطقه را در بر مي گيرد29/23 هكتار كه 53/17966حدود 
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  :  زمين شناسي ساختماني و تكنونيك-1-4-2-2

و منطقه مورد مطالعه در زون ساختماني زاگرس چين خورده واقع است اين زون داراي چينهاي مالئم 

در اين زون بدليل وجود سازندهايي مانند گچساران، رزك، . ساده با روند شمال غرب، جنوب شرق است

گنبدهاي نمكي كه خاصيت ارتجاع پذيري دارند ميزان گسلها و شكستگيها بخصوص در نواحي جنوب 

  . فارس كمتر است

  :  گسلها-الف

  : گسل مهم موجود در منطقه عبارتند از

اين .  كيلومتر آن در منطقه قرار دارد3/19 كيلومتر بوده و 80ل آن حدود گسل پريشان كه طو -

گسل پريشان نيز يك . گسل، گسلي فعال است كه پويش آن باعث لرزه هايي در منطقه مي شود

 جنوب شرق است كه بخش شمال شرقي به روي بخش جنوب –گسل تراستي با روند شمال غرب 

  .  است غربي و به سمت جنوب غرب رانده شده

  

   نفوذ پذيري سنگها- 4-3- 1

سنگهاي آهكي منطقه بدليل وجود درزه ها و شكستگيهاي موجود در آنها داراي تخلخل ثانويه  هستند 

بيشترين ميزان نفوذپذيري، در . كه همين تخلخل ثانويه باعث نفوذپذيري اين سنگها گرديده است

اچه ارژن و سنگهاي آهكي شمال درياچه سنگهاي آهكي سازند آسماري در جنوب و جنوب شرقي دري

البته نفوذپذيري رسوبات آبرفتي درشت دانه بخصوص در دامنه مخروط افكنه ها قابل . پريشان وجود دارد

ميزان نفوذپذيري مارنها و سنگهاي شيلي سازند پابده و همچنين مارنهاي سازند گورپي . توجه است

 باشند و به همين دليل بيشترين  رواناب توليد شده داراي كمترين ميزان تخلخل و نفوذ پذيري مي

  .   مربوط به گسترش همين سازند ها است

  

  



 ٧٠
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  فرسايش و رسوب-1-5

  

  مقدمه-1-5-1

از آنجا كه فرسايش خاك از جمله عامل هاي كاهنده سرزمين و به عنوان بزرگترين تهديـد بـوم سـازگان                  

ت دستيابي به شناخت عميق و همه جانبه نسبت به وضعيت فعلي رخداد فرسايش خاك         شناخته شده اس  

و شدت آن و نيز آدرس دهي نقاط حاد از جمله ضروريات اعمال مديريت بر منابع زيست محيطي به ويژه                

  .در مناطق تحت حفاظت محيط زيست مي باشد

  .اصلي ترين مراحل مطالعه را به شرح زير مي توان بيان نمود

بررسي گزارشهاي مطالعات جامع احياء و توسعه كشاورزي حوضـه هـاي آبخيـز و سـنتز اسـتاني               - 

استان فارس كه به وسيله موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كـشاورزي وابـسته بـه وزارت             

  .جهاد كشاورزي انجام شده است

ذخيـره گـاه ارژن و    بررسي اليه هاي اطالعاتي توليدي در فرايند مطالعات طرح جـامع مـديريت        - 

پريشان شـامل نقـشه هـاي منـابع ارضـي، رويـش طبيعـي و پوشـش، زمـين شـناختي، سـاخت               

 .فيزيوگرافيك، تفكيك اراضي و كاربري و ساخت اقليم

بررسي ميداني با استفاده از تصوير هاي ماهواره اي و مشخص نمودن عـوارض مهـم فرسايـشي و                    - 

 ويژگيهاي فني

 و تعيين اشكال فرسايش موجـوددر منطقـه و   PSIAC ،BLMش  تدقيق عوامل مورد نياز در رو      - 

 .شدت فرسايش

 براي تلفيق نقشه هـاي عامـل هـاي مـوثر در       (GIS)استفاده از سامانه هاي اطالعات جغرافيايي        - 

فرسايش و توليد نقشه رقومي فرسايش خاك و تلغيق آن با نقشه واحـد هـاي آب شناسـي بـراي         

 . عمليات حفاظت خاكشناخت اولويت كاري واحد ها در امر
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تشخيص علل فرسايش در منطقه با توجه به بررسي عوامل محيطي منطقه و مطالعات صحرايي و            - 

 .MPSIAC درجه رسوبدهي عوامل نه گانه  

  

   برآورد امتياز عوامل فرسايشي -1-5-2

دوم  به گونـه اي كـه در فـصل    PSIACنتايج حاصل از برآورد امتياز عوامل فرسايشي مورد نياز مدل    

 تركيـب شـد   CROSSتشريح شد به صورت نقشه در آمده و هر نقشه با نقشه مرز واحد ها با دستور  

تا چگونگي پراكنش عوامل مختلف در واحد هاي آب شناسي منطقـه مطالعـاتي مـورد محاسـبه قـرار            

  .در بردارنده داده هاي تفصيلي مرحله ياد شده است) 6(جدول شماره . گيرد

  

  ان رسوب خروجي واحد هاي آب شناسي محاسبه ميز-1-5-3

 اين امكان وجود دارد كه بـرآورد هـاي از كميـت ميـزان     PSIACبه كمك معادله ارائه شده در مدل       

 كـه  Rبر اساس معادله زير رقم درجه رسوب دهي       . رسوب خروجي واحد هاي آب شناسي بدست آيد       

  .حاصل جمع امتيازات است به مقدار رسوب تبديل مي شود

 Qs = 0.253* exp( 0.036*R)                       

   رسوب حوضه به تن بر هكتار استQS درجه رسوب دهي و Rكه در آن 

مـي دهـد، بـه    .كل واحد هاي آب شناسي مورد مطالعه اسـت ) بار معلق و بار كف( رقم حاصله، بار رسوبي    

حت حوضـه، وزن كـل    بدست مي آيد كه با ضـربدر مـسا  (Sediment load)اين ترتيب كل بار رسوبي 

حاوي نتايج محاسبه رسوب به همين روش محاسبه     ) 7(جدول شماره   . وجي محاسبه مي شود   رسوبات خر 

  .شده است

  

  

  



 ٧٣
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  عوامل موثر در فرسايش-1-5-4

   عامل حساسيت سنگ و خاك-1-5-4-1

ه فرسايش پـذيري   حائز كمترين رتب  ) درياچه پريشان و دشتهاي جانبي آن     ( واحد آب شناسي شماره يك      

از آنجـا كـه در منـاطق    .  بيشترين مقدار تاثير ايـن دو عامـل اسـت    9 و   4،7،8سنگ و خاك و واحد هاي       

كوهستاني بيشترين عاملي كه بر روي تشكيل خاك و فرسايش آن تاثير گذار اسـت جـنس بـستر سـنگي       

البته در واحـد هـاي   . ه استاز اين رو درجه تاثير اين دو عامل مشابه يكديگر قضاوت شد     . خاكها مي باشد  

 تاثير فرسايش پذيري خاك بر پديده فرسايش بيشتر از تاثير حـساسيت سـنگ مـي باشـد كـه           3 و   4و  6

چـه، سـبب   . نتيجه مستقيم اثر عامل مخرب فعاليتهاي انساني در تخريب پوشش گياهي طبيعي مي باشد       

 را افـزايش  (K) پـذيري خـاك   كاهش مواد آلي خاك و درجه ساختمان خاك گرديده و فاكتور فرسـايش         

  .داده است

  

   عامل پوشش زمين-1-5-4-2

اين عامل در بردارنده تاثير پوشش گياهي و عاملهاي پوششي ديگر نظير سنگ و سنگريزه خـاك سـطحي       

. است در كل منطقه مطالعاتي از وضعيت نسبتا مناسبتري در مقايسه با اقليمهاي خـشك برخـوردار اسـت    

نبوه در بسياري از نقاط كوهستاني و بيرون زدگيهاي سـنگي در قـسمتهاي مرتفـع    بدليل وجود جنگلهاي ا 

 و 4تنهـا در واحـد   .  ميباشـد 10تر، ميانگين امتياز عامل پوشش زمين در واحد هاي آب شناسي كمتر از        

 بدست آمده كه نشانگر تاثير ناچيز پوشش بر كاهش فرسايش در ايـن واحـد           10 رقم بيش از     3بعد از آن    

  . مي باشد كه باالترين ميزان انبوهي پوشش گياهي را داراست8 كمترين رقم از آن واحد .هاست

  

  عامل كاربري اراضي-1-5-4-3

چندان زياد ) به ويژه خشك و نيمه خشك    ( امتياز اين عامل نيز در مقايسه با نتايج مطالعات ساير مناطق            

 مي 8-1 و 8  و كمترين آن 3 و4بوط به واحد باالترين رقم امتياز مر  .  بوده است  10نيست عموما كمتر از     
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 بدليل دارا بودن سـازند و خـاك فرسـايش پـذير و كمبـود پوشـش بطـور         3 و   4واحد هيدرواوژيك   . باشد

دشـت مجـاور درياچـه    ) آبي و ديم(  كه اراضي كشاورزي 6طبيعي امتياز كاربري بااليي دارند اما در واحد      

ه و گسترده بويژه ديم كاري بـر روي شـيبهاي تنـد حـائز امتيـاز      ارژن است بدليل كشاورزي هاي بي برنام  

 با آنكه شرايط رويش پوشـش  2 و 9تاثير گذارتري نسبت به ساير واحد ها شده است همچنين واحد هاي   

گياهي مناسبي دارند اما پوشش آنها كم و امتياز كـاربري آنهـا باالسـت و دليـل آن چـراي بـي رويـه دام                    

 در 8 شامل اراضي كشاورزي اطـراف پريـشان و نيـز واحـد        1واحد  . جنگلي است عشايري و قطع درختان     

  .بردارنده اراضي با پوشش انبوي غرب منطقه بهترين وضعيت را از نقطه نظر كاربري اراضي دارا هستند

  

  عامل رواناب-1-5-4-4

ا بيـشترين  از آنجا كه محاسبه عامل رواناب اتكـاء زيـادي بـر مـساحت واحـد هـاي آب شناسـي دارد، لـذ            

  .امتيازات به وسيعترين واحد ها تعلق گرفته است

  

   عامل آب و هوا-1-5-4-5

 در نظـر  32/6 و براي منطقه دشتي همجوار درياچه پريشان رقـم       27/5براي كل منطقه كوهستاني امتياز      

  .گرفته شده است

  

   عامل شيب-1-5-4-6

 6 و1حدهاي آب شناسي داشته واحدهاي    پراكنش اين عامل وابستگي مستقيم به ميانگين درصد شيب وا         

كه دربردارنده مناطق دشتي اند، كمترين مقدار امتياز شيب را به خود گرفته اند و ايـن عامـل بـه همـراه                   

  .عامل حساسيت سنگ، از درجه تاثير نامطلوب ساير عاملها در اين دو واحد كاسته است
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   عامل فاكتور خاك سطحي يا فرسايش باالدست-1-5-4-7

چـون ايـن عامـل مـستقيما بازتـاب      .  كمترين امتياز اين عامل را به خود گرفتـه انـد          6 و   5 و   1احدهاي  و

 گانـه  7مشاهدات واقعي وضع موجود فرسايش است، بايستي تائيد كننده جمع امتيـازات سـاير عاملهـاي               

 سه واحـد، سـبب      مالحظه ميشود كه برآيند تاثير عاملهاي كاهنده و افزاينده فرسايش در اين           . قبلي باشد 

  .ناچيز بودن و عدم حضور چهره هاي بارز فرسايشي در اين سه واحد است

  

   عامل فرسايش گالي-1-5-4-8

 كه داراي شيب زياد، حساسيت سنگ باال و حساسيت خاك خيلي باالست، حـائز بـاالترين   4واحد شماره   

  . شود عامل ياد شده محسوب مي3امتياز فرسايش گالي است كه زائيده مستقيم 

  

   مقايسه عوامل موثر بر فرسايش در واحد هاي آب شناسي-1-5-5

، بيـانگر   ) 1نمـودار شـماره   (نمودار پراكنش تغييرات عوامل موثر بر فرسايش در واحد هـاي آب شناسـي       

بـراي  . تصويري مقايسه واحد هاي آب شناسي از لحاظ نوع عامل اصلي فرسايش خاك در آن واحـد اسـت    

ياز عامل در كل منطقه نسبت به حداكثر امتياز همان عامل محاسبه شده و در نمـودار              هر عامل درصد امت   

 مي تواند باشد و در اين منطقه بطور ميانگين        25بطور مثال امتياز عامل شيب حداكثر تا        . وارد شده است  

  .مي باشد% 24 بوده كه 2/6حدود 

تياز فراتر نمـي رود و بـاالترين درصـد از آن         درصد ام  50چنانكه مالحظه مي شود، اوال ميانگين عاملها از         

 اين عاملها با مديريت مطلوب ايـن منطقـه و         3هر  . عامل كاربري اراضي و پس از آن پوشش و خاك است          

تقويت پوشش گياهي قابل اصالح هستند و هر گونه اقدام در اين جهت تاثير زيادي بـر كـاهش فرسـايش                

  .خواهد داشت
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  وب دهي واحد هاي آب شناسيمقايسه رس -1-5-6

 بيانگر توانايي بالقوه عرصه هاي تحت مطالعه نسبت بـه فرسـايش اسـت و موضـوع      (R)درجه رسوب دهي  

هر چند ميزان رسوب خروجي از يك حوزه آب شناسي رابطه مستقيمي      . مساحت در آن لحاظ نشده است     

يد رسوب امر ديگري است كـه از موضـوع        با مساحت آن دارد اما توانايي بالقوه عرصه هاي آبخيز ها در تول            

  .مساحت جداست و اهميت ويژه اي در مديريت حفاظت خاك يك حوزه آبخيز دارد

 در شناساندن مناطق مسئله دار هر چنـد كوچـك مـي          PSIACنتيجه بسيار مفيد كاربرد مدلهايي نظير       

 نقاط انتهايي حوضه ها بـه  باشد نتيجه اي كه به هيچ روي با كاربرد داده هاي ايستگاه هاي رسوب سنجي         

  .دست نمي آيد

 و 6/9 بـا رقـم   4واحـد شـماره    . گوياي وضعيت رسوب زايي واحد هاي آب شناسي است         )2( نمودار شكل 

 6 و 5و 1واحد هاي .  تن بر هكتار باالترين رقم رسوب زايي را دارا هستند7/6 با 3پس از آن واحد شماره     

  .در كل منطقه هستندنيز به ترتيب حائز كمترين رسوب زايي 

نتيجه مجموعه عمليات ياد شده گزارش مبسوطي است كه پيش روي قرار دارد و مهمترين اطالعـات آنـرا     

  .با قرار زير مي توان خالصه نمود

شامل قسمتي از اراضي كشاورزي مجـاور دو درياچـه و   ) يا به تعبيري بدون فرسايش  ( فرسايش خيلي كم    

 در نقاط مختلف حوضه را شامل مي شود كه بـه رنـگ زرد نـشان داده               نيز برخي اراضي كشاورزي كوچك    

همچنين در قسمت شمالي منطقه بخشي از اراضي صخره اي با بستر مقاوم در اين دسته جاي        . شده است 

  .گرفته است

فرسايش كم، شامل اراضي سطح اطراف درياچه ها، دشتهاي مياني رشته كوههاي ميان كتل به نام دشـت        

بخشي از اراضي حاشيه شمالي منطقه كه داراي شـيب ماليـم و پوشـش گيـاهي انبـوه و بـستر                    برم و نيز    

فرسايش متوسط، در بخشي از اراضي ديده شده كه از شيب متوسـطي برخوردارنـد و             . سنگي مقاوم است    

  .پوشش مناسبي نيز بر روي آنها مستقر مي باشد
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ضعيف را شامل مي شود كه شـيب زيـادي دارنـد امـا بـستر           فرسايش زياد، اراضي با پوشش گياهي نسبتا        

نيـز  . سنگي آنها نسبتا مقاوم است و عمدتا در شرق منطقه و داراي سازند زمين شناسي گچساران هستند           

فرسايش زياد در مناطقي رخ مي دهد كه سازند اصلي آنها پابده يا گچساران است و پوشـش آنهـا ضـعيف         

راكنش عمده اي در خط شمال غربي جنوب شرقي منطقه مطالعاتي و نيز  اين دسته از اراضي پ    . شده است 

  .بخشي در ارتفاعات مشرف به شمال درياچه ارژن دارند

فرسايش خيلي زياد مربوط به مناطقي است كه فرسـايش هـزار دره داشـته عمومـا فاقـد پوشـش و داراي         

  . گورپي است-شيب تند بوده و سازند اصلي آنها گورپي يا پابده

 به ترتيب از اولويت باالتري براي اجراي عمليات حفظ خاك برخوردارند 7 و  4،9،3حد هاي آب شناسي     وا

و اصلي ترين اقدام براي آنها اصالح ساختار پوشش گياهي و رسانيدن وضعيت بالفعل آن به توانايي بـالقوه       

كاهش رسوب زايـي آن    ، اصالح مديريت ارضي كشاورزي اصلي ترين نقش را در           6در مورد واحد    . آن است 

  .دارا مي باشد

به طور كلي در كل منطقه مطالعاتي توانايي باقوه رسوب زايي در مقايسه با ساير منـاطق باالسـت و علـت               

اصلي آن شيب زياد و حساسيت سنگ و خاك به فرسايش است اما مقدار رطوبت در اين منطقه به حـدي    

 كـه چنـين   5و 2 در جايي مثـل واحـد آب شناسـي      است كه مي تواند داراي پوشش انبوه جنگلي باشد و         

حالتي برقرار است، مقدار فرسايش در حد ناچيزي است اما ساير جاها از تاثير كاهنده پوشش گيـاهي بـه                 

باالتر از متوسط مي باشـد و ايـن،   ) رسوب زايي( حد ايده ال برخوردار نبوده و رقم نهايي فرسايش پذيري      

  .حفاظت خاك اين منطقه است) استراتژي( سخن اساسي در راهبر 

گوياي ايـن مطلـب اسـت      ) 3ستون ماقبل آخر جدول     ( نگاهي به ارقام فرسايش اراضي باال دست حوضه         

 تـن  25و 36 فرسايشي بسيار بيشتر از حد قابل جبران را تحمل مي كنند، به ترتيـب  3و  4كه واحد هاي    

  ). برابر حد مجاز2و 3يعني ( ز تلقي مي شود تن كه به عنوان فرسايش مجا12بر هكتار در سال در قبال 

 سـال  30 سانتي متـر در  1 تن بر هكتار براي اراضي دشتي با توان خاكسازي          12از سوي ديگر، حد مجاز      

 سال در تغييـر باشـد و حـد    300 تا 100در نظر گرفته مي شود اما در مناطق كوهستاني شايد ارقام بين        
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با اين توضيح بايد دانست كه تمـامي واحـدهاي آب شناسـي         .  ننمايد  تن بر هكتار تجاوز    4 تا   2/1مجاز از   

عليرغم وضغيت به ظاهر سرسبز منطقه، رسيدن به مرز بحراني . اين منطقه فرسايش باالي حد مجاز دارند   

تخريب بوم سازگان به صورت غير قابل جبران چندان دور از دسيترس نيست و با از دست رفتن خاكهـاي            

  .ها و در دامنه هاي  تحت كشت ديم، بايستي منتظر چهره هاي بياباني بودارزشمند زير جنگل
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   مطالعات كيفي منابع آب و آالينده- 1-6

  

   دشت كازرون - كيفيت آب پريشان -1-6-1

در منطقه مورد مطالعه عالوه بر ايستگاه هيدرومتري از آب درياچه پريشان نيز ماهانه نمونه برداري آب 

هر (  عدد 12ورت مي گيرد، تعداد نمونه هاي برداشت شده از ايستگاههاي هيدرومتري در طول سال ص

  . مي باشد) ماه يك نمونه 

درج ) 8(پارامترهاي حداكثر، حداقل و متوسط كيفيت آب در ايستگاههاي مختلف در جدول شماره 

  . گرديده است 

ا در طول ماههاي مختلف سال تغييرات فصلي نظر به نوسانات كم پارامترهاي كيفيت آب ايستگاهه

پارامترهاي مورد بررسي قرار گرفته است، با توجه به تخريب تدريجي آب از سرچشمه تا محل خروجي از 

  .  ايستگاه در محدوده مورد مطالعه ارائه گرديده است 2حوزه اين تغييرات براي 

ير حوزه درياچه پريشان از طريق كانال بعنوان خروجي ز( تغييرات فصلي كيفيت آب درياچه پريشان 

ارائه گرديده است براساس اين جداول در حوزه دشت كازرون  ) 9(در جدول شماره ) سنتي چوب لر 

 ميكرومهوس بر سانتيمتر و حداقل آن با هدايت 1026حداكثر شوري در فصل پاييز با هدايت الكتريكي 

در درياچه پريشان نيز . مواقع سيالبي مي باشد  ميكرومهوس بر سانتيمتر مربوط به 475الكتريكي 

 ميكرومهوس بر سانتيمتر در فصل بهار و حداكثر آن با 1910حداقل نيز شوري يا هدايت الكتريكي 

  . ميكرومهوس بر سانتيمتر مربوط به فصل پاييز مشاهده شده است12450هدايت الكتريكي 

  

   ارزيابي پارامترهاي كيفيت -1-6-1-1  

قابليت هدايت  ) T.D.S( باقي مانده خشك ) PH(آنيونها و كاتيونهاي موجود در آب، اسيديته عالوه بر 

  . مورد بررسي قرار گرفته اند  ) S.A.R( و نسبت جذب سديم ) EC(الكتريكي 
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  ): EC(و هدايت الكتريكي  ) S.A.R( نسبت جذب سريم 

 نشان )3 نمودارهاي شماره (و يلكوكس   آب درياچه پريشان با توجه به دياگرام EC  و S.A.Rميزان

  .  مي باشد C4S2مي دهد كه عمدتاً در كالس 

 كاتيونها و آنيونهاي موجود در آب عامل تعيين كننده آن از نظر قابليت شرب مي باشند در بررسي - ج

  .ي باشدهاي انجام شده برروي اين پارامترها با توجه به دياگرام شولر آب درياچه پريشان غير قابل شرب م

  

   تيپ آبها -1-6-1-2

وضعيت تيپ آبها ) 10(جدول شماره . تيپ آب درياچه پريشان با توجه به يون غالب آن كلروره است

  . درمحدوده مورد مطالعه را نشان مي دهد 

تغييرات فصلي كيفيت آب درياچه پريشان نشان مي دهد كه حداكثر شوري در فصل پاييز يا هدايت 

 ميكرومهوس بر 475رومهوس بر سانتيمتر و حداقل آن با هدايت الكتريكي  ميك1026الكتريكي 

در درياچه پريشان نيز نيز حداقل شوري يا هدايت الكتريكي . سانتيمتر مربوط به مواقع سيالبي مي باشد 

 ميكرومهوس بر 12450 ميكرومهوس بر سانتيمتر در فصل بهار و حداكثرآن با هدايت الكتريكي 1910

 . مربوط به فصل پاييز مشاهده شده است سانتيمتر 
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 ٨٧

  

  

  



 ٨٨

  



 ٨٩

 بري و مصارف آبركا -1-7

  

  مقدمه-1-7-1

  :آخرين اطالعات مربوط به وضعيت برداشت از آبهاي زيرزميني در منطقه فوق بشرح ذيل ارائه مي گردد

قه چاه عميق با تخليه  حل183در دشت كازرون و پريشان تعداد ) 77مهر ماه ( با توجه به آمار موجود 

 ميليون متر مكعب 92/51 حلقه چاه نيمه عميق با تخليه 1527 ميليون متر مكعب و 58/25ساالنه 

 84/291ميزان كل تخليه شامل تخليه توسط چاهها، چشمه ها و قنوات در اين دشت . موجود مي باشد

 متر مكعب مربوط به تخليه از  ميليون7/200ميليون متر مكعب برآورد گرديده است كه از اين ميزان 

  .قنوات مي باشد

  

   چشمه ها-1-7-1-1

 چشمه آهكي شناسائي شده است،چشمه 15 پريشان  تعداد سه چشمه آبرفتي و –در منطقه كازرون 

  .هاي آهكي به ميزان قابل مالحظه اي بيشتر از چشمه هاي آبرفتي مي باشد

 ميليون متر مكعب در سال مي باشد، 7/200ابر با ميزان تخليه اين چشمه ها بر اساس آمار موجود بر

 متر مكعب در ثانيه، مربوط به چشمه 5/16) 65- 75( حداكثر دبي لحظه اي بر اساس آمار ده ساله 

همانطور كه گفته شد تعداد چشمه هاي موجود در منطقه . ساسان واقع در تنگ چوگان بوده است 

ن به نام جدس و فتح آباد در حوضه شاپور و يك آنه  دهو دهنه مي باشد كه د18 پريشان –كازرون 

در حوضه پريشان از چشمه هاي آبرفتي بوده و بقيه آهكي مي ) قلعه ميرزا(دهنه چشمه بنام آب سيرو 

  . باشند

 

 

 



 ٩٠

  

   قنوات-1-7-1-2

در منطقه كازرون قنوات زيادي به چشم مي خورد كه اغلب بعلت اشكاالت ناشي از نگهداري و ترميم و 

بطور كلي مالكين منطقه، . چنين نداشتن آبدهي كافي و عدم اليروبي، خشك و متروكه گرديده اندهم

حفر چاه را جانشين نگهداري و مرمت قنوات كرده و با ازدياد روزافزون چاهها، قنوات را بتدريج رها كرده 

  . و در نهايت متروك مي گردند

 ميليون متر مكعب  در 6/13 رشته قنات با تخليه 18 تعداد 73- 74براساس آخرين آمار برداري در سال 

  .  پريشان موجود مي باشد - دشت كازرون

  

  ميزان كلي تخليه ساليانه منابع زيرزميني -1-7-2

 حلقه چاه عميق با تخليه 183در دشت كازرون و پريشان تعداد ) 77مهر ماه (   با توجه به آمار موجود 

 ميليون متر مكعب 92/51 حلقه چاه نيمه عميق با تخيله 1527 ميليون متر مكعب و 58/25ساالنه 

- ميزان كل تخليه شامل تخليه توسط چاهها، چشمه ها و قنوات در دشت كازرون .  موجود مي باشد

 ميليون متر مكعب مربوط 7/200 ميليون متر مكعب بر آورد گرديده است كه از ميزان 84/291پريشان 

  .ن متر مكعب مربوط به تخليه از قنوات مي باشد  ميليو6/13به تخليه چشمه ها و 

   

  مصارف آب -1-7-3

   مصرف از آبهاي سطحي و چشمه ها-1-7-3-1

به دليل وجود چشمه هاي كارستي بزرگ و جريان پايه رودخانه شاپور و نيز ذخيره آبي درياچه پريشان، 

بطوريكه عالوه بر تامين . تاين محدوده از منابع سرشار آب سطحي جهت مصارف گوناگون بهره مند اس

نيازهاي كشاورزي، بخشي از آب آشاميدني در منطقه و نيز حجم زيادي از نياز آب شرب استان بوشهر از 

 ماه سال شامل آبياري از چاههاي آهكي 6در . ( طريق منابع سطحي حوزه كازرون تامين مي گردد



 ٩١

 7النه بهره برداري از آب رودخانه حدود مدت زمان سا) سربالش جهت اين منظور بهره برداري مي شود 

ماه در سال است كه بوسيله انهار منشعب از رودخانه شاپور و ساير جريانهاي دائمي ناشي از چشمه هاي 

 4برداشت از تعداد محدودي جريانهاي سطحي در زمينه كشت برنج در حدود . پر آب، تامين مي گردد 

ازرون مهمترين منبع آب سطحي بشمار مي رود كه بعنوان ماه در سال صورت مي گيرد، نهر آبياري ك

. شبكه آبياري مدرن محسوب مي شود و ساير نهرها سنتي و بصورت حقابه بران محلي اداره مي شوند

كه . بطور كلي برداشت از آب سطحي توسط انهار، خط لوله آبرساني و تعدادي موتور پمپ انجام مي شود

  . مكعب در سال برآورد گرديده است  ميليون متر 251مجموعاً حدود 

  . نمايش داده شده است) 11(وضعيت بهر ه برداري از جريانهاي سطحي حوزه در جدول شماره 

  

  :درياچه پريشان  -

بهره برداري از درياچه پريشان بوسيله نهر چوب لر، و تعداي موتور پمپ صورت مي گيرد و تعداد 

حجم آب برداشتي . ن يك تا پانزده موتور پمپ متغير استموتور پمپها در سال متفاوت مي باشد و بي

  .  ميليون متر مكعب در سال برآورد گرديده است12از درياچه 
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 ٩٣

  )چاهها و قنوات(  مصرف از آبهاي زيرزميني -1-7-3-2

 پريشان جهت استفاده هاي كشاورزي، شرب و صنعت مورد –سفره آب زيرزميني منطقه كازرون 

مقايسه روند صعودي تعداد چاههاي محفوره در طول سالهاي آماري . ره برداري قرار مي گيردبه

نشانگر اين مهم است كه نياز به آب مناسب جهت مصارف فوق بطور روز افزوني در حال افزايش مي 

رشد جمعيت از يك طرف و توسعه زمينهاي كشاورزي از طرف ديگر از عوامل تشديد كننده . باشد 

تعداد ) 12(با توجه به جدول شماره . يش بهر ه برداري از منابع زيرزميني محسوب مي شوندافزا

 ميليون متر 5/77 حلقه با تخليه 1710 پريشان –چاههاي بهره برداري موجود در دشت كازرون 

. مكعب در سال برآورد گرديده است كه اين مقدار شامل مصارف كشاورزي، شرب و صنعت مي باشد 

 6/13 رشته قنات با تخليه 18ر بهره برداري از سفره آب زير زميني توسط چاهها، تعداد عالوه ب

  .  پريشان مورد استفاده قرار مي گيرد–ميليون متر مكعب در منطقه كازرون 

  

  وضعيت برداشت از آبهاي زير زميني): 12(جدول شماره 

  قنات  چاه
  محدوده مطالعاتي  رديف

  تخليه  تعداد  تخليه  تعداد

  64/13  18  5/77  1710   پريشان–كازرون   1

  . حجم به ميليون متر مكعب است

  امور مطالعات منابع آب فارس : مأخذ

  

  : ميزان بهره برداري جهت مصارف كشاورزي–الف 

 و با احتساب آمار ارائه شده در سالهاي بعد، توسط اداره حفاظت 1373براساس آمار برداري سال 

 حلقه چاه بهره برداري 1628، تعداد 1377 پريشان تا مهر ماه سال –منابع آب در دشت كازرون 

  .  ميليون متر مكعب در سفره كازرون و پريشان حفر گرديده است 39/63كشاورزي با تخليه 

  



 ٩٤

   :ميزان بهره برداري جهت مصارف صنعتي  - ب

 57/12 تخليه  حلقه چاه آهكي و آبرفتي با59جهت مصارف شرب و بهداشت در دشت كازرون، تعداد 

 96/0 حلقه چاه با تخليه 14ميليون متر مكعب در سال حفر شده است، همچنين در سفره پريشان 

  . ميليون متر مكعب در سال جهت آب شرب اهالي مورد بهر ه برداري قرار گرفته است

  

  :  ميزان بهره برداري جهت مصارف صنعتي -پ

 ميليون متر مكعب در دشت كازورن حفر 585/0 حلقه چاه جهت مصارف صنعتي با تخليه 9تعداد 

  . بر اساس آمار موجود، منطقه پريشان فاقد چاه بهره برداري صنعتي مي باشد. شده است 

  

 : تغذيه از روان آب  -

       حجم روان آب ناشي از سيالبهاي بخش كوهستاني و دشت در محدوده بيالن دشتهاي كازرون 

 درصد آن 15 ميليون متر مكعب در سال است كه حدود 92/21و  55/231و پريشان به ترتيب برابر 

 .  ميليون متر مكعب  در سال مي باشد 29/2 و 73/24نفوذ كرده كه به ترتيب معادل 

  

 : تغذيه از آب كانال آبياري كازرون  -

         قسمتي از اراضي كشاورزي در دشت كازرون بوسيله انتقال آب چشمه ساسان از طريق كانال 

اوايل ارديبهشت تا اوايل ( چنانچه آبدهي متوسط كانال در فصل آبياري . ياري مشروب مي شودآب

 ميليون متر مكعب در سال خواهد شد 22روز محاسبه شود، حجمي برابر 190، برابر )آبانماه هر سال

 ميليون  متر مكعب 94/4 درصد برابر 5/21لذا برگشت آب به سفره زيرزميني با احتساب ضريب 

  . ستا

  

 



 ٩٥

 : تغذيه از آب برگشتي چشمه هاي آهكي  -

 30استفاده از آب چشمه هاي آهكي براي مصرف كشاورزي در محدوده بيالن دشت كازرون برابر با  

 ميليون 5/7 درصد برابر با 25ميليون متر مكعب است كه ميزان برگشتي آن به سفره با ضريب نفوذ 

 ميليون متر مكعب 48/0ن دشت پريشان اين عامل در محدوده بيال. متر مكعب در سال مي باشد

  . محاسبه شده است 

 .وضعيت چاههاي بهره برداري دشت كازرون را نشان مي دهد) 13(    جدول شماره 

 

 وضعيت چاههاي بهره برداري دشت كازرون بر حسب نوع مصرف) 13(جدول

  نوع مصرف

  صنعت  شرب  كشاورزي

    مجموع

  رديف

  

محدوده 

تخليه    تعداد  مطالعاتي

mcm 

تخليه    تعداد

mcm 

تخليه    تعداد

mcm  

تخليه    تعداد

mcm  

  5/77  1710  /.585  9  53/13  73  39/63  1628  كازرون  1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  كاربري اراضي-1-8

  مقدمه-1-8-1

پايه اي ترين اطالعاتي كه براي مـديريت يـك سـرزمين مـورد نيـاز اسـت آگـاهي از چهـره كنـوني آن و                

دقيـق و بـه روز بـودن ايـن     . تفاده اي است كه از هر يك از منابع آن در جريـان ميباشـد          تشخيص نوع اس  

توصـيف دقيـق و تهيـه    . اطالعات، ارزش كاربري نتايج و پيشنهادات اين دست مطالعات را تعيين مي كند           

اين حـال  نقشه روزآمد انواع كاربري سرزمين در زمره اساسي ترين نوع اطالعات پايه اي به شمار رفته و با   

  .توجه در خور و بايسته اي در عرف مطالعات مديريتي به اين بخش از توليد اطالعات روا داشته نمي شود

اين موضوع در مديريت مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيـست اهميـت ويـژه اي دارد چـه،            

ني مجاور يا سـاكن ايـن   تغييرات و تصرفاتي كه در سالهاي جاري بر اثر دخالتهاي بيش از حد جوامع انسا         

  .مناطق رخ داده است تنها با انجام يك مطالعه دقيق كاربري اراضي قابل رديابي و ارائه است

  

  روش مطالعه -1-8-2

از آنجا كه داده هاي ماهواره اي حاوي انبوهي از اطالعات با ارزش رقومي در باندهاي مختلف و قابل تكرار              

گونه اي بالقوه، منبع بسيار با ارزشي براي شـناخت وضـع موجـود و        در زمانهاي مختلف است مي تواند به        

شـامل داده هـاي   ( رونديابي تغييرات باشد و بهره  گيـري  از مجموعـه دانـش و فنـاوري سـنجش از دور           

تالشي است كه امروزه بطور فراگير و فزاينده به كار مـي رود تـا هـر      ) ماهواره اي و پردازش رايانه اي آنها        

  .ت تواناييهاي اين داده ها به گونه بالفعل در آيدچه ممكن اس

 در واقـع  (present land use)روش تهيه نقشه كاربري اراضـي ذخيـره گـاه پريـشان در وضـع موجـود       

تلفيقي از طبقه بندي نظارت شده رقومي داده هاي ماهواره اي و مطالعات تكميلـي ميـداني بـوده كـه در                  

مراحـل  . ي گون به پلي گون مورد بازبيني تصويري قرار گرفته است          نهايت با عمليات وكتوري به صورت پل      

  .عمده اي كه براي نيل به اين هدف طي شده به شرح زير است



 ٩٧

   براي ترسيم حدود و تهيه نقشه پايه1:25000 و 1:50000استفاده از نقشه هاي توپوگرافي  - 

  ILWIS وتري مانند تفسير رقومي تصاوير ماهواره اي با استفاده از نرم افزارهاي كامپي - 

 تهيه نقشه مقدماتي كاربري و انتقال آن بر روي نقشه هاي توپوگرافي - 

 كنترل صحرايي نقشه مقدماتي جهت تدقيق مرزها و رفع نقاط ابهام - 

نقشه تيپ هـاي مرتعـي و   : مقايسه نقشه مقدماتي با نقشه هاي تهيه شده در ساير مطالعات نظير           - 

 ، نقشه هاي توپوگرافي، نقشه ارزيابي منابع اراضيجنگلي، نقشه پراكنش اراضي و باغي

كنترل نهايي نقشه تهيه شده با كليـه اطالعـات و نتـايج اطالعـاتي ارائـه شـده توسـط بخـشهاي            - 

 تخصصي شامل سطوح زير كشت ديم و آبي، سطوح تيپ هاي مرتعي و جنگلي و غيره

به اراضـي  )  درصد9/64(ساحت با توجه به بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه باالترين سهم م     

بـاالترين  . اختـصاص دارد  )  درصـد اسـت    2/39بويژه اراضي جنگلي با وضعيت متوسـط كـه          ( جنگلي  

پس از آن گروه اراضي مرتعـي اسـت   . پوشش جنگلي در محدوده قرق در كوهستان ميانكتل مي باشد       

اراضـي زراعـي   . ست ا(R2) بيش از مراتع با وضعيت متوسط        (R3)كه سهم مراتع با وضعيت ضعيف       

 درصـد مـساحت كـل    5/12بـا  . ( به لحاظ سطح قرار مي گيرنـد     ) جنگل و مرتع  (پس از اين دو گروه      

ودخانـه  . درياچه ها، زمين هاي باير و بيرون زدگي سنگي و بستر فصلي درياچه و بـستر ر                0).محدوده

  .ها در رتبه بندي به لحاظ مساحت قرار دارند

  

  كاربري اراضي ويژگي هاي دسته جات -1-8-3

ويژگيهاي دسته جات كاربري اراضي كه با توجه به امكانات سنجش از دور و مطالعات زمينـي، امكـان       

  .تعريف و تفكيك آنها وجود داشته است بشرح زير توصيف مي گردد

 

 

 

  



 ٩٨

  انواع كاربري هاي كشاورزي-1-8-3-1

ع بـوده و دسـته جـات زراعـت        كاربريهاي مختلفي كه در گروه مختلف كشاورزي جاي گرفته اند متنو          

  :آبي، باغ و مخلوط زراعت و باغ و اراضي ديم و نيمه آبي را در بر مي گيرد كه ذيال تشريح مي شود

A-زراعت آبي- اراضي كشاورزي (Agriculture):   

زراعتهاي آبي شامل انواع محصوالت زراعي كه بصورت سـاالنه در تناوبهـاي مختلـف شـامل كـشت و                

برداري قرار مي گيرند، مساحت داين دسته از اراضي شامل اراضـي كـشاورزي درجـه    آيش، مورد بهره   

  . هكتار محاسبه شده است5/1279 مجموعا حدود (A2) و اراضي كشاورزي درجه دو(A1)يك 

O-باغات و تاكستانها - اراضي كشاورزي ( Orchards and weinyards)   

ت كـه يـا بـصورت دائمـي يـا آّبيـاري ميـشوند و        زمينهاي زير كشت باغ ميوه از انواع مختلف محصوال     

  . هكتار را شامل شده است4/116مساحتي بالغ بر 

AO-زراعت و باغ - اراضي كشاورزي ( Orchards and agriculture):  

زمينها و مزارعي كه بصورت مخلوط داراي زراعت و باغ هستند و مساحت باغات بـه انـدازه اي نيـست     

احد هاي جداگانه با توجه به مقياس نقشه خروجي ميسر باشد و مـساحت              كه جداسازي آنها بعنوان و    

  . هكتار رادر بر گرفته است1/2973

  

DF و A-DF اراضي ديم و نيمه آبي ( Dry farming & agriculture):   

 و غالبا بخشي از شـمال درياچـه         (DF)زمينهايي را تشكيل مي دهند كه يا كامال آبياري نمي گردند            

ل به رشته كوههاي شمالي بطور پراكنده ديمكاري مـي شـود و يـا عمومـا بـصورت ديـم                  تا محل اتصا  

كشت شده اما در طول فصل رشد بنا به مقدار آب در دسترس، يك يا چند نوبت ابياري مـي شـوند و              

اراضي نيمه آبي غالبا  در حاشـيه درياچـه        .  هكتار را دارا مي باشند     6/5215مجموعا مساحتي بالغ بر     

رار داشته و عليرغم آنكه عموما بعنوان ديم تلقي مي شود در سالهاي اخير با حفر چـاه هـاي   پريشان ق 
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آبياري مي شوند و لذا جداسازي اراضي ديـم محـض   ) بطور دائمي يا موقتي  ( دستي مجاز و غير مجاز      

  .از اينگونه اراضي تقريبا غير ميسر است

، كشت ديم انجام مي شود كه وسعت بـسيار          ضمنا در برخي نواحي كوهستاني، در زير اشكوب جنگلها        

ناچيزي داشته و بطور متناوب كشت و رها مي گردد و بدين جهـت بـه تـصوير كـشيدن ايـن اراضـي                 

  .مقدور نبوده است

  . درصد كل اراضي منطقه را در بر مي گيرد5/12 هكتار يا 6/9584 مجموع كاربري كشاورزي 

  

  انواع كاربري هاي مرتعي-1-8-3-2

زي دسته جات كاربري مرتعي معياري كه در تفـسير داده هـاي مـاهواره اي مـورد جـستجو        در جداسا 

قرار مي گيرد، تراكم تاج پوشش گياهي است و دسته جات مختلـف مرتعـي از لحـاظ ضـعف و قـوت                     

  .انواع دسته جات جدا شده در اين مطالعه به شرح زير مي باشد. تراكم پوشش گياهي ارائه مي شود

  

R2 –پوشش متوسط  مرتع با Rangeland(semidens)   

 درصد كه كمترين مـساحت اراضـي مرتعـي  را در            50 تا   25مراتع با تاج پوشش گياهي متوسط بين        

  . هكتار از وسعت منطقه را در بر گرفته است3/415برداشته و 

  

R3- مرتع با پوشش ضعيف Rangeland (poor):   

اين دسته از اراضي مرتعي مساحتي كمتر از . درصد  25 تا 10مراتع با تاج پوشش گياهي ضعيف بين    

 هكتار را شامل شده است و عموما جنگلهاي تخريب شـده اي هـستند كـه                8/5145 يعني   R2طبقه  

 و R2شايان ذكر است كه دسـته جـات     . هم اكنون پوشش ضعيف بوته اي و گاهي درختچه اي دارند          

R3           عيف تا متوسط در نظـر گرفـت و در تحليـل       را بايستي به عنوان يك دسته از اراضي با پوشش ض

زيـرا جداسـازي رقـومي ايـن دو دسـته      ) . ر هكتا1/5561مساحت كلي ( نتايج مورد استفاده قرار داد     
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مجمـوع اراضـي مرتعـي      . هرچند مفيد بوده است اما مي تواند دچار بعضي خطا هـاي موضـعي باشـد               

 درصـد كـل منطقـه را بـه خـود      2/7 هكتـار معـدل   1/5561محدوده مـورد مطالعـه ارژن و پريـشان       

  .اختصاص داده است

  

   اراضي باير-1-8-3-3

BL اراضي باير Barelands:  

 درصد كه عموما در شمال و شمالغرب در ياچه ارژن و نيز حاشـيه      5اراضي با پوشش بسيار ناچيز زير       

مجموع اراضي مرتعي و .  هكتار از وسعت منطقه را شامل مي شود        2/2571رودخانه سفيد قرار دارد و      

  . درصد كل منطقه مطالعاتي را شامل مي شود2/10 هكتار يا 3/8132باير 

  

  نواع كاربري هاي جنگلي ا-1-8-3-4

توصيف دسته جات اراضي جنگلـي      . معيار اصلي در تفكيك اراضي جنگلي، تراكم پوشش گياهي است         

  :به شرح زير است

F1- اراضي جنگلي و جنگل با پوشش قوي Forest (dens):   

ته و جنگلها ،بيشه زارها، مجتمع هاي درختي حاشيه دره ها كه تحت كاربري زراعي و باغي قرار نداش              

ايـن  .  درصـد اسـت  50را در بر ميگيرد و پوشـش آن بـاالي          ) عموما ارژن ( درختان مثمر و غير مثمر      

موقعيت اين اراضي در نقشه نهـائي  .  هكتار از وسعت منطقه را شامل مي شود        5/10676اراضي حدود   

  :كاربري كامال مشخص گرديده است

  

F2 – اراضي جنگلي و جنگل با پوشش متوسط Forest(open forest)   

جنگلها و بيشه زارها، مجتمع هاي درختي حاشيه دره ها كه تحت كاربري اراضي و باغي قرار نداشـته        

 درصـد  50 تا 25را در بر مي گيرد و پوشش آن بين ) عموما ارژن( و داراي درختان مثمر و غير مثمر   
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 در شـمال طـول رود     هكتار از منطقه را شامل مي شـود و غالبـا           4/30228مساحت اين اراضي    . است

  .خانه سفيد و شرق درياچه ارژن قرار دارند

  

F3-اراضي جنگلي و جنگل با پوشش ضعيف Forest(open forest):  

 هكتـار  4/8845مساحت اين اراضي .  درصد 25همان ويژه گيهاي طبقات جنگلي قبلي با پوشش زير  

ين اراضي همـانطور كـه در نقـشه         ا. بنابراين رتبه دوم مساحت اراضي جنگلي را شامل مي شود         . است

در طـول  ( كاربري مشخص شده است غالبا در شمال درياچـه پريـشان و در جنـوب رودخانـه سـفيد                

  .پراكنش دارند) رودخانه

  

FA اراضي مخلوط جنگل و زراعت  Forest(Agriculture):   

 هكتـار   8/311وسعت ايـن اراضـي      . جنگلي كه در زير اشكوب آنها زراعت ديم انجام مي گيرد          اراضي  

 درصد از كل منطقه را در بر گرفتـه  9/64 هكتار حدود 1/50062اراضي جنگلي با مساحت    . مي باشد 

  .است

  

   اراضي صخره اي-1-8-3-5

OC- بيرون زدگي سنگي(  اراضي صخره اي (Outcrop:   

ز بيرون زدگيهاي سنگي فاقد پوشش گياهي كه عموما در نواحي كوهستاني و در شـمال منطقـه و نيـ              

وجه تمايز اين اراضي با اراضـي بـاير، خـاك    . قسمتي در ناحيه غربي در ياچه ارژن متمركز شده است         

 درصد منطقه را شـامل  7/1 هكتار مي باشد و 4/1336مساحت اين اراضي بالغ بر . دار نبودن آنهاست  

  .مي شود
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   بستر فصلي و دائمي درياچه-1-8-3-6

L . درياچهLake:  

 دائمي آن در محدوده مطالعاتي است كه شامل درياچه هاي ارژن پريـشان مـي              شامل درياچه و بستر   

از محـدوده را بـه خـود اختـصاص داده     )  درصـد 6/9معادل (  هكتار 3/7392باشد و مساحتي بالغ بر     

مـي  ) كه سالي پـر آب بـوده  (  در ارديبهشت ماه   1377مساحت ياد شده بر اساس تصاوير سال        . است

  .ن بسيار به واقعيت نزديك خواهد بودباشد لذا سطح آبگير آ

  

MCL . بستر فصلي درياچهMarginal crop Lands:   

بستر فصلي درياچه كه در هنگام خشكسالي از آب بيرون است و بعـضا مـورد كـشت و زرع قـرار مـي                

  . درصد كل محدوده مطالعاتي مي باشد5/0 هكتار بوده و 1/400مساحت اين اراضي . گيرد

  

  رودخانه بستر -1-8-3-7

RB بستر رودخانه ها  River beds:   

بستر رودخانه و آبراهه ها و خشكه رودهاي دائمي و غير دائمـي كـه بعـضا داراي پوشـش جنگلـي در              

 هكتـار مـي   7/5كل مساحت اراضي زير پوشش مـسير رودخانـه هـا       . بخشي از مسير خود نيز هستند     

  .طقه را در بر دارداز من) تقريبا معادل صفر درصد (  درصد 007/0باشد و 

  

   اراضي مسكوني-1-8-3-8

U اراضي مسكوني Urban:  

 5/183اراضي زير پوشش مناطق مسكوني روستايي يا كومه هاي روستايي كه مساحت آنهـا بـالغ بـر                   

 منطقه را در بر مي گيرد و آبادي هاي ارژن و پريـشان و سـي سـخت، دشـت بـرم،             2/0هكتار معادل   
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 فامور، عرب گاوميشي، براشكفت، شهرنجان، زوالي، اياز آباد، تل نادر، وارك،      كالني، مالكي، قالت نيكو،   

  .پوزه آبادي، آبكوره، گرگنا، شيخ وارث و گاو كشك عليا مهمترين آنها به شمار مي آيند

  

  اراضي شور -1-8-3-9

SL . زمين هاي شورSalin lands:  

 درصـد از مـساحت كـل    1/0ار معـادل   هكتـ 1/60اين اراضي داراي خاك مبتال به نمك بوده و حدود    

  .محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص مي دهند

حـدوده مطالعـاتي ارژن و       را در م   راضـي  كاربري ا  مساحت مختلف طبقات مختلف   ) 13(جدول شماره   

  .نشان مي دهدپريشان 

  

   (Present land use) نحوه استفاده از سرزمين -1-8-4

ري اراضي منطقـه حفاظـت شـده ارژن پريـشان در جـدول شـماره       نتايج مساحي طبقات مختلف كارب  

  .ارائه شده است) 14(

به اراضـي  ) درصد( 9/64( با عنايت به جدول فوق الذكر مشخص مي گردد كه باالترين سهم مساحت       

بـاالترين  . اختـصاص دارد    )  درصـد اسـت    39 /2بويژه اراضي جنگلي با وضعيت متوسط كه        ( جنگلي  

پس از آن گروه اراضي مرتعـي اسـت   . وده قرق در كوهستان ميانكتل مي باشد    پوشش جنگلي در محد   

اراضـي زراعـي   .  است(R2) بيش از مراتع با وضعيت متوسط        (R3)كه سهم مراتع با وضعيت ضعيف       

 درصـد مـساحت كـل       5/12با  . ( به لحاظ سطح قرار مي گيرند     ) جنگل و مرتع    ( پس از اين دو گروه      

ين هاي باير و بيرون زدگي سنگي و بستر فصلي درياچه و بستر رودخانه هـا     درياچه ها، زم  ) . محدوده

  .در رتبه بندي به لحاظ مساحت قرار دارند

 محـسوب مـي گـردد،       " زيست بوم جنگلي   "در نهايت با توجه به اينكه محيط زيست اين منطقه يك            

 بايستي در مسير تقويـت  بنظر مي رسد كه هر گونه اقدام در توسعه پايدار و برنامه ريزي در جهت آن              



 ١٠٤

پوشش جنگلي و حذف تاثيرات نامطلوب ساكنان حوضه آبريز داخل قرار گيرند و جنبه بهـره بـرداري        

بعنوان محور توسعه آتـي  ) اكوتوريسم( از توان بالقوه بسيار بالي اين منطقه در بعد گردشگري طبيعي            

  .قرار گيرد

اراضي در واحـد هـاي هيـدرولوژيك منطقـه     پراكندگي مساحت دستجات كاربري ) 15(جدول شماره   

  .حفاظت شده ارژن و پريشان را نشان مي دهد

  

  .كاربري هاي مختلف منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان را نشان مي دهد) 3(نقشه شماره 
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 طبقات مختلف كاربري اراضي در منطقه حفاظـت شـده           نتايج مساحت ): 14(جدول شماره   

  ارژن پريشان

  نوع كاربري  )هكتار( مساحت   ددرص

  اراضي كشاورزي مرغوب  6/107  1/0

  اراضي كشاورزي درجه دو  9/1171  5/1

  باغ  4/116  2/0

  مخلوط باغ و زراعت  1/2973  9/3

  اراضي ديم  2/543  7/0

  اراضي نيمه آبي  4/4672  1/6

  جمع اراضي كشاورزي  6/9584  5/12

  جنگل و اراضي جنگلي انبوه  5/10676  8/13

  جنگل و اراضي جنگلي نيمه انبوه  4/30228  2/39

  جنگل و اراضي جنگلي كم تراكم  4/8845  5/11

  اراضي مخلوط جنگل و زراعت  8/311  4/0

  جمع اراضي جنگلي  1/50062  9/64

  مرتع و اراضي مرتعي نيمه متراكم  3/415  5/0

  مرتع و اراضي مرتعي كم متراكم  8/5145  7/6

  مرتعيجمع اراضي   1/5561  2/7

  اراضي باير  2/2571  3/3

  بيرون زدگي سنگي  4/1336  7/1

  بستر فصلي و دائمي رودخانه  7/5  0

  درياچه  3/7392  6/9

  اراضي شور  1/60  1/0

  بستر فصلي درياچه  1/400  5/0

  اراضي مسكوني  5/183  2/0

  جمع اراضي متفرقه  3/11949  4/15

  جمع كل  1/77157  100
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 هوا شناسي - 1-9

  

   وضعيت هوا و اقليم-1-9-1

  آب و هوا-1-9-1-1

 ايستگاه هواشناسي در داخل و مجاور محدوده جهت مطالعات هـوا و اقلـيم مـورد بررسـي قـرار          62حدود  

 6 ايستگاه سـينوپتيك،  2از تعداد . گرفته است كه تحت نظارت سازمان هواشناسي و وزارت نيرو مي باشد    

 ايـستگاه  8رانسنجي تحـت سرپرسـتي سـازمان هواشناسـي كـشور و         ايستگاه با  17ايستگاه كليماتولوژي،   

ايستگاه هاي پل شكسته،    .  ايستگاه باران سنجي تحت سرپرستي وزارت نيرو مي باشد         29تبخير سنجي و    

قالت، جره شور، خانزنيان، گلستان، رشن اباد و شهرنجان از آمار تقريبا كامل و دقيقتري نسبت بـه سـاير                   

 بودند و بعنوان مبنـاي مقايـسه جهـت تـصحيح آمـار و بررسـي كيفيـت آمـار سـاير                       ايستگاه ها برخوردار  

  :توده هاي هوايي موثر بر منطقه عبارتند از. ايستگاهها مورد استفاده واقع شدند

سيستم كم فشار سودان، سيستم كم فشار مديترانه اي، سيستم هاي پرفشار سرد شمالي جريان كم فشار                 

  .كم فشار حرارتي عربستان و كوير، ) مونسون( تابستان هند 

 درصـد مـي باشـد كـه دال بـر        40مقدار ضريب تغييرات بارندگي در اكثر ايستگاه هاي مطالعاتي كمتر از            

منظم بودن پديده بارندگي  ساليانه در منطقه است كه بيشترين ميزان بارش سـاليانه آن در ايـستگاه بـن      

ولـي  . مشاهده شده اسـت  ) mm 328( پل  شكسته     و كمترين در ايستگاه    ) mm 1263(رود گل زردي    

بدليل عدم همخواني دقيق بين دوره هاي خشك و تر در بين ايستگاه چنين استنباط مي شود كه توزيـع                

  .بارش چندان هم يكنواخت نبوده و در سالهاي مختلف بسته به شرايط منطقه اي متفاوت بوده است

العاتي نشان مي دهد كه بيشترين ضريب تغييرات بارنـدگي          بررسي توزيع بارندگي ماهيانه در محدوده مط      

يعنـي بارنـدگي   ( در ماههاي خرداد تا شهريور مي باشد و كمترين آن در ماههـاي ، دي، بهمـن و اسـفند          

در ايـستگاه  ) mm 350بـيش از  ( حداكثر بارش ماهيانه در طـول دوره مـشاهدتي        . بوده است ) منظم تر   
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 نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده بر روي بارش در منطقه نـشان مـي   كالني عبدويي و بند بهمن  در  

دهد كه در اين محدوده مقادير بارش در طول سال به شكل يكنواخت توزيع نمي شـود و وجـود فـصلهاي            

 سـاعته و شـدت   24تجزيـه و تحليـل بارنـدگي هـاي      . پر باران در طول سال بخوبي قابل مـشاهده اسـت          

  . در محدوده مطالعه نيز صورت گرفته استبارندگي هاي كوتاه مدت

نتايج حاصل از بررسي هاي دما نيز نشان مي دهـد كـه ميـانگين دمـاي سـاالنه درايـستگاه هـاي معـرف                  

 درجه سانتيگراد به ترتيـب در ايـستگاههاي دشـت ارژن و سـد     4/24 درجه سانتيگراد و    12محدوده بين   

در ايـستگاه دشـت     (  درجـه سـانتيگراد    5/2اقل روزانه   پائين ترين دماي ميانگين حد    . درودزن متغير است  

 درجه سانتيگراد محاسـبه  3/41 ميزان 8و باالترين دماي ميانگين حداكثر روزانه در ايستگاه جره به    ) ارژن

و پائين تـرين آن     )  درجه سانتيگراد  9/34( باالترين ميانگين دما در تير ماه در ايستگاه باالده          . شده است   

  .در دشت ارژن مشاهده شده است) رجه سانتيگراد د1( در دي ماه 

 گراديان دماي ميانگين ساالنه حداقل روزانه دما با ارتفاع نشان مي دهد كـه بـه ازاء افـزايش ارتفـاع هـر                     

اين رقم براي حـداكثر و  . كاسته مي شود) ميانگين(  درجه سانتيگراد از حداقل دماي روزانه      7 متر   1000

  . درجه مي باشد7 و 8/6يب برابر متوسط روزانه دما به ترت

نتايج بررسي هاي يخبندان در محدوده مطالعاتي نشان مي دهد كه اين دوره از مهرماه آغاز  و تا فروردين         

در ايستگاه دشـت ارژن    . ( بيشترين تعداد روز يخبندان در ديماه و بهمن ماه ديده مي شود           . ادامه مي يابد  

 ماهـه بـدون    6بطور كلي تقريبا در تمـامي ايـستگاه هـا يـك دوره              ).  روز در ديماه مشاهده شده است      30

  .يخبندان در طول سال وجود دارد كه از ارديبهشت تا مهرماه مي باشد

 درصـد كـل   7/1يعني (  درصد براورد شده     7/1ضريب برفي ساالنه حوزه آبريز منطقه مورد مطالعه حدود          

  .است) ريزشهاي ساالنه بصورت جامد

 

  : هوا و سيستم هاي موثر بر منطقهتوده هاي-1-9-2

مهمتري سيستم هاي هواشناسي موثر بر محدوده ارژن و پريشان سيستم كم فشار حرارتـي سـودان، كـم                 

  .فشار مديترانه اي، پرفشار سرد شمالي، كم فشار حرارتي هند و كم فشار حرارتي عربستان و كوير است
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 علت مجاورت با منطقه حاره، به طور نسبي داراي          سودان در آفريقا، به    : سيستم كم فشار سودان    -الف

در فصول سرد سال با نفوذ زبانه پر فشار به نواحي شـمالي سـودان و ورود هـواي سـرد در               . فشار كم است  

در حقيقت ايـن   . آنجا سيستم كم فشار سودان تقويت شده و از درياي سرخ رطوبت كافي كسب مي نمايد               

فعال نمي باشد، اما به تدريج كه روي درياي سرخ كشيده مـي شـود بـا    سيستم در ابتدا فاقد جبهه بوده و  

توده اي هواي آن منطقه برخورد نموده و فعال مي شود كه اكثرا پس از شكل گيري، از طريـق خوزسـتان             

وارد كشور مي شود و يا پس از عبور از عربستان و كويت و توقف كوتاه روي خليج فارس و جـذب رطوبـت       

 بوشهر و هرمزگان و گاهي نواحي مركزي كشور را تحت تاثير قـرار داده و سـپس بـه بـه                   كافي ، استانهاي  

 درصـد از مجمـوع  جريانـات هـوايي را از ايـن سيـستم        9/22. طرف شرق و جنوب شرق كشيده مي شود   

  .شامل مي گردد

 در سيستم كم فشار درياي مديترانه پس از تشكيل، به سمت شرق :  سيستم كم فشار مديترانه اي     -ب

حركت در مي آيند و عموما روي قبرس زبانه اي ايجاد كرده و اين زبانه هاي كم فـشار از روي تركيـه وارد     

در حـالتي كـه   . ايران شده و بارندگي هايي را در قسمت هاي  گسترده اي از فالت ايران به وجود مي آورد      

عال عمل مي نماينـد و گـاهي نيـز    جبهه هاي گرم اين سيستم ها بسيار ف  . زمين به اندازه كافي سرد باشد     

اين سيستم ها، پس از عبور از تركيه و برخورد با ارتفاعات آن  منـاطق بـه دو شـاخه تقـسيم شـده، يـك                

شاخه آن از طريق غرب و شمال غربي وارد كشور مي شود، شاخه ديگـر پـس از عبـور از عـراق، از طريـق           

  .خراسان وارد افغانستان  مي گردد

قاني با گراديان مناسب دما اين سيستم هاي كم فشار سطح زمين را همراهي نمايد،          هنگامي كه سطوح فو   

در واقـع مـي تـوان گفـت كـه سيـستم هـاي        . بارندگي هاي موثري در مناطق تحت نفوذ ريزش مي نمايد   

هستند و به سـمت ايـران   ) جنب حاره اي دريايي( برخواسته از روي مديترانه و اقيانوس اطلس كه ماهيتا   

مي كنند، در زمستان همراه با كم فشارهاي باران زا بيشترين بارندگي هاي فالت ايـران را موجـب          حركت  

پس از سيستم كم فشار سودان، سيستم كم فشار مديترانه اي مهمترين منشاء بارندگي هـا در            . مي گردند 
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 گرم و ابرهـاي  بارندگي هاي ناشي از كم فشار مديترانه اي همراه با جبهه       . منطقه طرح محسوب مي گردد    

  .پوشش بوده و از مداومت بيشتري نسبت به سيستم سودان برخوردار مي باشد

 در فصول سرد سال، گاهي اوقانت سيستم هاي سرد شمالي و       : سيستم هاي پر فشار سرد شمالي      -پ

 شمال غربي، تمامي فالت ايران را تحت تاثير قرار مي دهد در ا ين ارتباط مشخص ترين سيستم  پر فشار          

اين مركز پر فشار روي دشت سيبري تشكيل مي شود و هواي سـرد و      . زمستانه، پر فشار سيبري مي باشد     

توده هواي برخاسته از اين مركز پر فـشار      . سنگين را از نواحي شمال شرق كشور وارد فالت ايران مي كند           

 و امـواج سـرما را  بـر      مناطق تحت نفوذ خود را از شمال خراسان تا خوزستان را تحت تاثير قرار مي دهد               

در زمستان كشور ما به شدت تحت تاثير مستقيم نوسانات فشار مركزي پر فشار        . اين منطق وارد مي سازد    

سيبري و گراديان فشار مربوط به آن قـرار دارد، در واقـع مـي تـوان گفـت كـه مـالك سـردي يـا گرمـي                      

هر چه فشار اين مركز پر فـشار بيـشتر          . زمستانهاي كشور به ميزان فعاليت اين مركز پر فشار بستگي دارد          

سرماي شديدي كه بعضي سالها تا نواحي . باشد شيب فشار نيز افزايش يافته و شدت سرما بيشتر مي شود   

جنوب شرق ايران را فرا مي گيرد، به طور قطع به علت قوي بودن سيستم پر فشار سـيبري در آن سـال و          

در اين سالها در استانهاي جنـوبي كـشور حـد اقـل دمـاي        . دتمايل مركز آن به عرضهاي پائين تر مي باش        

  .مطلق، افت محسوسي داشته و بر محصوالت كشاورزي خسارت وارد مي سازد

 فعاليت كم فشار تابستانه هند كـه اصـطالحا مونـسون            ): مونسون( جريان كم فشار تابستانه هند     -ت

(Mansoon)          ان هرمزگـان و فـارس را  از نيمـه     ناميده مي شود نواحي جنوب شرق و بخـشهايي از اسـت

اين مركز كم فشار بادهاي موسمي تابستانه اقيانوس هنـد  . خرداد تا نيمه شهريور تحت تاثير قرار مي دهد    

را پديد مي آورد كه از طرف جنوب غربي اقيانوس هند وزيـده  و بـه كرانـه هـاي مكـران مـي رسـد و بـر            

الي كه در هندوستان و تمام آسياي جنوب شرقي موجب       اين جريان هوا در ح    . سواحل آن تاثير مي گذارد    

بارندگي هاي فراوان مي گردد، متاسفانه سهم قابل توجهي از آن به ايران نمي رسد و فقط گاهي بارنـدگي    

جريـان و وزش بادهـاي ناشـي از    . هايي رادر سواحل و رگبارهايي را در جنوب شرقي كشور پديد مي آورد           

فعاليت اين مركـز كـم   . جب ايجاد گرد و خاك در مناطق تحت نفوذ مي گردداين مركز كم فشار، اغلب مو    
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فشار، برخي از مواقع، بارندگي هايي را در بخش هايي از منطقـه پديـد مـي آورد و غالبـا موجـب ابرنـاكي           

  .منطقه شده و در اررتفاعات ايجاد رعد و برق مي نمايد

رهاي حرارتي صحراهاي عربستان و كوير هاي      در تابستان كم فشا    : كم فشار هاي عربستان و كوير      -ث

 درجـه  50داخلي ايران، بر استان هرمزگـان و فـارس تـاثير گـذلرده و موجـب افـزايش دمـا بـه بـاالتر از             

شدت تاثير اين مراكز كم فشار حرارتي بر منطقه، موجب گرديده است كـه بخـشهايي    . سانتيگراد مي شود  

 از ايـن جهـت محـدوديت هـاي فراوانـي بـر فعاليـت هـاي         از آن اقليم خشك و فراخشك ارزيابي شـود و        

، گزارش شماره 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان،       ( كشاورزي منطقه وارد مي گردد    

6(  

  

  : بررسي ريزشهاي جوي-1-9-3

مطالعات طرح مـديريت    (  ساله در نظر گرفته شده است      20جهت بررسي ريزشهاي جوي يك دوره آماري        

  )6، هوا و اقليم، گزارش شماره 1381 گاه ارژن و پريشان، ذخيره

  

  :بارندگي ماهيانه -1-9-3-1

براي بررسي بارندگي ماهيانه در محدوده مطالعاتي ارژن و پريشان، محاسبه پارامتر هاي آمـاري بارنـدگي                 

ن بارنـدگي   مقـادير حـداكثر و حـداقل و ميـانگي         . هاي ماهيانه در ايستگاههاي انتخابي انجام گرفته اسـت        

ماهيانه به همراه انحراف معيار، ضريب تغييرات و همچنين درصد توليد ماهيانـه ايـستگاها محاسـبه و در                    

 مطالعاتي نشان مي دهـد      9بررسي توزيع ماهيانه بارندگي در محدوده     .  ارائه شده است   )16(جدول شماره   

اشد و در حقيقت بارندگي در ايـن  كه بيشترين ضريب تغييرات بارندگي در ماههاي خرداد تا شهريور مي ب        

كمترين ضريب تغييرات بارندگي ماهيانه در دي، بهمن و اسـفند بـه      . ماههاي سال كامال نامنظم مي باشد     

وقوع پيوسته و نشان دهنده اين واقعيت مي باشد كه بارندگي در اين ماههاي سال ا ز پراكنـدگي كمتـري    

  .برخوردار است
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 ميلـي ليتـر در   350ده شده در طـول دوره مـشاهداتي بـا ميـزان بـيش از        حداكثر بارندگي ماهيانه مشاه   

ايستگاه كالني عبدوئي در بهمن ماه و جره و بند بهمن در دي ماه مـي باشـد و كمتـرين ميـانگين بـارش          

تفـاوت ميـان    . ماهيانه در ايستگاههاي مورد بررسي  عموما در ماههاي تيـر، مـرداد و شـهريور مـي باشـد                   

تفاوت ميان حداكثر و    . بارش ماهيانه در ماههاي پر بارش سال بسيار چشمگير مي باشد          حداكثر و حداقل    

حداقل بارش ماهيانه در ماههاي پر بارش سال بسيار چشمگير مي باشد و نشانگر تغييرات شديد بارندگي                

هيانـه در  وقع ارقام صفر براي حداقل بارندگي ما. از سالي به سال ديگر در ماههاي واجد بارندگي مي باشد      

ماههاي پرباران دي، بهمن و اسفند در برخي ايستگاههاي محدوده مطالعاتي مانند خانه زنيان، قنبر آبـاد،               

نرگسي، پل شكسته، رشن آباد، شهرنجان، بند بهمن، بيدزرد، و قائميه كه عموما داراي بارنـدگي ميـانگين       

لهاي بـسيار خـشك در دوره مـشاهداتي        ميلي ليتر مي باشند نشانگر وقوع سا       500 تا   400ساليانه حدود   

  )6، هوا و اقليم، گزارش شماره 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان، ( است
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  : بارندگي فصلي و رژيم بارندگي منطقه-1-9-3-2

ي آمـاري بارنـدگي     براي بررسي بارندگي فصلي در محدوده مطالعاتي ارژن و پريشان محاسبه پـارامتر هـا              

فصلي به همراه انحراف معيار، ضريب تغييرات و همچنين درصد توزيع فصلي نسبت به بـارش ايـستگاهها                   

بيـشترين ضـريب تغييـرات بارنـدگي فـصلي در كليـه             .  شده اسـت   ارائه) 17(شماره  محاسبه و در جدول     

كمتـرين  . لها كامال نامنظم اسـت ايستگاهها مربوط به فصل تابستان و پاييز مي باشد و بارندگي در اين فص 

ضريب تغيرات بارندگي فصلي در زمستان به وقوع پيوسـته و نـشان دهنـده ايـن واقعيـت مـي باشـد كـه                  

  .بارندگي در اين فصل از پراكندگي كمتري برخور دار است

 وقـوع  در اكثر ايستگاهها مورد بررسي، بيشترين سهم از بارندگي فصلي به ترتيب در فصول پاييز و بهار به                

ميانگين بارنـدگي تابـستانه     . مي پيوندد و سهم بارندگي هاي پاييزه بيشتر از بارندگي هاي بهاره مي باشد             

  .در مقايسه با باقي فصول بسيار ناچيز است

 ميليليتر در ايستگاه 1400حداكثر بارندگي فصلي مشاهده شده در طول دوره مشاهداتي با ميزان بيش از    

 600بيشترين ميانگين بارنـدگي فـصلي بـا ميـزان بـيش از      .  زمستان مي باشدبن رود گل زردي در فصل     

.  ميلـي ليتـر مـشاهده شـده اسـت     400ميلي ليتر در همين ايستگاه و ايستگاه كالني بـا ميـزان بـيش از           

  .كمترين ميانگين بارندگي فصلي در دوره مشاهداتي عموما مربوط به فصل تابستان مي باشد

ا بر روي پارامتر بارش در منطقه نشان مي دهد كه مقادير بارش در طول سال بـه  نتايج حاصل از بررسي ه 

صورت يكنواخت توزيع نمي شود و وجود فصلهاي پربـارش و كـم بـارش در طـول سـال بـه خـوبي قابـل                     

يك فصل خشك كه از نيمه خرداد ماه آغاز شده و تا اواخر تابستان و گاه اوايل پاييز ادامـه            . مشاهده است 

رژيم بارندگي محدوده ارژن و پريشان مديترانه اي است و   . د به خوبي در منطقه قابل مشاهده است       مي ياب 

وجود يك فصل پر باران منطبق بر ماههاي سرد سال و يك فصل خشك متمايز منطبـق بـر ماهـاي گـرم          

ا و ، هـو 1381مطالعات طرح مـديريت ذخيـره گـاه ارژن و پريـشان،     ( سال كامال در آن قابل مشاهده است      

  )6اقليم، گزارش شماره 

  



 ١٢١

و پارامترهـاي مربوطـه در ايـستگاههاي    ) برحسب ميلي متـر ( مقادير بارندگي فصلي ) : 17(جدول شماره  

، گـزارش  1381مطالعات طـرح مـديريت ذخيـره گـاه ارژن و پريـشان،       (منتخب محدوده ارژن و پريشان

  )6شماره 
  نهساال  تابستان  بهار  زمستان  پاييز  پارامتر  ايستگاه

 610.0 9.5 177.0 379.5 418.0  حداكثر

  جره 385.6 1.8 48.5 222.6 112.7  متوسط

 140.0 0.0 6.0 63.5 2.0  حداقل

 669.0 25.0 238.0 458.0 287.5  حداكثر

  خانزنيان 459.9  4,5 74.9 258.0 122.5  متوسط

 228.0 0.0 26.0 72.0 10.5  حداقل

 910.0 7.0 228.0 647.5 392.0  حداكثر

  )شيراز(قالت  593.2 0.8 95.7 336.7 160.1  متوسط

 297.0 0.0 36.0 159.0 10.0  حداقل

 553.0 29.0 95.0 446.0 296.0  حداكثر

  قنبر آباد 388.4 2.8 51.8 221.7 112.2  متوسط

 125.0 0.0 11.0 59.0 0.0  حداقل

 900.0 0.0 224.0 595.0 381.0  حداكثر

  )فارس(گلستان 540.4 0.0 90.9 307.2 142.4  متوسط

 258.5 0.0 31.0 116.0 8.0  حدقل

 984.0 59.0 399.0 434.0 201.0  حداكثر

  )شيب تنگ(نرگسي 377.0 3.5 61.0 222.0 90.3  متوسط

 138.0 0.0 0.0 75.0 1.0  حداقل

 548.0 8.0 129.0 341.0 332.0  حداكثر

  پل شكسته 328.2 0.4 42.3  193,6 91.8  متوسط

 112.0 0.0 5.0 57.0 0.0  حداقل

 685.0 10.0 182.0 520.0 329.0  حداكثر

 442.7 0.8 77.7 245.6 118.7  متوسط
حسين آباد چشمه 

  سراب
 196.0 0.0 0.0 58.0 7.0  حداقل

 477.0 23.8 91.4 367.6 224.7  حداكثر

  شيراز 336.7 107 47.5 208.4 79.1  متوسط

 194.2 0.0 4.9 89.2 0.1  حداقل

 778.3 28.0 126.4 679.2 355.5  حداكثر

  دريس شاپور ممسني 586.4 3.9 69.0 357.2 156.3  متوسط

 371.1 0.0 5.0 131.3 0.0  حداقل

  



 ١٢٢

و پارامتر هـاي مربوطـه در   ) بر حسب ميليمتر( مقادير تغييرات بارندگي فصلي ) : 17(ادامه جدول شماره    

  شان ايستگاههاي منتخب محدوده ارژن و پري
  ساالنه  تابستان  بهار  زمستان  پاييز  پارامتر  ايستگاه

 1221.1 40.0 552.3 741.0 352.5  حداكثر

  كالني عبدوئي 658.3 6.3 83.5 405.9 162.5  متوسط

 227.8 0.0 8.0 128.0 0.0  حداقل

 648.5 20.6 125.0 474.5 420.0  حداكثر

  بند بهمن 495.4 3.4 68.8 290.2 133.0  متوسط

 248.0 0.0 16.2 82.1 8.0  داقلح

 3027.5 127.0 1260.0 1389.4 742.5  حداكثر

  بن رود گل زردي 1263.4 8.5 218.7 721.8 314.5  متوسط

 430.5 0.0 0.0 178.5 4.0  حداقل

 848.0 23.0 231.4 533.5 372.5  حداكثر

  كازرون 546.0 3.3 82.2 306.6 154.1  متوسط

 170.5 0.0 20.0 94.0 8.4  حداقل

 628.7 31.5 176.9 401.7 216.3  حداكثر

  بيدزرد 391.8 3.1 59.3 224.9 104.5  متوسط

 255.0 0.0 10.9 68.0 0.0  حداقل

 658.4 6.0 198.2 546.7 288.9  حداكثر

  دوكوهك 439.7 0.5 74.4 251.8 113.0  متوسط

 253.8 0.0 24.8 65.3 6.0  حداقل

 899.5 30.0 199.0 564.5 378.0  حداكثر

  رشن آباد 537.9 3.2 77.2 308.9 148.6  متوسط

 239.5 0.0 16.0 104.0 3.0  حداقل

 870.8 11.5 209.7 733.5 473.2  حداكثر

  )شيراز(قالت 674.4 1.4 97.5 402.2 173.3  متوسط

 503.2 0.0 39.3 174.8 0.0  حداقل

 1026.8 36.3 294.3 475.0 275.5  حداكثر

  شهرنجان 420.5 3.4 61.6 243.2 112.3  سطمتو

 14.4 0.0 0.0 7.5 0.0  حداقل

 855.0 58.2 141.8 638.2 355.2  حداكثر

  چنار شاهيجان 575.2 5.3 73.2 346.2 150.5  متوسط

 325.6 0.0 4.6 121.3 0.0  حداقل

 672.9 14.0 281.1 569.3 314.4  حداكثر

  سد درودزن 489.7 1.6 84.0 287.0 117.1  متوسط

 10.3 0.0 29.9 44.9 2.6  حداقل

  



 ١٢٣

و پـارامتر هـاي مربوطـه در    ) بر حسب ميليمتـر ( مقادير تغيرات بارندگي فصلي ): 17(ادامه جدول شماره  

، 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريـشان،           (ايستگاههاي منتخب محدوده ارژن و پريشان     

   )6گزارش شماره 
  ساالنه  تابستان  بهار  مستانز  پاييز  پارامتر  ايستگاه

 1077.5 3.9 212.8  653,5 458.5  حداكثر

  قائميه 622.3 0.2 89.7 353.7 178.6  متوسط

 226.5 0.0 0.0 104.5 0.0  حداقل

 1241.8 57.5 313.6 938.3 638.7  حداكثر

  ريجي 933.3 4.0 138.8 584.7 205.9  متوسط

 439.8 0.0 26.0 263.3 3.0  حداقل

  

  

   دماي هوا-1-9-4

شناخت ميزان حرارت هوا، نوسان و رژيم ساالنه آن از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا در مناطقي كـه            

ميزان بارشهاي جوي كم است ، حرارت هوا و نوسان آن در ماههاي مختلـف سـال بـه طـور مـستقيم  بـر          

يمي عمده و موثر بـر رشـد و نمـو و    يكي از عناصر اقل . ميزان تبخير و در نتيجه نياز آبي گياهي موثر است         

همچنين افت ناگهـاني  . تركيب پوشش آن در ماههاي مختلف، شرايط بحراني  را بر گياه تحميل مي كند         

  .دما و يخبندان در فصول بهار و پاييز مي تواند خسارات جبران ناپذيري را بر گياهان تحميل كند

 ايستگاه واجد آمار مناسـب  10تلف دماي هوا بر روي در اين بخش نتايج مطالعه و بررسي پارامتر هاي مخ    

،هوا و 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان،       ( در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است        

  )6اقليم، گزارش شماره 

  

  :تجزيه و تحليل دماي هوا در مقياس سال و ماه-1-9-4-1

 منتخب و پارامتر هاي پنج گانه دماي منطقـه ارائـه شـده       ايستگاه 10 و ارتفاع    نوع) 18(شماره  در جدول   

 درجه سـانتيگراد در ايـستگاههاي سـد درود زن و دشـت ارژن       4/24 و   12ميانگين دماي ساالنه بين     . اند

اعداد باالي صفر را نشان مي ) حداقل، حداكثر و متوسط( از فروردين ماه مقادير ميانگين دما       . متغير است 

اين وضعيت در ماههاي تير و مرداد به اوج خود مـي رسـد و          . ع دوره گرم مي باشد    دهد و در حقيقت شرو    



 ١٢٤

مجددا از شهريور ماه  مقادير اين پارامتر كاهش يافته و در دي و بهمن ماه به   پايين ترين حد خـود مـي        

   ) 6، گزارش شماره 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان ، ( رسد 

  

  باد-1-9-5

 بررسي هاي پارامتر هاي مختلف باد در منطقه به دليل فقدان ايستگاه هواشناسي واجد آمار بـاد در              جهت

محدوده مطالعاتي در محدوده ارژن و پريشان آ؛مار مربوط به ايستگاه هواشناسي سينوپتيك شيراز باتوجه               

مـديريت ارژن و  مطالعـات طـرح    ( به قدمت آماري آن مورد بررسي و تجزيه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت                

  )6، هوا و اقليم ، گزارش شماره 1381پريشان، 

  

  

  تعيين شدت و سرعت بادهاي اصلي-1-9-5-1

 متـري  10 مقادير حداكثر، حداقل و متوسط سرعت باد در مقياس ماهانه در ارتفاع   )19(در جدول شماره    

توسط سرعت بـاد در ايـن   همانطور كه مشاهده مي شود م  . براي ايستگاه سينوپتيك شيراز ارائه شده است      

 نات در تيـر مـاه و   9/4بيشترين سرعت متوسط ماهانه به ميزان     . است)  متر بر ثانيه   2(  نات   9/3ايستگاه  

در آبـان و آذر مـاه ثبـت    )  متر بر ثانيـه  1/3(  نات  7/2كمترين مقدار متوسط حداقل سرعت ماهانه برابر        

  . شده است

اههاي آذر، بهمن، اسفند و فروردين مـي وزنـد و بيـشترين مقـدار     شديدترين بادها در ايستگاه شيراز در م      

  .  متر بر ثانيه ثبت شده است8/29سرعت باد مربوط به آذر ماه به ميزان 

شدت باد در محدوده ايستگاه مذكور  بطور كلي در آذر ماه شروع به افزايش نموده و تا اواخـر مـرداد مـاه                      

( مهر تـا بهمـن بـه شـكل قابـل مالحظـه اي كـاهش مـي يابـد         شدت وزش باد در ماههاي . ادامه مي يابد  

  )6، هوا و اقليم، گزارش شماره 1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان، 

  



 ١٢٥

  
  

  

  

  

  



 ١٢٦

  



 ١٢٧

  
  

  

  

  

  

  



 ١٢٨

  

  

  

  

  

 متري و متوسط سرعت باد در ايستگاه سينوپتيك 10پارامتر هاي باد غالب در ارتفاع       ): 19(جدول شماره   

  )6، گزارش شماره 1381ت طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان، مطالعا(  شيراز
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

  پارامتر
Okt. Nov Dec jan Feb mar Apr may jun jul Aug sep 

  ساالنه

ــاد  جهــت ب

  غالب
315 315 315 315 315 315 270 315 315 315 315 315 315 

سرعت بـاد   

  غالب
6.1 5.8 5.6 5.7 6.2 6.8 8.4 7.2 7 6.7 6.4 6.4 6.4 

ــت  جهــــ

شديد ترين  

  باد

210 16 210 240 180 210 250 270 270 180 360 260 210 

ــرعت  ســـ

شديد ترين  

 باد

29 29 58 39 49 39 40 35 29 35 33 27 58 

ــط  متوســ

  سرعت باد
3.3 2.7 2.7 2.9 3.9 4.7 4.7 4.9 4.5 4.1 3.9 3.5 3.9 

  



 ١٢٩

  :  تعيين جهت باد هاي اصلي در طول سال-1-9-5-2

جهت باد غالب در اين ايـستگاه شـمال غربـي و    .   گلباد ساليانه شيراز  را نشان مي دهد   )4(شماره  نمودار  

جهـت بادهـاي غالـب محـدوده      . مـي باشـد   % 36ميانگين دراز مدت درصد باد آرام برابـر         . غربي مي باشد  

 سمت هاي شمال شمال غرب و غرب مي باشد، به طوريكه درصد بادهاي شمال غربـي              مطالعاتي عمدتا از  

  .مي رسد % 15و درصد بادهاي غربي به بيش از % 20به بيش از 

متعير است كه به ترتيب به فـصول بهـار و پـاييز تعلـق     % 46تا  % 28درصد هواي آرام در كليه فصول بين        

كه در محدوده مطالعاتي متالطم ترين فصل بهار و آرام ترين  از اين مطلب چنين استنباط مي شود        . دارند

جهت بادهاي غالب شمال و شمال غربي كم و بيش منطبق بر جريانات توده هاي هـواي         . فصل پاييز است  

بادهاي غالب شمال غربي كه در فصول زمستان و بهار      . غالبي است كه منطقه را تحت تاثير قرار مي دهند         

مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ( ارند ناشي از جريانات مديترانه اي  مي باشند      از شدت بيشتري برخورد   

  )6، هوا و اقليم ، گزارش شماره 1381ارژن و پريشان، 

  

   رطوبت نسبي-1-9-6

رطوبت نسبي معيار مناسبي است كه به كمك آن مي توان شرايط خشك و مرطوب هوا را مـورد سـنجش    

نم نسبي هوا . د در هوا را  با ميزان رطوبت در مرحله اشباع مقايسه نمود   قرار داده  و اختالف رطوبت موجو      

عبارت است از نسبت ميزان بخار آب موجود در هوا به حداكثر ميزان آبي كـه جـو در همـان شـرايط مـي         

  .تواند كسب كند مقدار رطوبت هوا دربر آورد ميزان تبخير و تعرق بسيار موثر است

، 6-2/1گاههاي هواشناسي  در سه نوبت اندازه گيري مي شـوند كـه عبارتنـد از          مقدار اين پارامتر در ايست    

 در حقيقـت  12-2/1 و 6-2/1 كه از ميان اين سه مقدار ، مقادير اندازه گيري شـده در               18-2/1 و   1-12/

مطالعـات طـرح مـديريت ذخيـره  گـاه ارژن و         ( مقادير حداكثر و حداقل رطوبت موجود در هوا مي باشند         

  )6، هوا و اقليم، گزارش شماره 1381پريشان،

  



 ١٣٠

  
  

  

  

  

  

  



 ١٣١

  : تجزيه و تحليل رطوبت نسبي-1-9-6-1

 ايـستگاه هـوا شناسـي    5براي بررسي پارامتر هاي مختلف رطوبت نسبي در محـدوده مـورد نظـر از آمـار                 

 12-2/1، 6-2/1استفاده شده است و براي هر ايستگاه مقادير اندازه گيري شده رطوبت نسبي در سـاعات           

مقـادير يـاد   .  مورد آناليز قرار گرفته و ميانگين رطوبت نسبي به كمك آن محاسبه شـده اسـت                18-2/1 و

  . آمده است)20(شماره  ايستگاه در جدول 5شده در مقياس سال و ماه براي 

و كمتـرين مقـدار   % 52در مقياس ساالنه بيشترين ميزان متوسط رطوبت در ايستگاه دشت ارژن به ميزان    

مقـادير حـداكثر و حـداقل  نـسبي در     . برآورد شـده اسـت   % 41 در ايستگاه شيراز به ميزان       رطوبت نسبي 

، 68همين دو ايستگاه مشاهده مي شود كه باالترين ميزان حداكثر رطوبت نسبي در ايـستگاه دشـت ارژن      

   .مي باشد% 30و پايين ترين مقدار آن در شيراز 

ي در دي ماه تا فـروردين مـاه و كمتـرين ميـزان آن در      به طور كلي بيشترين مقادير ميانگين رطوبت نسب       

، هـوا و  1381مطالعات طـرح مـديريت ذخيـره گـاه ارژن و پريـشان،      ( ماههاي خرداد تا شهريور مي باشد     

  )6اقليم، گزارش شماره 

  

   تعيين دوره يخبندان-1-9-7

 و نتـايج  رار گرفته اسـت  ايستگاه جهت بررسي شرايط يخبندان در منطقه مورد ارزيابي ق     5آمار موجود در    

  . تعداد روزهاي يخبندان در مقياس ماه و سال ارائه شده استبا معرفي) 21(شماره آن در جدول 

. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه دوره يخبندان از مهر آغاز شده و تا فروردين ادامه مـي يابـد          

مي شود و از خرداد ماه تا آخر شهريور مـاه  بيشترين تعداد روزهاي يخبندان در ماههاي دي و بهمن ديده      

بيشترين روزهـاي يخبنـدان در ايـستگاه دشـت ارژن و كمتـرين         . هيچگونه يخبنداني مشاهده نشده است    

مطالعات طرح مـديريت ذخيـره      ( تعداد آن در ايستگاه كازرون در طول دوره مشاهداتي گزارش شده است           

  )6رش شماره ، هوا و اقليم ، گزا1381گاه ارژن و پريشان، 

  



 ١٣٢

  



 ١٣٣

  



 ١٣٤

  
  

  



 ١٣٥

  اقليم شناسي-1-9-8

بطـور  . مـي باشـد  ... اقليم نتيجه تركيب عناصر متنوع آب و هواي نظير دما، بارندگي، رطوبت، تبخير، بادو  

كلي در شكل گيري سيماي اقليمي هر منطقه عوامل متعدد با تاثير بر يكديگر دخالت دارند كه مهمتـرين   

  . اقليم شناخته مي شوندآن تحت عنوان فاكتور هاي سازند

به منظور ارزيابي اقليم اين محدوده دو روش آمبرژه و دومارتن انتخاب شده هر كدام از اين روشها، اقلـيم                  

  .منطقه مورد مطالعه را از ديدگاه متفاوتي كه آن روس بر آن مبتني است مورد ارزيابي قرار مي دهد

اباني گرم مينه و بر اساس روش دومـارتن داراي اقلـيم      بر طبق روش آمبرژه منطقه پريشان داراي اقليم بي        

 هوا و اقليم ، گـزارش شـماره   1381مطالعات طرح مديريت ذخيره گاه ارژن و پريشان ،        ( خشك مي باشد  

6(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٦

   خاكشناسي–1-10

  

   مشخصات خاكهاي منطقه پريشان  - 1- 10- 1

ق تحت حمايت سازمان محيط زيست مي باشد منطقه مورد مطالعه پريشان كه بخشي از آن به صورت قر

قسمت اعظم سطح عرصه مورد نظر اراضي كوهستاني و تپه اي . در غرب استان فارس واقع گرديده است

  . فرا گرفته اند

خاكهاي منطقه درياچه پريشان بعلت گرمي هوا منطقه و ميانگين بارندگي ساليانه كمتر، از تكامل قابل 

همچنين سطح ايستابي باال در بخشي از اراضي محدوديتهايي را براي . ندمالحظه اي برخوردار نيست

در مجموع بجز شوري عامل محدود كننده ديگري در اين خاكها . گياهان زراعي و باغي ايجاد مي كند

وجود درياچه دايمي پريشان كه سطح آن در سالهاي مختلف تغيير مي يابد و امكان . ديده نمي شود

. و رطوبت نسبي زياد هوا بخشي از رطوبت مورد نياز گياهان در منطقه را تامين  مي كنداستفاده از شبنم 

 و اراضي نزديك به درياچه در صورت برنامه ريزي مي تواند به محلهاي مناسبي 413اراضي پست نيمرخ 

ن تر با توجه به منبع آبي مطمئ. براي سكونت توريسم و ماهيگيري و همچنين آبزي پروري اختصاص يابد

  . درياچه پريشان و دايمي بودن آن امكان توسعه آبزي پروري در اين عرصه بسيار بيشتر است

  

   رژيم حرارتي و رطوبتي خاكها -1-10-2

با توجه به وجود دو منحني حرارتي، رطوبتي متفاوت براي منطقه پريشان و اينكه رژيم حرارتي خاك 

 متر مي باشد و تأثير مستقيمي از تغييرات 1ر از بخصوص در اين مناطق كه عمق خاكها عموماً كمت

  . روزانه دماي هوا مي پذيرد اين ويژگيها  تعيين گرديده است

( و اريديك  ) Udic( كه حد فاصل بين يوديك  ) Ustic( رژيم رطوبتي منطقه پريشان از نوع يوستيك 

Aridic ( است، مي باشد .  

  



 ١٣٧

 سري هاي خاك-1-10-3

  )1-1-1 (417 خاك سري -1-10-3-1

كمتر (با توجه به كمي عمق خاك . ديده مي شود ) 1-1( اين سري خاك بر روي واحد ارضي كوهستاني

در )  درصد60بيش از ( سانتيمتر 40و بيرون زدگي هاي با سنگي با قطر بيش از )  سانتيمتر10از 

. تشريح آن نبوده استامكان حفر نيمرخ و )  درصد50بيش از ( بسياري از نقاط تشكيل دهنده اين خاك 

گياهان . استقرار گياهان  بصورت ضعيف و با تراكم ناچيز در نقاط تجمع موضعي خاك، پيش آمده است

. مرتعي چند ساله و درختچه هاي ارژن و بادام وحشي، پوشش گياهي غالب عرصه را تشكيل داده اند

 نموده و بيشتر سازند زمين فرسايش شديد آبي و زمين ساختي از تكامل هرچند جرئي خاك جلوگيري

ارتفاع .  درصد متغير است20- 80شيب در تمامي جهات و در دامنه وسيع . شناسي خودنمايي مي كند

 قسمت اعظم اين GH  متر متغير بوده و سازند زمين شناسي گچساران2900 تا 2000اين اراضي بين 

همترين عوامل كمي تراكم خشكي كامل به علت كمي ضخامت خاك از م. عرصه را پوشانيده است 

ري اين خاكها به علت سازند غالب، بسيار كم بوده و اسيديته اين .شو. پوشش گياهي اين خاكها مي باشد

  .  مي باشد5/8-  5/7خاكها با توجه به اسيديته سازند غالب در حدود 

 USDA: Litic Xerorthent                        FAO: Litic Leptosols            :طبقه بندي

  

  )1-2-1 (418خاك سري  -1-10-3-2

تمامي خصوصيات اين سري خاك مانند . ديده مي شود) 2-1(اين خاك بر روي واحد اراضي كوهستاني 

وجود نقاط تجمع موضعي خاك .  بوده و امكان حفر نيمرخ و تشريح آنرا نداشته است417خاك سري 

 خاك و در نتيجه استقرار پوشش گياهي بيشتر را قابل توجه وشيب عمومي كم، امكان تشكيل بيشتر

ارتفاع  اين اراضي بين ) تراكم بيشتر درختان بنه ودرختچه هاي ارژن و بادام كوهي ( مقدور كرده است 

  .  متر متغير بوده و سازند زمين شناسي غالب آن آسماري  و پابده مي باشد2400 تا 1200

  USDA: Litic Xerorthent                        FAO: Litic Leptosols:   طبقه بندي



 ١٣٨

  

   )1-3-1 ( 419 خاك سري -1-10-3-3

تمامي خصوصيات اين سري خاك مانند خاك . ديده مي شود) 3-1(اين خاك بر روي اراضي كوهستاني 

عمق بسيار كم خاك و شيب زياد عرصه .  بوده و امكان حفر نيمرخ و تشريح آنرا نداشته است417سري 

با بريدگيهاي فراوان و دره هاي باريك و بلند، امكان استقرار پوشش گياهي را بسيار ضعيف نموده همراه 

 متر از سطح دريا متغير است و سازند زمين شناسي غالب 2500 تا 1300ارتفاع اين اراضي بين . است

  . آن، پابده گورپي مي باشد

  USDA: Litic Xerorthent                        FAO: Litic Leptosols:    طبقه بندي

  

  )1-4-1( 420 خاك سري  -1-10-3-4

 10كمتر از ( با توجه به كمي عمق خاك . ديده مي شود )  4-1(اين خاك بر روي اراضي كوهستاني 

 درصد در بسياري از 60بيش از )  سانتيمتر 40با قطر بيش از ( و بيرون زدگيهاي سنگي ) سانتيمتر 

عدم استقرار .  فرسايش شديد آبي، تجمع و تشكيل خاك بسيار كم شده استنقاط عرصه و همچنين

پوشش گياهي حتي در حد ضعيف، فرسايش پذيرترين بخش عرصه را در اين واحد اراضي ايجاد نموده 

  . است

ارتفاع اين سري . خشكي كامل خاك به علت كمي ضخامت آن، از ديگر مشكالت اين سري خاك است

 متر از سطح داراي متغير است و سازند زمين شناسي غالب 1400 تا 900عه بين خاك در محدوده مطال

  . آن آسماري مي باشد

  USDA: Litic Xerorthent                        FAO: Litic Leptosols:     طبقه بندي
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  )1-1-2(421 خاك سري  -1-5-3-10

- 30شيب اصلي عرصه در محدوده  . ي شودديده م ) 1-2( سري خاك در واحد اراضي تپه ماهوري  اين

و فرسايش سطحي و شياري متوسط )  سانتيمتر25كمتر از (ضخامت كم خاك، .  درصد مي باشد15

پوشش گياهي عرصه، گياهان مرتعي يكساله و مهاجم و . امكان حفر نيمرخ و تشريح پرو فيلي را نمي دهد

ارتفاع اين  سري خاك بين . دگي متوسط مي باشددرختچه هاي ارژن و بادام كوهي با تراكم كم و پراكن

خشكي كامل از ديگر عوامل محدود كننده توسعه پوشش گياهي در بين .  متغير است1600 تا 2500

  . سلزند زمين شناسي گچساران و آسماري مي باشد. سري خاك است

     Regosols  USDA: Eutrondepts                             FAO: Litic :    طبقه بندي 

 

   ) 1-2-2 ( 422 خاك سري  -1-10-3-6

شيب اصلي عرصه در محدوده . ديده مي شود ) 2-2( اين سري خاك در واحد اراضي تپه هاي ماهوري 

و فرسايش شياري )  سانتيمتر40كمتر از (ضخامت كم خاك .  درصد مي باشد30مورد مطالعه بيش از 

پوشش گياهي عرصه، گياهان مرتعي با تراكم . ي را نمي دهدشديد امكان حفر نيمرخ و تشريح پروفيل

ارتفاع اين . متوسط و درختچه هاي ارژن و بادام كوهي با تراكم كم تا متوسط و پراكندگي زياد مي باشد

خشكي كامل اين سري خاك .  متر متغير است2400 تا 900سري از خاكها در منطقه ارژن و پريشان از 

سازند زمين . سايش شديد، علت اصلي ضعف پوشش گياهي اين خاكها استبه علت كمي ضخامت و فر

  . شناسي غالب، پابده گورپي مي باشد

     Regosols  USDA: Eutrondepts                             FAO: Litic:    طبقه بندي

  

  

  

  



 ١٤٠

  

   )1-3-2 (423 خاك سري  -1-10-3-7

شيب اصلي عرصه در محدوده . ديده مي شود ) 3-2 ( اين سري خاك در واحد اراضي تپه هاي ماهوري

 محيط 422 و 421عمق بيشتر خاك نسبت به سري هاي خاك . درصد مي باشد )  5- 30(مورد مطالعه 

  . مساعدي براي رشد گياهان مرتعي و جنگلي ايجاد كرده است

) محيط زيست منطقهبويژه در مناطق قرق شده توسط اداره ( پوشش گياهان مرتعي يكساله و چند ساله 

تراكم متوسط تا زياد درختچه هاي . بسيار مطلوب بوده و حفاظت خاك در حد مناسبي صورت مي پذيرد

. ارژن و بادام كوهي و درختان بنه و بلوط، پوشش گياهي غالب اين سري خاكها را  تشكيل مي دهد

قه ياد شده متغير است و سازند  متر از سطح دريا در منط2200 تا 1200ارتفاع اين جزء واحد راضي بين 

  . زمين شناسي غالب آن سروك و آسماري مي باشد

     Regosols  USDA: Eutrondepts                             FAO: Litic:    طبقه بندي

 

  

   )1-4-2 (424خاك سري  -1-10-3-8

و در اواحد اراضي تپه بر روي تپه هاي منفرد موجود در دشت و يا اراضي پست منطقه  اين سري خاك

فرسايش شديد سطحي و شياري عمق خاك را بر روي تپه ها بسيار كم . وجود دارد ) 4-2( ماهوري 

تراكم بسيار . در نتيجه امكان استقرار پوشش گياهي بسيار كم شده است)   سانتيمتر20كمتر از (كرده 

ارتفاع اين سري خاكها از . استكم پوشش مرتعي و درختچه اي به علت خشكي كامل خاك، تشديد شده 

  .  متر درمنطقه مورد مطالعه متغير است و سازند زمين شناسي غالب آن آسماري مي باشد2100 تا 800

     Regosols  USDA: Eutrondepts                             FAO: Litic:    طبقه بندي

  . ا نشان مي دهدطبق بندي خاكهاي منطقه ارژن و پريشان ر) 4( نقشه شماره 

  



 ١٤١

   گروهاي هيدرولوژيكي خاكهاي منطقه-1-10-4

براساس ساختمان و بافت نيمرخهاي حفر شده و همچنين مشاهدات صحرايي و نيز با توجه به جدول 

گروه  طبقه بندي نموده است،  ) SCSبروش ( كه خاكها را برحسب نفوذ پذيري ) 22(شماره 

خاك     تحت ) Permability قابليت نفوذ اراضي ( Cاس مقدار هيدرولوژيكي هر جزء واحد اراضي براس

 كه براساس خصوصيات فيزيكي خاك از جمله ميزان سنگريزه و تخلخل Cمقدار . االرض تعيين مي گردد

  . نسبي خاك تعيين مي گردد در مشخص نمودن قابليت هر جزء واحد اراضي مورد استفاده  قرار مي گيرد

  .  براساس وضعيت افق خاك زيرين ارائه شده استCيين ضريب تع) 23(در جدول شماره 

  . گروههاي هيدرولوژيكي خاكهاي منطقه ارژن و پريشان را نشان مي دهد) 5(نقشه شماره

  

 )v(طبقه بندي خاكهاي محدوده مطالعاتي برحسب نفوذ پذيري ): 22(جدول شماره 

 

  )ميليمتر در ساعت( حداقل نفوذ پذيري 
  گروه

5/11 -5/7  A 

5/7 -8/3  B  

8/3 -3/1  C  

3/1 -0  D  

 

  

   درياچه پريشان-1-10-5

براساس نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي برداشت شده از رسوب بستر درياچه پريشان ويژگيهاي اساسي 

 تا 25/2 سانتيمتر، از مقدار 150هدايت الكتريكي عصاره اشباع از عمق صفر تا : خاكها به شرح زير است

  . انتيمتر  كاهش مي يابد و به طور كلي خاك غير شور تلقي مي شود ميلي موس بر س2/1



 ١٤٢

 تا 8/7 سانتيمتري از تغيير چنداني برخوردار نيست و در حد 150اسيديته گل اشباع از سطح تا عمق 

مقدار . مقدار گچ در اين خاكها متوسط بوده و كمتر از خاكهاي بستر ارژن مي باشد.  واحد مي باشد1/8

  .  ميلي اكيواالن بر صد گرم خاك به ترتيب از سطح تا عمق در تغيير است4/12تا  2/10آن بين 

 درصد در عمق 1 سانتيمتر تا 10 درصد در عمق صفر تا 3مقدار كربن آلي خاك كامال زياد بوده و از 

 0./12درصد در سطح به   /. 35به همين ترتيب مقدار ازت كلي اين خاكها .  سانتيمتر در تغيير است150

اين مقدار مواد آلي و ازت كل گوياي غني بودن اين خاكها  از ورودي مواد . درصد در عمق نوسان دارد

  . ازت دار به درياچه است

 سانتيمتر 150ميزان فسفر قابل جذب اين خاكها نيز همانند ميزان ازت بسيار زياد بوده و ازسطح تا عمق 

  . ير است ميليگرم در كيلو گرم خاك متغ3/38 تا 2/23بين 

 تا 173پتاسيم قابل جذب اين خاكها مثل خاكهاي بستر درياچه ارژن ميزان متوسط تا ضعيفي داده و از 

  .  ميليگرم در كيلو گرم در تغيير است72

.  واحد مي باشد1 نيز مثل درياچه ارژن از سطح تا عمق ناچيز و كمتر از SARمقدار نسبت جذب سديم

 سانتيمتر لوم رسي و 23برخالف ارژن سنگين بوده، به طوري كه تاعمق بافت خاك بستر درياچه پريشان 

  .  سانتيمتر رسي مي باشد150از آن به بعد تا حداقل 

خاك بستر درياچه پريشان كامال غني از عناصر تغذيه اي است و مقدار و فسفر آن به نحو چشمگيري 

اتي بوده و به طور بالقوه مي تواند منشاء به احتمال زياد، نوع ازت خاك عمدتاً از نوع نيتر. زياد است

همچنين غني . خطراتي براي آبزيان جانوري درياچه و به تبع آن استفاده كنندگان از درياچه قرار گيرد

بودن بيش از حد بستر، سبب رشد بيش از حد گياهان كف زي، كاهش اكسيژن حياتي و مرگ جانوران 

  . آبزي گردد

اچه، ورود پساب كشاورزي و انساني روستاهاي اطراف به اين درياچه علت اساسي غني بودن خاك دري

  . است كه روند بسيار نگران كننده تر از درياچه ارژن دارد

  



 ١٤٣

  

  

  

  



 ١٤٤



 ١٤٥



 ١٤٦

  

  هيدرولوژي -1-11

  

  گستره آبگير -1-11-1

 كليومتر مربع است كه بيش از دو ثلـث آن مربـوط بـه     170 تا   150گستره آبگير درياچه فامور حدود      

از ايـن قـسمت از   . باختري درياچه مي باشد كه فرونشست كازرون نيز در آن جاي گرفته اسـت    شمال  

سطح آبگير ظاهرا آب كمتري وارد درياچه مي شود و بيشترين آب درياچه، از آبراهه هايي سرچـشمه                 

گرفته از كوه فامور و ارتفاعات جنوب خاوري است كه سرچشمه ساران متعددي مانند چشمه بيـدزرد                 

از سوي ديگر بدليل وجود قناتهـاي متعـدد در جنـوب كـازرون     . شمه سوسامك در آن وجود دارند و چ 

، هيـدرولوژي آبهـاي ،   1381بطرف درياچه ، چنين بنظر مي رسد كه بخش عمده اي از آب دريشان،               

  ).  7گزارش شماره 

      

  تغذيه و تخليه درياچه پريشان -1-11-2

 چشمه ها ومنابع آب زيرزميني دريافت مي كند و ميزان بارندگي      درياچه پريشان بيشتر آب خود را از      

ساالنه در منطقه نسبت به ميزان تبخير از سطح آزاد درياچه بسيار نـاچيز اسـت بـه طوريكـه ميـزان                   

 ميليـون  35/21 ميليون متر مكعب در سال و ميزان بارش سـاالنه  46/97تبخير از سطح آزاد درياچه     

  .متر مكعب مي باشد

ررسي بيشتر نحوه تغذيه درياچه پريشان به بررسي آبخوان هايي كه داراي تعامل هيدروليكي با           براي ب 

  :درياچه پريشان هستند مي پردازيم

اين سفره در شرق و جنوب شرق درياچـه پريـشان در سـازند آهكـي      : سفره كارستي پريشان  ) الف

اري شرق و جنوب شرق درياچـه  حوزه آبريز اين سفره شامل آهكهاي آسم. آسماري توسعه يافته است  
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اين سفره واحد هيـدرولوژيك پيچيـده ايـست كـه         . پريشان، از حد محور تاقديس تا درياچه مي باشد        

مطالعـات ژئوفيزيـك و حفاريهـاي       . ارتباط تنگاتنگي بين آبهاي سـطحي و زيرزمينـي آن وجـود دارد            

شانه اي از نفـوذ  آب درياچـه         اكتشافي در آهكهاي اين سفره تاكنون انجام نشده است امـا تـاكنون نـ              

تخليه اين سفره از طريق پنج دهنـه چـشمه      . پريشان به درون آهكهاي اين سفره مشاهده نشده است        

به نامهاي گپ، خواجو، پهلك، جمشيدي و گرآب صورت مي گيرد كـه همگـي از چـشمه هـاي مهـم                     

  .تغذيه كننده درياچه پريشان هستند

توسط درياچه پريشان و رسـوبات آبرفتـي دامنـه اي كـه در پـاي        آبخوان مال اره     :آبخوان مالاره ) ب

اين آبخوان شامل ناحيه اي در جنوب تا غـرب     . سازند كنگلومراي بختياري قرار دارند تغذيه مي گردد       

جهـت  . درياچه پريشان است كه توسط مرز جدايي آبخوان شاپور و درياچه پريشان محدود مي گـردد           

شان دهنده تغذيه اين آبخوان توسط درياچه پريشان مـي باشـد،   خطوط جريان قسمت غرب درياچه ن    

اما در قسمت جنوبي درياچه تعدادي از خطوط جريان به سمت درياچه پريشان منحـرف مـي گردنـد         

كه در واقع نشان دهنده تخليه اين بخش از آبخوان به درياچه مـي باشـد و بقيـه خطـوط بـه سـمت                   

ر قابل نفوذ گچـساران پوشـيده شـده اسـت، منحـرف مـي       جنوب آبخوان كه توسط سازند مارني و غي     

گردد كه مي تواند موجب باال آمدن سطح آب زير زميني در اين قسمت شده و در نهايت بـه درياچـه                  

  .پريشان تخليه گردد

 با توجه به نقشه هاي تـراز آب زيرزمينـي، تغذيـه ايـن آبخـوان توسـط رسـوبات                 :آبخوان فامور ) پ

طه افكنه هاي شمال اين ناحيه صورت مي گيرد كه رسوبات مذكور بـه نوبـه                آبرفتي دامنه اي و مخرو    

تخليه آبخوان بـه سـمت درياچـه پريـشان مـي      . خود به وسيله سازند آهكي آسماري تغذيه مي شوند      

  .باشد

 12الزم به ذكر است كه تنها نهر انشعابي از درياچه پريشان، نهر چوب لر مي باشد كه سـاالنه حـدود     

مطالعات طرح مديريت ذخيـره گـاه ارژن   ( مكعب از طريق اين نهر تخليه صورت مي گيردميليون متر  

  )8، هيدرولوژي آبهاي زير زميني، گزارش شماره 1381و پريشان، 
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  ييالن آب-1-11-3

با بهرگيري از نتايج مطالعات هواشناسي، آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني مي توان بـه ارائـه بـيالن و     

در اين بخش با بررسي فرايندهاي توليـد، ورود و  . ب در حوزه تلفيق كازرون اقدام نمودنمودار چرخه آ  

خروج آب در حوزه و تعيين كميت هر يك از عوامل ورودي و خروجي، بـيالن آب حـوزه تنظـيم مـي          

گردد و در نتيجه با ظرافت و توان منابع آب اعم از سطحي و زيرزميني در تـامين نيـاز هـاي توسـعه                       

  . گرددمشخص مي

 20براي بيان محاسبه بيالن متوسط حوزه، از آمـار و اطالعـات هـوا شناسـي و آبهـاي سـطحي دوره              

  . استفاده شده است77-78و آمار آبهاي زير زميني سال آبي  ) 76-77 تا 57-58( ساله

در معادالت بـيالن، مـورد اسـتفاده قـرار     77-78تخليه و مصرف از منابع آب بر اساس داده هاي سال          

 ميليون متر مكعب    31/698بر اساس نتايج بيالن عمومي، حجم آب توليد شده در حوزه            . رفته است گ

  . ميليون متر مكعب است82/703و حجم خروجي 

  

  بيالن آب ارتفاعات -1-11-3-1

 ساله، عوامـل مـوثر در بـيالن آب          20با استفاده از آمار و اطالعات هواشناسي مربوط به دوره شاخص            

 هاي آبريز درياچه پريشان و سرشاخه رودخانه شـاپور تـا محـل ايـستگاه هيـدرومتري            ارتفاعات حوزه 

  )24(جدول شماره .بوشيگان محاسبه و جمع بندي گرديده است
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  :عوامل ورودي -

با داشتن ارتفاع متوسط بارندگي و مساحت ارتفاعات دو حوزه، حجم ريزش در ارتفاعات محاسبه شده       

 55/48 ميليمتـر،  5/536النه و مساحت ارتفاعات حوزه پريشان بترتيب      ارتفاع و حجم بارش سا    . است

  . كيلومتر مربع مي باشد5/90ميليون متر مكعب و 

احتمال ورود جريان زير زمينـي  . هيچ جريان سطحي از حوزه هاي مجاور به اين حوزه وارد نمي گردد   

  .آن اطالع دقيقي در دست نيستاز حوزه مجاور به اين دو حوزه وجود دارد ولي از چگونگي و ميزان 

  

  :عوامل خروجي -

 ميليون متر مكعب در سال مي باشد كه         94/64مجموع جريانهاي خروجي  از ارتفاعات حوزه پريشان         

شامل رواناب، تخليه چشمه ها و چاه هاي آهكي، تبخيـر و تعـرق حقيقـي و جبهـه هـاي ورودي آب                  

  .زيرزميني به دشتها مي باشد

 ميليون متر 83/10مقدار رواناب خروجي از ارتفاعات در حوزه پريشان        :  ها رواناب و تخليه چشمه    - 

  .مكعب مي باشد

با استفاده از بيالن آبي ماهانه تورنت وايت، ميزان تبخير و تعـرق حقيقـي          : تبخير و تعرق حقيقي    - 

       . ميليـون متـر مكعـب بـر آورد شـده اسـت      98/20 و 49/221در ارتفاعات حوزه پريشان بترتيب     

  )25 جدول شماره (

 ميليـون متـر   97/7ميزان تخليه ساالنه چاه هاي آهكـي در حـوزه شـاپور    : تخليه چاه هاي آهكي   - 

 .مكعب مي باشد و در حوزه پريشان از سفره هاي كارستي برداشت نمي گردد
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  :بيالن كلي-1-11-3-2

ع جريانهاي خروجـي نيـز    و مجمو55/48حجم كل آب توليد شده در ارتفاعات حوزه پريشان بترتيب       

  . ميليون متر مكعب در سال مي باشد94/64

  حوزه پريشان

   كيلومتر مربع                                          درصد از5/90= وسعت ارتفاعات

   ميليون متر مكعب                                   بارش كل553/48= حجم ريزشها

  20/34 ميليون متر مكعب                          978/20= تبخير و تعرق حقيقي

  8/56 ميليون متر مكعب                                                575/27= مازاد

  00/40ميليون متر مكعب                                          = 19= 421= تغذيه

  8/16                               ميليون متر مكعب                  154/8= رواناب

  

  بيالن هيدروكليماتولوزي دشت ها -1-11-4

پريـشان محاسـبه و در جـدول شـماره       نت وايت، بيالن هيدروكليماتولوژي حوضـه       بر اساس روش تور   

  .ارائه شده است) 26(

. اشـد  ميليمتر مي ب3/502 كيلومتر مربع و 117وسعت و متوسط بارش ساالنه دشت پريشان بترتيب    

ميزان تبخيـر و تعـرق حقيقـي    .  ميليون متر مكعب مي باشد    77/58حجم بارندگي ساالنه نيز برابر با       

 درصـد بـارش سـاالنه       5/64 ميليون متر مكعب در سال مي باشد كه معـادل            91/37براي دشت فوق    

  . ميليون متر مكعب مي باشد86/20است بر اين اساس حجم بارش موثر ساالنه در اين دشت 

ميزان نفوذ ساالنه به آبخوان . ش موثر به دو مولفه نفوذ به آبخوان و رواناب سطحي تبديل مي شود             بار

 77/13 ميليون متر مكعب و حجم رواناب سطحي ساالنه نيز برابـر بـا               09/7در دشت پريشان برابر با      

  .ميليون متر مكعب ميباشد
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با توجـه بـه آمـار    . ع را پوشانده است   كيلومتر مرب  5/42درياچه پريشان بخشي از دشت را به مساحت         

 براي تبديل تبخير از تشتك بـه تبخيـر از   85/0بارندگي و نيز تبخير ايستگاه پريشان و اعمال ضريب   

 و ميـزان بـارش سـاالنه بـر اسـاس      46/97سطح آزاد آب، ميزان تبخير از سطح آزاد آب درياچه برابر      

  .باشد ميليون متر مكعب در سال مي 35/21درياچه برابر 

  . در دشت پريشان را نشان مي دهدهيدروكليماتولوژيبيالن ) 27(جدول شماره 
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  يالن هيدروكليماتولوژي دشت پريشانب) : 27(جدول شماره 

  وسعت  نام دشت

  )كيلومتر مربع ( 

  ارتفاع بارش

  )ميليمتر(

  حجم بارش

MCM) 

تبخير و 

  تعرق

)M.C.M(   

  بارش موثر

)M.C.M(   

  جريان سطحي

)M.C.M(   

  نفوذ

)M.C.M(   

  09/7  77/13  86/20  91/37  77/58  30/502  117  پريشان

  امور مطالعات منابع آب فارس: ماخذ
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  :                                                                      دشت پريشان

                      درصد از كيلومتر مربع                           117=وسعت دشت

   ميليون متر مكعب                                     بارش كل    77/58=حجم ريزشها

  50/64 ميليون متر مكعب                         91/37= تبخير و تعرق حقيقي

  86/20 ميليون متر مكعب                                                86/20=مازاد

  43/23 ميليون متر مكعب                                             77/13=رواناب

 07/12 ميليون متر مكعب                                                   09/7=نفوذ

 

  بيالن آبرفتي -1-11-5

 كازرون و پريشان از    -شاپوربراي محاسبه بيالن هيدروژئولوژيكي سفره آب زيرزميني در محدوده دشتهاي           

  :رابطه كلي زير استفاده شده است

Qin = مجموعه عوامل تغذيه در سفره آب زيرزميني  

Qout = مجموعه عوامل تخليه از سفره آب زيرزميني  

V = تغيرات حجم مخزن سفره در مدت زمان محاسبه بيالن  

  .ت كيلومتر مربع اس117مساحت محدوده بيالن در دشت پريشان برابر 

  

  : مجموع عوامل تغذيه-الف

  :جريانهاي ورودي آب زيرزميني - 

 با استفاده از نقشه تراز آب زيرزميني كه در آن جبهه هاي ورودي آب زيرزميني مشخص شده است و بـا                  

در نظر گرفتن گراديان هيدروليك، طول مقطع جريان و ضريب قابليت انتقال هيدروليكي سفره، در دشت         

 ميليون متر مكعـب آب بـه سـفره زيرزمينـي وارد مـي           83/10مقطع ورودي ساليانه     4پريشان در امتداد    

  )28(جدول شماره. شود



 ١٥٧

  

  

  

  

  



 ١٥٨

  : تغذيه سطحي سفره-

تغذيه سطحي سفره آب زيرزميني در محدوده بيالن ناشي از نفوذ مستقيم ريزشهاي جـوي، روان آب                 

  .يا سيالبهاي پخش شده در سطح دشت و برگشت آب آبياري مي باشد

دوره بيست ساله (  ميليمتر 9/598تغذيه از ريزشهاي جوي در محدوده بيالن دشت پريشان برابر    - 

تغذيـه سـفره از نفـوذ سيـستم     .  ميليون متر مكعب در سال مـي باشـد        24/142و حجم ريزش     ) 77-57

 . ميليون متر مكعب است441/28 برابر ) 29(ريزشهاي جوي در دشت پريشان با توجه به جدول شماره 

  

  :نوسانات آب زيرزميني  -

هيدروگراف واحد آبخوان هاي آبرفتي محدوده مطالعاتي نشاندهنده تغييـرات سـطح آب و در نتيجـه              

با استفاده از اطالعات موجـود و بـا توجـه بـه       . مي باشد ) 76-78(حجم مخزن در طول دوره دو ساله        

در طول دوره مذكور محاسـبه و     ضريب ذخيره و وسعت آبخوانهاي آبرفتي تغييرات حجم اين آبخوانها           

  .ارائه شده است) 30(در جدول شماره

 نشان مـي دهـد كـه بـيالن آبرفتـي محاسـبه شـده بـا تغييـرات             )30(و  ) 29(مقايشه جداول شماره    

  .همخواني دارد

  

  : تغييرات حجم مخزن-ت

خـوان   ميليـون متـر مكعـب و حجـم تخليـه آب     89/27حجم تغذيه آبخوانهاي آبرفتي پريشان برابر بـا      

 ميليون متر   59/5بر اين اساس ميزان افزايش ذخيره مخزن نيز         .  ميليون متر مكعب مي باشد     30/22

  .مكعب مي باشد
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  بيالن آب زيرزميني آبخوان هاي آبرفتي): 29(جدول شماره

  

 

  

  تغذيه

  

  تخليه
  

محدوده 

  مطالعاتي

  

  

محدوده  

بيالن  

كيلومتر 

  مربع

جريان  

زيرزميني  

  ورودي

نفوذ از 

بارندگي 

  سطح افت

نفوذ از  

جريان 

هاي 

  سطحي

نفوذ از 

  آب زراعي

نفوذ از 

شرب و 

  صنعت

جمع 

  تغذيه

چاه و 

قنات و 

چشمه 

  آبرفتي

تبخير از   زهكش

  آبخوان

خروجي 

  زير زميني

جمع 

  تخليه

  303/22  -  273/0  -  12/22  89/28  67/0  01/6  29/3  09/7  83/10  117  پريشان
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   حجم ذخيره بر اساس هيدروگرافتغييرات): 30(جدول شماره 

  دشت
تغييرات سطح 

  )متر(آب 

كيلومتر (وسعت

  )مربع
S  

تغييرات 

ميليون (ذخيره

  )متر مكعب
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  ١٦١

  بيالن عمومي آب -1-11-6

ز آن مـي  بيالن عمومي آب نشاندهنده ميزان جريانهاي ورودي خروجي و انتقالي به حوزه و يا خروج ا      

با استفاده از نتايج بيالن آبرفتي و بيالن هيدروكليماتولوژي ارتفاعات و دشتها بيالن عمومي آب         . باشد

  .ارائه شده است) 31(در درياچه پريشان تهيه و در جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٦٢

  



  ١٦٣

  بررسي هيدروگراف واحد و محاسبه ميزان تغييرات حجم ذخيره -1-11-7

  

 به داليل مختلف همچون وجـود چـاه هـاي مـشاهده اي در منـازل مـسكوني و يـا        74 تا قبل از سال  

 بـه بعـد   74ريزش نمودن چاه هاي دستي شبكه چاهها دستخوش تغيير گرديده اسـت ولـي از سـال           

طبـق  . شبكه چاهها تكميل و سطح آب چاهها اندازه گيري و سپس هيدروگراف واحد آن ترسيم شـد             

 متـر  4/5 سطح آب زيرزميني بـه ميـزان    80 تا شهريور    75ره از شهريور    هيدروگراف واحد سفره مال ا    

در طول .  متر افت داشته است74/2 سطح آب زيرزميني به ميزان 80 تا شهريور   79افت و از شهريور     

از سـال  .  متر بـوده اسـت  7نوسانات سطح آب زيرزميني حدود    ) 79-80 تا 74-75( دوره شش ساله    

 و كمي بارش بتدريج سطح آب زيرزميني پائين آمده و بعلت عدم بارش               تاكنون بدليل خشكسالي   78

 بدليل بـارش خـوب   77تا74نكته قابل مالحظه اينكه از سال  . كافي افت حاصله جبران نگرديده است     

تغييرات ذخيره آبهـاي    . پس از نزوالت جوي سطح آب زيرزميني بطور قابل توجهي صعود نموده است            

  :مي باشدزيرزميني سفره بشرح ذيل 

  H=80∆ ارتفاع متوسط سطح آب در شهريور-75ارتفاع متوسط سطح آب در شهريور 

 H∆=25/816-65/821= -4/5                                               متر 

  ×V = 8/56 ×04/0×4/5-=∆V    A=  ∆H×S∆=-27/12ميليون متر مكعب 

  سالهتغييرات ذخيره آبهاي زيرزميني در طول دوره شش 

  

  تغييرات ذخيره آبهاي زيرزميني در طول يك سال

  )ضريب ذخيره فوق بر اساس آزمايشهاي پمپاژ مي باشد( 

 بر اساس هيدروگراف واحد دومين سفره محدوده پريـشان يعنـي سـفره فـامور مـي تـوان گفـت كـه            

هاي همچنـين در سـال  .  متر مي باشـد 7 حدود 79-80 تا 74-75نوسانات سطح آب در طول سالهاي    



  ١٦٤

 پس از بارش نزوالت جوي سطح آب سريعا صعود كرده در صورتيكه در سالهاي بعدي بـدليل          77تا74

 سـطح  5جـدول شـماره   . كمي بارش سطح اب بتدريج پائين رفته و شديدا سطح آب افت نموده است  

 تغييرات ذخيره آبهاي.  تاكنون را نشان مي دهد74-75آب چاهها و ارتفاع متوسط دشت از سال آبي        

  :زيرزميني سفره بشرح ذيل مي باشد

  

  بررسي تغييرات كيفي سفره -1-11-8

 كه مقايسه كيفيت نمونه آب چاههاي انتخابي دشت پريشان را نشان مي دهد حـداكثر     6طبق جدول   

 ميكرومهوس بر سانتيمتر مربوط بهـع چـاه آقـاي    7809هدايت الكتريكي آب زيرزميني در اين دشت   

 مربـوط بـه چـاه    424 حوالي روستاي خشك آباد و حداقل هدايت الكتريكي         حاج بابا زراعت پيشه در    

علت فزونـي هـدايت الكتريكـي در حـوالي     . آقاي محمد نادري در حوالي روستاي قلعه ميرزا مي باشد       

روستاي خشك آباد ريزدانه بودن آبرفت و وجود رسوبات درياچه اي در آن محل و علت پـائين بـودن                  

حوالي روستاي قلعه ميرزا تغذيه دشت توسط آهكهاي آسماري شـمال دشـت   ميزان هدايت الكتريكي  

  .مي باشد كه بخوبي كارستي شده اند

 ميكرومهـوس بـر   1821 به ميـزان     79با توجه به جدول فوق متوسط هدايت الكتريكي در خرداد ماه            

نتيمتر مي   ميكرومهوس بر سا   1912 به ميزان    80سانتيمتر و متوسط هدايت الكتريكي در خرداد ماه         

 افـزايش  79-80بنابر اين به سبب خشكسالي اخير متوسط هدايت الكتريكي درطول سـال آبـي       .باشد

  . منحني هم هدايت الكتريكي دشت پريشان را نشان مي دهد3نقشه شماره . يافته است

  

  

  

  



  ١٦٥

 بررسي ارتباط سازمانهاي مختلف دولتي،  غير مردمي و مردم با -1-12

  تاالب

 

    مقدمه-1-12-1 

،  مطالعه خاصي صورت نگرفته ارتباط سازمانهاي مختلف دولتي،  غير مردمي و مردم با تاالبدر زمينه 

است واگرهم به طور ضمني كاري دراين زمينه توسط سازمان هاي دولتي يا خصوصي انجام گرفته است 

 از نظر دربحث مربوط به پيشگيري،كنترل وكاهش آلودگي هاي تاالب پريشان، .گزارش نشده است

سازمان آب منطقه اي (مراكز پژوهشي وتشكلهاي مردمي شامل  ارگان ها، سازمان تشكيالتي سازمان ها،

، سازمان جهاد كشاورزي استان )آبفا شهري وروستايي(شركتهاي آب وفاضالب استان فارس  فارس،  و

معاونت عمراني فارس، اداره كل محيط زيست استان فارس، سازمان جنگلها ومراتع استان فارس و 

استانداري استانفارس، اداره شيالت استان فارس، اداره كل راه وترابري استان، و اداره كل صنايع و معادن 

استان فارس، دانشگاه ها ومراكز تحقيقاتي وتشكلهاي مردمي استان فارس ، ستاد حوادث غيرمتقربه 

 سازمانها و مردم در جهت تحقق اهداف با توجه به اهميت ارتباط ميان. استان فارس را دربر مي گيرد

محيط زيست و توسعه پايدار و الزام ايجاد برنامه مدون در خصوص حفاظت رودخانه ها و تاالبها ارتباط 

، غير دولتي و مردم كه در مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست آمده در زير سازمانهاي مختلف دولتي

 .آورده شده است

  

  :  با رودخانه ها و تاالبهازيست  محيط   حفاظتسازمان ارتباط -1-12-2

 / 8/ 24 و اصـالحيه     1353 / 3/ 28مـصوبه   ( بر اساس قانون حفاظت و بهـسازي محـيط زيـست             •

 و هـر   آلـودگي   از هـر نـوع    و ممانعت    و پيشگيري   زيست   محيط     و بهبود و بهسازي     حفاظت ) 1371



  ١٦٦

 امـور    كليـه  شود، همچنـين   مي زيست  محيط   تناسب  و   تعادل   خوردن   برهم   موجب   كه   مخربي  اقدام

  .  است زيست  محيط  حفاظت  سازمان  از وظائف  داخلي  آبهاي  و آبزيان  وحشي  جانوران  به مربوط

  :  عبارتند از  آن  و اعضاي  جمهور است  با رئيس زيست  محيط   حفاظت  شورايعالي رياست

   و آمـوزش  ، درمـان  ، بهداشـت  ، جهادسـازندگي    و شهرسازي   ن، مسك   ، كشور، صنايع     كشاورزي  وزراي •

   و چهارنفر از اشـخاص  زيست  محيط   حفاظت  سازمان  رئيس،  و بودجه  برنامه  سازمان ، رئيس   پزشكي

جمهـور     رئيس   و تصويب   زيست   محيط     حفاظت   سازمان   پيشنهاد رئيس    بنا به    كه   ذيصالح  يا مقامات 

   سـازمان    پيـشنهاد رئـيس      مـورد بـه      بر حسب   در موارد لزوم  . شوند   مي   منصوب  ل سا   سه   مدت  براي

   دعوت  شورايعالي  حضور در جلسات  جمهور از ساير وزرا براي       رئيس   و تصويب   زيست   محيط  حفاظت

  . ند دار  رأي  شورا حق گيري شوند در تصميم  مي  دعوت  جلسات  نحو به  بدين  كه وزرائي. آيد  مي بعمل

 بـر    و نظارت  شكارباني   سازمان   شكار و صيد براي      در قانون    كه   و اختياراتي    بر وظائف    عالوه  سازمان •

  :   زير است  و اختيارات  وظائف  داراي صيد مقرر بوده

   و بهبـود و بهـسازي      حفاظـت    در زمينـه     و اقتـصادي     علمـي    و بررسـيهاي     تحقيقـات    دادن  ـ انجام    الف

  :   موارد ذيل  از جمله زيست  محيط  تعادل  خوردن  و برهم  از آلودگي  و جلوگيري ستزي محيط

  )  زيست  محيط  مناسبات حفظ (  طبيعت  اكولوژيك  تعادل  حفظ ـ طرق1 

 و  ، آب    خاك   و بيولوژيك    و شيميايي    فيزيكي   در وضع    مختلف   و مستحدثات    تأسيسات   كه  ـ تغييراتي 2 

 مـسير   ماننـد تغييـر و تخريـب   . گردند  مي  طبيعي  وضع  دگرگوني  سبب  تغييرات نمايند و اين هوا ايجاد مي  

 آبهـا و      طبيعـي    زهكـشي    خـوردن    درياهـا، بهـم      اكولـوژي    دگرگـوني    جنگلها و مراتـع     ، تخريب   رودخانه ها 

  .  تاالبها  و انهدام دگرگوني

  .  زيست  محيط  آور به زيان   يا مواد مصرفي  كشاورزي  از سموم ـ استفاده3 

  . زيست  محيط  آور به  زيان  و ايجاد صداهاي  از پخش ـ طرز جلوگيري4 

  .   آن  زيباسازي  و طرق  از نظر ظواهر طبيعت زيست  محيط ـ حفظ5 



  ١٦٧

 از   اعـم   فضوالت  و پخش  و هوا، خاك    آب   از آلودگي    و جلوگيري    منظور مراقبت    به  ـ پيشنهاد ضوابط     ب

  . باشند  مي  محيط  موثر بر روي  كه  عواملي  و بطور كلي ها و مواد زائد كارخانجات زباله

   بـا حفـظ    مملكتـي   در حدود قوانين زيست  محيط  منظور بهبود و بهسازي  به  مقتضي  اقدام ـ هر گونه     ج

    اشخاص حقوق

 و   حفـظ   در زمينـه   افكـار عمـومي   ايت منظـور تنـوير و هـد     بـه   آموزشي هاي  برنامه  و اجراي    دـ تنظيم 

  .  زيست  محيط بهسازي

    .   طبيعي  تاريخ  و موزه  وحش  ايجاد باغهاي- ه

 شكار و صـيد    و كمي  ـ طريقي  ـ نوعي ـ مكاني  زماني  موقتي  و ممنوعيت  محدوديت  وـ برقراري هرگونه

  . شكار و صيد  قانون4   ماده  مقررات  طبق  آن و اعالم

   در حـدود تعهـدات   زيست   محيط   منظور حفظ    به  المللي   و بين    خارجي   مشابه   با سازمانهاي    همكاري  زـ

  .  متقابل

 و   بـا قـانون    سـازمان   تـشخيص   از آنها به برداري  و يا بهره  عمراني   از طرحهاي    هر يك    اجراي  هر گاه  •

 يـا    وزارتخانـه  ، مـورد را بـه   د سـازمان  باشـ   داشـته   مغايرت زيست  محيط   حفاظت   به   مربوط  مقررات

   در طـرح     مـشكل    منظور رفـع     به   ذيربط   سازمانهاي   خواهد نمود تا با همكاري       اعالم   مربوط  مؤسسه

 خواهـد    جمهور عمل  رئيس  تصميم  نظر طبق  وجود اختالف در صورت.  آيد  مزبور تجديد نظر بعمل   

  .شد

 خـود را    و اختيـارات   از وظـائف   قسمتي زيست  محيط  حفاظت لي شورايعا تواند با تصويب   مي  سازمان •

 1353 / 3/ 28مـصوبه  (  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست        11،12،13 مواد     اجراي   به  نسبت

 حـدود بـر     تعيـين   كشور ضمن  از مناطق  شهرها و هر يك در محدوده ) 1371 / 8/ 24و اصالحيه   

   صـورت   نمايـد، در ايـن    محـول   ذيـربط   دولتـي   يا هـر سـازمان     وط مرب   شهرداريهاي   مورد به   حسب

 . خواهند بود  آن  اجراي  مذكور مسوول شهرداريها و سازمانهاي



  ١٦٨

 و   قـوانين    بـا رعايـت      مـوذي    و حـشرات     و جـانوران     نبـاتي    با آفات    منظور مبارزه    به   سموم  استعمال •

(  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيـست     9 ماده     و منابع طبيعي مشمول      كشاورزي   وزارت  مقررات

   از سموم    استفاده   در صورتيكه   نخواهد بود ولي   ) 1371 / 8/ 24 و اصالحيه    1353 / 3/ 28مصوبه  

   مربوط  تجديد نظر در مقررات  ضرورت   باشد سازمان   زيست   محيط   مقاصد باال مغاير با بهسازي      براي

 . خواهد نمود  توصيه  آفات  دفع را براي   ديگري  مواد و طرق و جايگزيني

 قـانون حفاظـت و   10  مـذكور در مـاده   هاي نامه  در آيين   مندرج   و ضوابط    مقررات   به   با توجه   سازمان •

ــست   ــيط زي ــسازي مح ــصوبه ( به ــالحيه 1353 / 3/ 28م ــات ) 1371 / 8/ 24 و اص  و  كارخانج

 را كتباً با ذكـر       و مراتب   نمايند مشخص    مي  فراهم را     زيست   محيط   آلودگي   موجبات   كه  كارگاههائي

   بـه   نسبت  معيني  مدت   ظرف  نمايد كه    آنها اخطار مي     يا مسئوالن    صاحبان   مورد به    بر حسب   داليل

   مقـرر اقـدام      در مهلت   در صورتيكه .  كنند   خوداري   يا از كار و فعاليت       مبادرت   آلودگي   موجبات  رفع

توانـد    مـي   سازمان رئيس.  خواهد آمد  عمل  به آنها ممانعت  از كار و فعاليت     سازمان دستور    ننمايد به 

 از   دسـتور ممانعـت      اخطار قبلي    بانشد بدون    در برداشته    فوري   خطرات   كه   و عواملي   در مورد منابع  

 . آنها را بدهد  كار و فعاليت ادامه

 قـانون حفاظـت و بهـسازي محـيط          11   مـاده   موضوع   و كارگاههاي    كارخانجات   كار يا فعاليت    ادامه •

   دادگاه  يا رأي  سازمان   اجازه   به  منوط ) 1371 / 8/ 24 و اصالحيه    1353 / 3/ 28مصوبه  ( زيست    

   و يـا پرداخـت    سـال   روز تا يـك      و يك    از شصت    حبس   به   تخلف  در صورت . صالحيتدار خواهد بود  

در .  خواهنـد شـد    محكوم  هر دو مجازات     يا به   هزار ريال    تا پنجاه    هزارويك ريال    از پنج    نقدي  جزاي

 . شود  مي  شناخته  خصوصي  و يا مدعي  مورد شاكي  حسب  سازمان  قانون  مذكور در اين مورد جرائم

 3  مـاده )  الـف ( مذكور در بنـد    مناطق  در محدوده  واقع  دولت  به  متعلق  امالك  و اعيان   عرصه    كليه •

ــا ــصوبه (نون حفاظــت و بهــسازي محــيط زيــست  ق  1371 / 8/ 24و اصــالحيه 1353 / 3/ 28م

 در   و سـازمان   قـرار خواهـد داشـت        در اختيـار سـازمان       دولـت    بـه    متعلق   تاالبهاي   كليه  همچنين)



  ١٦٩

  يـا   مؤسـسات   قـانوني    مقـام    مـذكور قـائم     و امـالك  )   انزلـي    مرداب  باستثناي( از تاالبها     برداري  بهره

 . آنها را ندارد  عين  واگذاري  حق باشد ولي  مي  مربوط سازمانهاي

 خـود را    و اختيـارات   از وظـائف   قسمتي زيست  محيط  حفاظت  شورايعالي تواند با تصويب   مي  سازمان •

 1353 / 3/ 28مـصوبه  (  حفاظت و بهسازي محيط زيست         قانون 11،12،13 مواد     اجراي   به  نسبت

 حـدود بـر     تعيـين   كشور ضمن  از مناطق  شهرها و هر يك در محدوده ) 1371 / 8/ 24و اصالحيه   

   صـورت   نمايـد، در ايـن    محـول   ذيـربط   دولتـي   يا هـر سـازمان      مربوط   شهرداريهاي   مورد به   حسب

 .  خواهند بود  آن  اجراي  مذكور مسوول شهرداريها و سازمانهاي

قـانون   11 بـر اسـاس مـاده      بنـادر و كـشتيراني   با سازمان را   هاي الزم   سازمان مي بايست همكاري    •

 . بنمايد)1354/ 11/ 4مصوب (حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي 

  هـاي   آب  از آلودگي  جلوگيري  و همچنين دريائي)  اكولوژيك (  و بومي    اقليمي   شرايط   بررسي  هر گونه  •

/ 11/ 4مـصوب  (ريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مـواد نفتـي     قانون حفاظت د   2   ماده  موضوع

 .باشد  مي زيست  محيط   حفاظت  سازمان  بعهده  كماكان  قانون  بغير از موارد مذكور در اين)1354

حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مـواد نفتـي                قانون   به   مربوط  هاي   نامه  سازمان آئين  •

 تهيه مي   ايران  نفت  ملي  و شركت    بنادر و كشتيراني     سازمان   را با مشاركت   )1354/ 11/ 4مصوب  (

 .نمايد

  آلـوده )1364 / 8 / 14 با اصـالحيه مـورخ    16/12/1361مصوب  (قانون توزيع عادالنه آب     بر اساس    •

   بـه   آب  منـابع   از آلـودگي     و جلـوگيري     و ممانعـت     پيـشگيري   ، مـسئوليت     است   ممنوع   آب  ساختن

 . شود  مي  محول زيست  محيط  حفاظت سازمان

 و   مقـررات  ، ضوابط   تعاريف   كلية   ذيربط   نظر ساير مقامات     از كسب    پس   است   مذكور موظف    سازمان •

   برسـاند و پـس    وزيران  هيئت   تصويب   و به    را تهيه    آب   از آلودگي    جلوگيري   به   مربوط  هاي  نامه  آيين

 .االجراء خواهد بود   الزم از تصويب



  ١٧٠

 73 /3 /16 ه مـورخ  71ت /18241مـصوب شـماره   (آيين نامه جلـوگيري از آلـودگي آب    بر اساس    •

 و  ، درمان ، بهداشت   ، جهادسازندگي    نيرو، كشاورزي   هاي   وزارتخانه   با همكاري    سازمان )هيات وزيران 

   و شناسـايي    بررسـي    به   نسبت  مورد   حسب   ذيربط  ها و سازمانهاي     و ساير وزارتخانه     پزشكي  آموزش

 . خواهد نمود  اقدام  آلودگي  از لحاظ  ايران  آبهاي كيفيت

   اقـدام   مقتـضي   طريـق   بـه   آب  مولد آلـودگي   مختلف  منابع  شناسايي  به  نسبت  است  موظف  سازمان •

  تيـار سـازمان    در اخ    درخواسـت    مورد نياز را در صورت       و مدارك    موظفند اطالعات   مسئولين. نمايد

  ، معادن   ، نيرو، صنايع    ، كشاورزي    پزشكي   و آموزش   ، درمان    كشور، بهداشت   هاي  وزارتخانه. قرار دهند 

   در اجراي  را با سازمان   الزم   همكاري   ذيربط   مورد ساير مؤسسات     و حسب    و جهادسازندگي   و فلزات 

 .  خواهند داشت  معمول  ماده مفاد اين

   سـازمان   توسـط   مربوط  و ساير مقررات  سنجش  با ذكر روشهاي  آب   آلودگي   به  بوط مر  استانداردهاي •

آيـين نامـه جلـوگيري از آلـودگي آب     ) 3 (  مـذكور در مـاده   هـا و مؤسـسات       وزارتخانه  و با همكاري  

   مـورد اجـراء گـذارده     و بـه   تهيـه ) هيات وزيران73 /3 /16 ه مورخ  71ت  /18241مصوب شماره   (

 شـهر و     فاضـالب    عمـومي    شـبكه    بـه    فاضـالب    هـر نـوع      تخليه   به   مربوط  در مورد مقررات  . شود  مي

   از نماينـدگان   متـشكل   دائمـي   مـواد زائـد جامـد كميـسيون      و دفـع   و حمـل    ، نگهداري   آوري  جمع

 و   فلزات  و  ، معادن   ، كشور، صنايع     پزشكي   و آموزش   ، درمان    نيرو، بهداشت   هاي  االختيار وزارتخانه   تام

 كـشور    در وزارت  شـهري   و فاضـالب   آب  مـسوول   و ساير سـازمانهاي    زيست   محيط   حفاظت  سازمان

 . خواهد شد  اجراء گذارده  مرحله  به  اتخاذ شده  و تصميمات تشكيل

  ه بـ   با توجـه   ساحلي ها و آبهاي     و درياچه    و زيرزميني    از سطحي    اعم   پذيرنده   آبهاي   كلي  بندي  طبقه •

 بـا    سـازمان   توسـط   تـدريج   اولويتهـا و بـه   هـا بـر حـسب    كننده  آلوده   طبيعي   و تصفيه    جذب  قدرت

مـصوب  (آيين نامـه جلـوگيري از آلـودگي آب    ) 3 (  مذكور در ماده ها و مؤسسات  وزارتخانه  همكاري

 . خواهد شد  و اعالم  تعيين) هيات وزيران73 /3 /16 ه مورخ 71ت /18241شماره 



  ١٧١

  كننـده   آلـوده   و مواد زائـد جامـد منـابع     از فاضالب  شده بيني  پيش  برنامه  طبق  است  موظف  انسازم •

   شـدت   كـه  در صـورتي  .  نمايـد    را مشخص    منابع   از اين    هر يك    آلودگي   و ميزان    و نوع   برداري  نمونه

آيين نامه جلـوگيري از  ) 5 ( ه ماد  موضوع  از استانداردهاي  بيش كننده   آلوده   از منابع    هر يك   آلودگي

   مراتـب   باشد سازمان) هيات وزيران73 /3 /16 ه مورخ    71ت  /18241مصوب شماره   (آلودگي آب   

   نـوع   اخطاريـه  در ايـن .  نمايد  اقدام  آلودگي  در رفع  اخطار خواهد نمود كه   مربوط   مسوول  را كتباً به  

گـردد صـريحاً     مي  تعيين  با امكانات   متناسب   كه  دگي آلو   رفع   مهلت   و همچنين    آن   و ميزان   آلودگي

 هـستند    عمومي  فاضالب   سيستم   داراي   كه   صنعتي  هاي  در مورد شهركها و مجتمع    . قيد خواهد شد  

   الزم  و اقـدامات   شـده  بـرداري   نمونه  و غيرصنعتي  صنعتي هاي  شهركها و مجتمع    عمومي  از فاضالب 

   واحـدهاي   كـه  در مـواردي .  خواهـد آمـد     عمـل    به   و مجتمع    شركت  ئوليت با مس    آلودگي   رفع  براي

   داشـته   سـنگين   فلـزات   مـواد مـسموم    حـاوي   صـنعتي  ها فاضالب  شهركها و مجتمع مستقر در اين 

   حفاظـت   سـازمان   تـشخيص   نباشـد بنـا بـه     كنترل  قابل  عمومي  فاضالب  سيستم باشند و از طريق 

 . خواهد بود  ايجاد تصفيه  به مزبور موظف واحد  زيست محيط

   ظـرف   نمايد كه  اثبات  سازمان  قبول  قابل  و مدارك  با داليل كننده  آلوده   منبع   مسوول   كه  در صورتي  •

   بـراي   مناسـب   اضـافي  تواند مهلت  مي باشد سازمان  نمي   عملي   آلودگي   رفع   مقرر در اخطاريه    مهلت

   سـالمت   بـراي   جـدي   خطـرات   منـابع   اين  فعاليت  ادامه  بر اينكه  شود مشروط ل قائ   منابع   گونه  اين

 . باشد  در بر نداشته  زنده  و ساير موجودات انسان

   مـأمورين   را توسـط   كننـده    آلـوده    از منابع    هر يك    خود مجاز است     قانوني   وظايف   در اجراي   سازمان •

   ديگر مستلزم  قوانين  موجب  به   از منابع    هر يك    كه بازرسي    قرار دهد، در صورتي     خود مورد بازرسي  

 مكلفند  مسئولين.  خواهد شد  اقدام  دادستان  اخذ نمايندگي  به  باشد نسبت    از دادستان    اجازه  كسب

 . آورند  عمل  به  سازمان  را با مأمورين  الزم  همكاري نامه  آيين  مفاد اين در اجراي



  ١٧٢

   مـذكور در مـاده    واحـدهاي   بـراي   صـادر شـده   برداري  و بهره  تأسيس  پروانه نوشت، رو  مربوط  مراجع •

 هيـات  73 /3 /16 ه مورخ    71ت  /18241مصوب شماره   (آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب       ) 11(

 .  خواهند داشت  ارسال  سازمان  را به)وزيران

   بـيش   ميزان  به  پذيرنده  آبهاي  به  متفرقه منابع از  كننده  آلوده  ماده  يا هر نوع  فاضالب  و پخش   تخليه •

 و بـا    سـازمان   توسـط   و متفرقـه    كننده   آلوده   منابع  بندي   و طبقه   انواع.   است  از حد استاندارد ممنوع   

 . خواهد شد  تعيين  ذيربط ها و مؤسسات  وزارتخانه همكاري

 از   ناشـي   آلـودگي   بـردن   يـا از بـين     كـاهش   دهد   تشخيص   كافي   بنابر داليل    سازمان   كه  در مواردي  •

باشـد،   پـذير نمـي    امكـان   مناسـب   نقـاط    آنها بـه     ديگر بجز انتقال     موجود از طريق    كننده  آلوده  منابع

 و  ، مـسكن  ، صـنايع  ، جهادسـازندگي   كـشاورزي  هـاي   وزارتخانـه    مـورد بـا همكـاري        در ايـن    طرحي

 مـورد اجـراء خواهـد      بـه   وزيران  هيأت  از تصويب  و پس   تهيه  ، نيرو و كار و اموراجتماعي       شهرسازي

 . گذاشت

   را براي  مناسب  و روشهاي  از وسايل  نمايد استفاده   ايجاب   ضرورت   كه   در مواقعي    مجاز است   سازمان •

 . برقرار نمايد  متفرقه منابع

   تـشخيص    بـه    كـه   ر موارد خاصـي    مگر د    است   ممنوع   تصفيه   عنوان   به   تخليه   در مرحله    كردن  رقيق •

 . باشد  را در بر نداشته زيست  محيط  آلودگي  خطرات سازمان

   رفـع   بـه  كننـده   آلـوده   منـابع   مـسئولين   كليـه   و تـشويق   آب  از آلودگي  منظور پيشگيري  به  سازمان •

 را   تـدابير الزم     زمينه  ن در اي    و تحقيق    مناسب   و روشهاي    وسايل   يافتن   براي   و ايجاد انگيزه    آلودگي

 .  مورد اجراء خواهند گذاشت اتخاذ و به

   و منابع    آبزيان  زيست   محيط   به   خسارت   ورود هرگونه    موجب  نامه   آيين   اين   از مقررات    تخلف  چنانچه •

   وارد شده  خسارت  و جبران    پرداخت   را به   ، مسئولين    سازمان   درخواست   حسب   شود، دادگاه   طبيعي

 . خواهد كرد محكوم



  ١٧٣

 5مـصوب ( قانون حفاظت از منـابع آبـزي      ) 23 ( و نيز ماده  ) 3 ( ماده) 6( بند     ذيل   تبصره   به  با توجه  •

 :شود  مي  زير تفكيك  شرح  به زيست  محيط  حفاظت  و سازمان  شيالت ، وظايف )1378/ 2/

  :  داخلي  در آبهاي زيست  محيط  حفاظت  سازمان وظايف

   در آبهـاي   آبزيـان   انـواع   و پرورش دار كردن  با آبزي  مرتبط  مطالعات  انجام  و معيارهاي ضوابط  ـ اعالم 1 

  .  رهاسازي  براي  مورد نظر شيالت  آبزيان  و كيفيت ، كميت اي  گونه  كشور، ارزيابي داخلي

   يـا پـرورش    داخلـي  هـاي  آب  در منـابع   رهاسـازي   براي   شيالت   از سوي    كه   آبزياني  اي   گونه  ـ تشخيص 2 

  .اند  شده انتخاب

  .يابند  مي  و پرورش  شده  رهاسازي  آبزيان  در آنها انواع  كه  داخلي  آبهاي ـ پايش3 

   و مقـررات   قـوانين   بـه   با توجه نامه  آيين  اين  پيوست  در فهرست  مندرج  آبي هاي  در محيط ـ مديريت 4 

  .  زيست  محيط  حفاظت سازمان

 شكار و صـيد،       قانون   اجرايي  نامه  آيين) 17 (  و ماده   زيست   محيط   حفاظت  قانون) 8 (  استناد ماده   بهـ  5 

   شـيالت   از طريق  كه  داخلي   آبهاي   از منابع    دسته   آن   استثناي   به   داخلي   در آبهاي    صيد ماهي   صدور پروانه 

  .شود  مي نجام ا زيست  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  است دار شده آبزي

 از  زيـست   محـيط   حفاظـت   سازمان  توسط  صيد ماهي  سدها و صدور پروانه  پشت  مخازن  ـ پايش    تبصره

  . نيرو باشد  بايد با مجوز وزارت  است دار شده  آبزي  مذكور كه مخازن

 و   زيـست   محـيط    حفاظـت    سـازمان    بـراي    شده   مشخص   مفاد وظايف    در انجام    منظور هماهنگي   ـ به    ج

  .شود  مي  تشكيل  دو طرف  از نمايندگان  متشكل  مشتركي  كاري ، گروه  ايران شيالت

 و  ، شـهري   صـنعتي   فاضـالبهاي    و تخليـه     مـسري    مؤثر يـا انتـشار بيماريهـاي         آلودگي  ايجاد هرگونه  •

/ 2 /5 مـصوب ( قانون حفاظـت از منـابع آبـزي           ) 2 (  ماده   موضوع   آبهاي   به   بطور مستقيم   كشاورزي

 مـضر    يـا تركيبـات    تركيب  گونه  هيچ   حاوي   خروجي   آب   از اينكه    و اطمينان    از تصفيه   قبل) 1378

   موضوع  استانداردهاي.   است  ، ممنوع    نيست   شده   تعيين   باالتر از حد استانداردهاي      آبزي   منابع  براي



  ١٧٤

 كـشور،    آب  منـابع   مـديريت   سـازمان  نگي و با هماه  زيست  محيط  حفاظت  سازمان   توسط   ماده  اين

  . شود  مي  و اعالم  تعيين  ذيربط  و ساير دستگاههاي شيالت

 مستقر   واحدهاي  موظفند منفرداً يا مشتركاً در چارچوب       صنعتي   و كارگاهها و واحدهاي     كارخانجات •

 از آلودگيهـا و    ناشـي  ن زيا  و جبران زيست  محيط  حفظ ، در زمينه  صنعتي  هاي  در شهركها و مجتمع   

 مـورد    حـسب   سـازمان   قبلـي   نظـر و بـا موافقـت     آلودگيها تحـت    سبز مشجر و جاذب     ايجاد فضاي 

 قـانون  45اجرايي بند هاي ب ج و د مـاده    نامه  آيين) 4 (  ماده   موضوع   وجوه   زير را از محل     اقدامات

 هيأت وزيـران  1375/9/13مصوب ( وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين    

 : آورند  عمل با اصالحات بعدي به

   منـابع   از فعاليـت   ناشـي   آلـودگي   و كنتـرل   پيشگيري  جهت  كاربردي  و تحقيقات    مطالعات  ـ انجام    الف

  . كننده آلوده

 و  ايـشگاه  هـوا و ايجـاد آزم       آلـودگي    كنتـرل   گيـري    انـدازه    دستگاهها و ايستگاههاي     و نصب   ـ تأمين    ب

  .  فاضالب  تصفيه سيستمهاي

  . مؤثر آلودگيها  و يا كاهش  و جلوگيري  پيشگيري  براي  مناسب  و وسايل  تجهيزات  و تأمين ـ تهيه  ج

  . آلودگيها  رفع  فني  و خدمات  كارشناسي هاي  هزينه  دـ پرداخت

 و سـاير    و معـدني   صنعتي واحدهاي و كارگاهها و   كارخانجات  سبز مشجر در محوطه  هـ ـ ايجاد فضاي 

  .  سازمان  تشخيص  به نقاط

  .  سازمان  و اعالم  تشخيص  بنا به  طبيعي  و منابع زيست  محيط  به  وارده  و زيان  خسارات  وـ جبران

   حفاظــت  بـه   مربــوط  مـسائل   تــرويج  در جهـت   الزم  آمــوزش  و ارائـه   آموزشــي هـاي   دوره زــ برگــزاري 

 نظـر     تحـت   محيطي   زيست   فرهنگ   و اشاعه    تنوير افكار عمومي     آلودگيها و همچنين     و كنترل   تزيس  محيط

  .  سازمان
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   سـبز در سـطح    و ايجـاد فـضاي     از آلودگي    و ممانعت    و پيشگيري   زيست   محيط   حفظ   كه  در صورتي  •

   كـه   نحـوي   باشد بـه  ه داشت  ضرورت  سازمان  تشخيص  به  و يا استان    يا شهرستان    وسيع   منطقه  يك

  هـاي   هزينـه   باشد، سازمان  خارج  و معدني  واحد صنعتي  يك   مذكور از عهده     و وجوه    امكانات  تأمين

 و كارگاههـا      از كارخانجـات     هـر يـك      سـهم    با تعيـين     مصوب   طرح   مذكور را براساس     فعاليت  انجام

) 4 (  مـاده   موضـوع    وجـوه    از محـل    طـرح    اجـراي   هـاي    هزينـه    پرداخـت    را جهت    و مراتب   مشخص

 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مـصرف آن       45اجرايي بند هاي ب ج و د ماده           نامه  آيين

.  خواهـد نمـود    اعالم   آنان   هيأت وزيران با اصالحات بعدي به      1375/9/13مصوب  ( در موارد معين    

 اسـتاندار و    رياست  به  كميسيوني  تصويب  به ستان در هر ا  ماده  اين  موضوع محيطي   زيست  هاي  طرح

   و بودجـه  ، برنامه  و دارايي ، امور اقتصادي ، صنايع زيست  محيط  حفاظت  سازمان  كل   مديران  عضويت

مـدير  .  خواهـد رسـيد      مربوط   استان   و جهادسازندگي    كشاورزي   سازمان   و روساي    و فلزات   و معادن 

  .  خواهد داشت  را بر عهده  فوق  كميسيون  دبير   سمت  استان زيست يط مح  حفاظت  سازمان كل

اجرايي بنـد هـاي ب     نامه آيين) 8(و ) 7( مواد   موضوع هاي ها و هزينه  فعاليت  انجام  اولويت  تشخيص •

مـصوب  (  قانون وصول برخي از در آمـدهاي دولـت و مـصرف آن در مـوارد معـين              45ج و د ماده     

   آلـودگي   و ميزان  و نوع  هر منطقه  شرايط  به  با توجه )وزيران با اصالحات بعدي    هيأت   1375/9/13

   سـازمان   بـر عهـده    و معدني  صنعتي  و كارگاهها و واحدهاي  كارخانجات  فعاليت  و نوع  زيست  محيط

 .باشد مي

   موجـب   بـه  و معـدني    صـنعتي  ، كارگاهها و واحدهاي     كارخانجات   كه   تكاليفي   انجام   بر نحوه   سازمان •

 قانون وصـول برخـي از در آمـدهاي دولـت و       45اجرايي بند هاي ب ج و د ماده           نامه   آيين  مقررات

) د(و مفـاد بنـد   )  هيأت وزيران با اصالحات بعدي 1375/9/13مصوب  ( مصرف آن در موارد معين      

 و    ذيـربط    دولتـي   ؤسـسات هـا و م     وزارتخانـه .  خواهـد نمـود      دارند نظارت    بر عهده   قانون) 45 ( ماده
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   همكـاري   قـانون ) 45 ( ماده) د( بند     و كارگاهها موظفند در اجراي       كارخانجات   و مسئوالن   صاحبان

 . آورد  عمل  به  را با سازمان الزم

   اسـتان   مهـم  هـاي  رودخانـه   آلودگي  و كاهش   جلوگيري   برنامه   به   راجع   وزيران   هيأت  بر طبق مصوبه   •

 بـا     اسـت    موظف   محيطزيست   حفاظت  سازمان) 1382/8/14   ه  مورخ   2489  ت / 41193  شماره(

 هـر    و شهرسـازي   و مـسكن   ، جهـاد كـشاورزي      اي   منطقـه   ،آب   و معـادن     صنايع   سازمانهاي  همكاري

   تهيـه 1383   سال  را تا مرداد ماه  استان   مهم  هاي   رودخانه   آلودگي   وكاهش   جلوگيري  ، برنامه   استان

 . اجرا درآورد  مرحله ، به  استان  و توسعه ريزي  برنامه شوراي  از تصويب و پس

  

   با رودخانه ها و تاالبهاوزارت كشور ارتباط -1-12-3

 / 8 / 14 با اصالحيه مورخ 16/12/1361مصوب (قانون توزيع عادالنه آب  21بر اساس ماده  •

   محدوده  در داخل  فاضالب  و دفع آوري  و جمع  تأسيسات  و اداره  شهري  آب  و توزيع تقسيم) 1364

   ديگري  مناسب  شهرها و يا دستگاه  و فاضالب  آب  شركت  بنام  مستقلي  شركتهاي شهرها بعهده

  در صورت. باشند  شهرداريها مي  به  شهر و وابسته  شوراي  نظارت  تحت  در هر صورت خواهد بود كه

  .   كشور است زارت با و  شهر نظارت  شوراي نبودن

قانون توزيع    از تصويب  پس  ماه6 نيرو حداكثر تا   وزارت  با همكاري  است  كشور موظف وزارت •

   شركتهاي  اساسنامه)1364 / 8 / 14 با اصالحيه مورخ 16/12/1361مصوب (عادالنه آب 

 . برساند  وزيران  هيئت  تصويب  و به  ديگر را تهيه  مناسب الذكر يا دستگاههاي فوق

 3 /16 ه مورخ 71ت /18241مصوب شماره (آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  5ماده بر اساس  •

   فاضالب  عمومي  شبكه  به  فاضالب  هر نوع  تخليه  به  مربوط در مورد مقررات)  هيات وزيران73/

   از نمايندگان شكل مت  دائمي  مواد زائد جامد كميسيون  و دفع  و حمل ، نگهداري آوري شهر و جمع

 و   و فلزات ، معادن ، كشور، صنايع  پزشكي  و آموزش ، درمان  نيرو، بهداشت هاي االختيار وزارتخانه تام
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 كشور   در وزارت  شهري  و فاضالب  آب  مسوول  و ساير سازمانهاي زيست  محيط  حفاظت سازمان

 . خواهد شد  اجراء گذارده  مرحله  به  اتخاذ شده  و تصميمات تشكيل

 و   منظور كشف و به) 1378/ 2 /5مصوب(  حفاظت از منابع آبزي  قانون) 21 (  ماده  در اجراي •

   دستورالعمل   بوسيله  انتظامي  و نيروهاي  شيالت  بين  همكاري ، نحوه  آن  موضوع  جرايم تعقيب

   ايران  اسالمي  جمهوري  آبزي بع از منا برداري  و بهره  حفاظت قانون) 21 (  تبصرة  با رعايت مشتركي

اصالحيه مورخ . ( خواهد شد رسد، مشخص  كشور مي  و وزارت  جهادسازندگي  وزارت  تصويب به

 ) هيات وزيران1379/7/26

 

   با رودخانه ها و تاالبهاوزارت كشاورزي ارتباط -1-12-4

   زيان  و ايجاد صداهاي پخش از   و جلوگيري زيست  محيط  يا تخريب  از آلودگي  جلوگيري مقررات •

 و   قانون  اين9   ماده  موضوع  آلودگي  معيار و ميزان  تعيين  ضوابط  و همچنين زيست  محيط آور به

   موجب  به زيست  محيط  و بهبود و بهسازي  حفظ  به  مربوط هاي  و ممنوعيت محدوديت

 و   روستائي  ومنابع طبيعي و عمران اورزي كش  كميسيونهاي  تصويب  به  خواهد بود كه هائي نامه آيين

  . برسد  مجلسين  و دادگستري بهداري

 با 16/12/1361مصوب (توزيع عادالنه آب    قانون 19   ماده تواند مطابق  مي  كشاورزي وزارت •

 صدور   به  نسبت  و بطور موقت  اجتماعي  وجود ضرورت در صورت )1364 / 8 / 14اصالحيه مورخ 

   اينگونه  حق  اينكه بدون.  نمايد  موجود اقدام هاي  حقابه  صاحبان  براي  آب  معقول رف مص پروانه

 . برود  از بين  داران حقابه

 يا   يا صنعتي  امور كشاورزي  براي  آب  معقول  مصرف  ميزان  بمنظور تعيين  است  نيرو موظف وزارت •

اند و   داشته  حقابه  در گذشته  كه  و حقوقي قي حقي  اشخاص  كشور براي  آب  از منابع  شهري مصارف

   هيئتها طبق اين.  كند  تعيين  در هر محل  نفري  سه  هيئتهاي  معقول  مصرف  اجازه  به  آن تبديل

از  (  الزم  اطالعات شود بر اساس  مي  تدوين  كشاورزي  نيرو و وزارت  وزارت  از طرف  كه اي نامه آيين
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 و   آب  مصرف  و كيفيت  و انشعاب  مصرف  و محل  كشت  نوع  سطح جود و ميزان مو  مقدار آب قبيل

   خواهد كرد و پروانه  مورد نياز اقدام  آب  ميزان  تعيين  به نسبت)   و ساير عوامل  محل  و عرف معمول

د شد و  صادر خواه  هيئت  نظر اين  طبق  ذيربط هاي  وزارتخانه  مورد بوسيلة  بر حسب  معقول مصرف

كند و   مي  تسليم  پروانه  صادركننده  سازمان  خود را به  اعتراض  نفري  سه  هيئت  رأي  به معترض

 االجراء   الزم  نفري  پنج  هيئت رأي. نمايد  مي  ارجاع  نفري  پنج  هيئت  را به  مذكور اعتراض سازمان

 .يد نما  مراجعه  صالحه  دادگاههاي تواند به  مي  و معترض است

 نيرو و   وزارت  انتخاب  به  حقوقي  خواهند بود از يكنفر كارشناس  مركب  نفري  سه  اعضاء هيئتهاي •

   شوراي  انتخاب  به  محلي  و يكنفر معتمد و مطلع  كشاورزي  وزارت  انتخاب  به  فني يكنفر كارشناس

   يا رئيس  و مدير كل اي  منطقه ب آ  سازمان مديرعامل:  عبارتند از  نفري  پنج اعضاء هيئتهاي.  محل

 وزير نيرو و دونفر معتمد و   انتخاب  به  آنها و يكنفر كارشناس  و نمايندگان  استان  كشاورزي كل

 .  محل  شوراي  انتخاب  به  محلي مطلع

   تصميمات  اجراي  و نحوة  نفري  و پنج  نفري  سه  هيئتهاي  رسيدگي  و نحوة  مأموريت ـ مدت تبصره •

  اي نامه  آيين ها طبق  هيئت  تصميم  به  اعتراض  تجديد نظر و مدت  مذكور و موارد و ضوابط هيئتهاي

 . خواهد رسيد  وزيران  هيئت  تصويب  به  كشاورزي  نيرو و وزارت  پيشنهاد وزارت  به خواهد بود كه

   با وزارت النظاره  يا حق بهاء  آب ، وصول  كشاورزي  بخش  آب  و توزيع ـ تقسيم21 ماده 1  تبصره •

  .  است كشاورزي

   مصرف ، پروانه  متقاضي  درخواست  به  از رسيدگي  پس  تابعه  نيرو يا سازمانها و شركتهاي وزارت •

 پيشنهاد و   نيرو و كشاورزي  وزارتين  كه اي نامه  آيين  بر اساس  تقدم  حق  را با رعايت  آب معقول

 .كند مايد صادر مين  مي  تصويب  وزيران هيئت

   نمايند و مجاري  اجتناب  آب  غير معقول  و اتالف  از مصرف  هستند كه  ملزم  مصرف  پروانه  دارندگان •

 كنند، اگر   و نگهداري  كند احداث  منظور را تأمين  اين  كه  خود را بنحوي  مورد استفاده اختصاصي
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 مورد   بر حسب  در اينصورت  نيست و اقتصادي  ، معقول  مصرف  نحوة  شود كه  مسلم  هرعلتي به

   اعالم كننده  مصرف  به  فني  دستورهاي  و ارائه  را با ذكر علل  مراتب  كشاورزي  نيرو يا وزارت وزارت

 . دارد مي

   هر يك  آب  در مورد مقدار مصرف  كشاورزي  وزارت  كه  اطالعاتي  به  با توجه  است  نيرو مكلف وزارت •

 را با   آب  مصرف دهد ميزان  نيرو قرار مي  در اختيار وزارت  هر ناحيه  براي  كشاورزي التاز محصو

 . بنمايد برداري  بهره  صدور اجازة  به  اقدام  آن  و بر اساس  تعيين  اراضي  و ميزان  محصول  نوع  به توجه

   با وزارت  مصرف هاي نها تا محل از آ  آب  و انتقال  و تنظيم4 و 3   آبياري هاي ـ ايجاد شبكه تبصره •

 .  است كشاورزي

 وزير   معرفي بنا به (  كشاورزي  وزارت  و كاركنان  تابعه  نيرو و مؤسسات  وزارت  كاركنان گزارش •

 و   انتخاب  قانون  در اين  مندرج  وظايف  اجراي  وزير نيرو براي  مخصوص  ابالغ  بموجب كه)  كشاورزي

   دادرسي  آئين  قانون59   از ماده  بند ب  طبق  متخلفين  تعقيب شوند مالك  مي  دادسراها معرفي به

 . خواهدآمد  بعمل كيفري

 نيرو   وزارت  مورد موظفند دستورات  حسب  انتظامي  و ساير قواي  و ژاندارمري  شهرباني مأمورين •

 . مورد اجراء گذارند  به ن قانو  اين  را در اجراي  كشاورزي  و وزارت اي  منطقه  آب وسازمانهاي

 و  ، درمان ، بهداشت ، جهادسازندگي  نيرو، كشاورزي هاي  وزارتخانه  با همكاري سازمان محيط زيست •

   و شناسايي  بررسي  به  مورد نسبت  حسب  ذيربط ها و سازمانهاي  و ساير وزارتخانه  پزشكي آموزش

 .واهد نمود خ  اقدام  آلودگي  از لحاظ  ايران  آبهاي كيفيت

 واحدها   و توسعه  صدور مجوز احداث  هنگام  و جهادسازندگي ، كشور، كشاورزي  صنايع هاي وزارتخانه •

 صدور   يا ساير مراجع  و كشتارگاه ـ مرغداري ـ دامداري ـ كشاورزي ـ معدني  صنعتي هاي و مجتمع

  )5 (  ماده  موضوع  الرعايه  الزم ت الذكر موظفند استانداردها و مقررا  فوق هاي مجوز واحدها و مجتمع
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 هيات 73 /3 /16 ه مورخ 71ت /18241مصوب شماره (جلوگيري از آلودگي آب   نامه آيين

  نمايند  ابالغ  متقاضيان  را به)وزيران

   آلودگي  بردن  يا از بين  دهد كاهش  تشخيص  كافي  محيط زيست بنابر داليل  سازمان  كه در مواردي •

پذير   امكان  مناسب  نقاط  آنها به  ديگر بجز انتقال  موجود از طريق كننده آلوده نابع از م ناشي

  ، مسكن ، صنايع ، جهادسازندگي  كشاورزي هاي  وزارتخانه  مورد با همكاري  در اين باشد، طرحي نمي

رد اجراء خواهد  مو  به  وزيران  هيأت  از تصويب  و پس  تهيه ، نيرو و كار و اموراجتماعي و شهرسازي

 . گذاشت

با رعايت ظرفيت مجاز , وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور برقراري تعادل دام و مرتع  •

ضوابط و برنامه الزم را , مراتع و ضمن خروج تدريجي دام مازاد و اجراي مديريت پايدار مراتع 

  .تهيه و با همكاري دستگاههاي ذي ربط به اجرا گذارد 

توسعه باغها , ارهاي شيب دار كم بازده بايد محدود به گياهان علوفه اي چند ساله كشت در ديم ز •

وزارت جهاد كشاورزي موظف است سياستهاي اجرايي . و يا احياي پوشش گياهي طبيعي باشد 

 .الزم را دراين خصوص تدوين  و به مورد اجرا گذارد 

وزارتخانه هاي نفت و , ي براي سوخت به منظور جلوگيري از استفاده از  گونه هاي مرتعي وجنگل •

نيرو به همكاري وزارت جهاد كشاورزي اقدام الزم در مورد تأمين مناسب انرژي از ساير منابع راه 

 .عمل آورد 

تهيه طرحهاي جامع با هدف اقتصادي نمودن وافزايش بهره وري واحدهاي بهره برداري از مراتع  و  •

 .اد كشاورزي الزامي است ساماندهي بهره برداران توسط وزارت جه

كار گروه , در صورتي كه ثابت شود فعاليت هاي سازماني درراستاي هدف هاي آموزشي قرار ندارد  •

 قانون برنامه سوم توسعه 104ماده ) ب(آيين نامه اجرايي بند ) 3(موضوع ماده ) كميته(

 به سازمان مزبور  موظف به دادن اخطاريه اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران- اقتصادي
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پرداخت كمك هاي مالي به , در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده . مي باشد

اگر ثابت شود در كمك هاي مالي سوء استفاده صورت گرفته است . سازمان مزبور قطع خواهد شد

,  صورتمسؤول جبران زيان وارد شده بوده و در اين, مسؤوالن و متخلفان سازمان ذي ربط , 

به عهده دفاتر , حسب مورد ,  پيگيري تخلفات - تبصره. اصالحات الزم بايد در سازمان انجام گيرد

 .حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت جهاد كشاورزي مي باشد

 قانون و صول 45آيين نامه اجرايي بند هاي ب ج و د ماده   8 ماده    موضوع محيطي  زيست هاي طرح •

 هيأت وزيران با 1375/9/13مصوب ( آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين برخي از در 

   كل  مديران  استاندار و عضويت  رياست  به  كميسيوني  تصويب  به اصالحات بعدي در هر استان

 و   و فلزات  و معادن  و بودجه ، برنامه  و دارايي ، امور اقتصادي ، صنايع زيست  محيط  حفاظت سازمان

   حفاظت  سازمان مدير كل.  خواهد رسيد  مربوط  استان  و جهادسازندگي  كشاورزي  سازمان ايروس

 .  خواهد داشت  را بر عهده  فوق  كميسيون  دبير   سمت  استان زيست محيط

،  اي  منطقه ،آب  و معادن  صنايع  سازمانهاي  با همكاري  است  موظف  محيطزيست  حفاظت سازمان •

  هاي  رودخانه  آلودگي  وكاهش  جلوگيري ، برنامه  هر استان  و شهرسازي  و مسكن جهاد كشاورزي

  ، به  استان  و توسعه ريزي  برنامه شوراي  از تصويب  و پس  تهيه1383   سال  را تا مرداد ماه  استان مهم

 . اجرا درآورد مرحله

  

 با رودخانه ها و تاالبها  ارتباط وزارت نيرو-1-12-5

) ها  سدها يا رودخانه پشت (  داخلي  در آبهاي  ايران  شيالت  سهامي شركت) 3 (  ماده  موضوع اقدامات •

  دار كردن آبزي.  گيرد  صورت  از آب  استفاده هاي  با برنامه  نيرو منطبق  وزارت  قبلي بايد با هماهنگي

 در   آب  تأمين  برنامه  بايد طبق  كشاورزي  مصارف  براي  كه  يا آبهايي  شرب  براي  مورد استفاده آبهاي
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 نيرو ميسر   مجوز از وزارت  و كسب  از هماهنگي  برسد صرفاً پس  مصرف  و به  رها شده  معين زمان

  .باشد مي

   طبيعي  و بركه  و مرداب  و مسيل  و نهر طبيعي  در مورد هر رودخانه  آن  بستر و حريم  پهناي تعيين •

   آنها بدون  در بستر طبيعي ها و انهار و داغاب  رودخانه مار هيدرولوژي آ  به  با توجه در هر محل

  .   نيرو است  با وزارت  آبي  تأسيسات  اثر ساختمان رعايت

•   

   و كانالهاي ها و انهار طبيعي  در بستر رودخانه  و تصرف  و دخل  و حفاري  اعياني ايجاد هر نوع •

 درياها و   سواحل  قانوني  در حريم  و همچنين بيعي ط هاي  و بركه  و مسيلها و مرداب عمومي

 .  نيرو  وزارت مگر با اجازة.   است  ممنوع  و يا مخزني  از طبيعي ها اعم درياچه

 و   عمومي ها و كانالهاي  انهار و رودخانه  موجود در بستر و حريم  اعيانيهاي  نيرو در صورتيكه وزارت •

   دهد به  تشخيص  مزاحم  يا برق  آب  به  امور مربوط  را براي ي طبيع هاي  و بركه مسيلها و مرداب

 كند و در   اقدام  اعياني  و قلع  در تخليه  معيني  مدت  ظرف  خواهد كرد كه  اعالم  يا متصرف مالك

د  خواه  و قلع  تخليه  به  او اقدام  يا نماينده  دادستان  و نظارت  نيرو با اجازه  وزارت  استنكاف صورت

 .كرد

 يا   يا صنعتي  امور كشاورزي  براي  آب  معقول  مصرف  ميزان  بمنظور تعيين  است  نيرو موظف  وزارت •

اند و   داشته  حقابه  در گذشته  كه  و حقوقي  حقيقي  اشخاص  كشور براي  آب  از منابع  شهري مصارف

   هيئتها طبق اين.  كند  تعيين محل در هر   نفري  سه  هيئتهاي  معقول  مصرف  اجازه  به  آن تبديل

از  (  الزم  اطالعات شود بر اساس  مي  تدوين  كشاورزي  نيرو و وزارت  وزارت  از طرف  كه اي نامه آيين

 و   آب  مصرف  و كيفيت  و انشعاب  مصرف  و محل  كشت  نوع  سطح  موجود و ميزان  مقدار آب قبيل

   خواهد كرد و پروانه  مورد نياز اقدام  آب  ميزان  تعيين  به نسبت)   و ساير عوامل  محل  و عرف معمول

 صادر خواهد شد و   هيئت  نظر اين  طبق  ذيربط هاي  وزارتخانه  مورد بوسيلة  بر حسب  معقول مصرف
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كند و   مي  تسليم  پروانه  صادركننده  سازمان  خود را به  اعتراض  نفري  سه  هيئت  رأي  به معترض

 االجراء   الزم  نفري  پنج  هيئت رأي. نمايد  مي  ارجاع  نفري  پنج  هيئت  را به  مذكور اعتراض نسازما

 . نمايد  مراجعه  صالحه  دادگاههاي تواند به  مي  و معترض است

 نيرو و   وزارت  انتخاب  به  حقوقي  خواهند بود از يكنفر كارشناس  مركب  نفري  سه اعضاء هيئتهاي •

   شوراي  انتخاب  به  محلي  و يكنفر معتمد و مطلع  كشاورزي  وزارت  انتخاب  به  فني شناسيكنفر كار

 . محل

   كل  يا رئيس  و مدير كل اي  منطقه  آب  سازمان مديرعامل:  عبارتند از  نفري  پنج اعضاء هيئتهاي •

  رو و دونفر معتمد و مطلع وزير ني  انتخاب  به  آنها و يكنفر كارشناس  و نمايندگان  استان كشاورزي

 .  محل  شوراي  انتخاب  به محلي

   هيئتهاي  تصميمات  اجراي  و نحوة  نفري  و پنج  نفري  سه  هيئتهاي  رسيدگي  و نحوة  مأموريت مدت •

 خواهد  اي نامه  آيين ها طبق  هيئت  تصميم  به  اعتراض  تجديد نظر و مدت مذكور و موارد و ضوابط

 . خواهد رسيد  وزيران  هيئت  تصويب  به  كشاورزي  نيرو و وزارت يشنهاد وزارت پ  به بود كه

 و ساير  ، صنعت ، كشاورزي  شرب  مصارف  براي  آب  عمومي  از منابع برداري  بهره  و اجازه تخصيص •

 .  نيرو است موارد منحصراً با وزارت

   قانون  اين  از تصويب  پس  ماه6  نيرو حداكثر تا  وزارت  با همكاري  است  كشور موظف وزارت •

   وزيران  هيئت  تصويب  وبه  ديگر را تهيه  مناسب الذكر يا دستگاههاي  فوق  شركتهاي اساسنامه

 .برساند

   مصرف ، پروانه  متقاضي  درخواست  به  از رسيدگي  پس  تابعه  نيرو يا سازمانها و شركتهاي وزارت •

 پيشنهاد و   نيرو و كشاورزي  وزارتين  كه اي نامه  آيين  بر اساس م تقد  حق  را با رعايت  آب معقول

 .كند نمايد صادر مي  مي  تصويب  وزيران هيئت
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 و   نظارت  تحت  در زير نيز كه  مشروح  آبهاي  براي  الزم  از رسيدگيهاي  پس  نيرو در هر محل وزارت •

 .كند  صادر مي اريبرد  بهره گيرد اجازه  قرار مي  وزارتخانه  آن مسئوليت

  . باشد  مانده  استفاده  بدون  كه  عمومي ـ آبهاي  الف

  . و ميĤيد  آمده  بدست  و غيره  و زهكشي  و سدسازي  آبياري  تأسيسات  بر اثر احداث  كه ـ آبهائي  ب

  . هاو درياها و انهار ميريزند  درياچه  به  كه  زائد بر مصرف ـ آبهاي  ج

  .  فاضالبها از  حاصل  دـ آبهاي

  .  شهري  زائد از سهميه  هـ آبهاي

  . باشد  نرسيده  مصرف  او به  يا جانشين  پروانه  دارنده  بوسيلة  در پروانه  مندرج  در مدت  كه  وـ آبهائي

  . باشد  لغو شده  قانوني  بعلل  از آن  استفاده  پروانه  كه  زـ آبهائي

  .شود  ظاهر مي اي  در منطقه  طبيعي  عوامل يا ساير  بر اثر زلزله  كه ـ آبهائي  ح

   نمايند و مجاري  اجتناب  آب  غير معقول  و اتالف  از مصرف  هستند كه  ملزم  مصرف  پروانه دارندگان •

 كنند، اگر   و نگهداري  كند احداث  منظور را تأمين  اين  كه  خود را بنحوي  مورد استفاده اختصاصي

 مورد   بر حسب  در اينصورت  نيست  و اقتصادي ، معقول  مصرف  نحوة  شود كه  مسلم  هرعلتي به

   اعالم كننده  مصرف  به  فني  دستورهاي  و ارائه  را با ذكر علل  مراتب  كشاورزي  نيرو يا وزارت وزارت

  . دارد مي

   هر يك  آب رف در مورد مقدار مص  كشاورزي  وزارت  كه  اطالعاتي  به  با توجه  است  نيرو مكلف وزارت •

 را با   آب  مصرف دهد ميزان  نيرو قرار مي  در اختيار وزارت  هر ناحيه  براي  كشاورزي از محصوالت

 . بنمايد برداري  بهره  صدور اجازة  به  اقدام  آن  و بر اساس  تعيين  اراضي  و ميزان  محصول  نوع  به توجه

   قيد شده  در پروانه  كه  بجز آنچه  مصرفي  را دارد به ن آ  مصرف  اجازه  را كه  ندارد آبي  حق هيچكس •

   نيرو نخواهد داشت  وزارت  اجازه  بدون  را بديگري  صادره  پروانه  انتقال  حق  برساند و همچنين است

 .  نيرو  وزارت  با اطالع  مصرف  همان  و براي  زمين  تبع مگر به
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 : آورد  بعمل  مقتضي  زير اقدام  مورد نياز كشور از طريق  آب  بمنظور تأمين  است  نيرو موظف وزارت •

  

  .  يا زيرزميني  سطحي ها در مخازن  رودخانه  آب  نمودن  سيالبها و ذخيره  ـ مهاركردن  الف

  .2 و 1   آبياري  و شبكة  آبرساني  و كانالها و خطوط  آبي  با ايجاد تأسيسات  آب  و انتقال  ـ تنظيم  ب

  . كشور  آبهاي  منابع  كلية و مطالعة  ـ بررسي  ج

  .   و معدني  زير زميني  از آبهاي  و استفاده  دـ استخراج

   .  الزم  شور در مناطق  آب  كردن  هـ شيرين

  .  الزم  در مناطق  شيرين  آبهاي  از شور شدن  وـ جلوگيري

  .  آن بندي  جيره م لزو  و در صورت  آب  مصارف  و ميزان  بر چگونگي  و نظارت  زـ كنترل

  . مورد نياز هاي ها و كميته  هيئت  و تشكيل  و مؤسسات اي  منطقه  آب  شركتها و سازمانهاي ـ تأسيس  ح

  . باشد  آب  مؤثر در تأمين  كه  ساير اموري  ـ انجام  ط

  

 وزير  ي معرف بنا به (  كشاورزي  وزارت  و كاركنان  تابعه  نيرو و مؤسسات  وزارت  كاركنان گزارش •

 و   انتخاب  قانون  در اين  مندرج  وظايف  اجراي  وزير نيرو براي  مخصوص  ابالغ  بموجب كه)  كشاورزي

   دادرسي  آئين  قانون59   از ماده  بند ب  طبق  متخلفين  تعقيب شوند مالك  مي  دادسراها معرفي به

  . خواهدآمد  بعمل كيفري

 نيرو   وزارت  مورد موظفند دستورات  حسب  انتظامي ساير قواي و   و ژاندارمري  شهرباني مأمورين •

 . مورد اجراء گذارند  به  قانون  اين  را در اجراي  كشاورزي  و وزارت اي  منطقه  آب وسازمانهاي

 رأساً يا با   بازرگاني هاي  شركت  صورت  را به اي  منطقه  آب تواند سازمانها و شركتهاي  نيرو مي وزارت •

اند ايجاد كند،   شده  تشكيل  دولت  با سرماية  كه  يا شركتهائي  ديگر دولتي  سازمانهاي مشاركت

   خواهد رسيد و شركتهاي  وزيران  هيئت  تصويب  نيرو به  پيشنهاد وزارت  شركتها به  اين اساسنامه
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  تواند از اين رو مي ني وزارت.   خواهندبود  معاف  دادرسي  و تمبر و هزينة الثبت  حق مذكور از پرداخت

  كند  موجود خود استفاده  شركتها و سازمانها و مؤسسات  تغيير وضع  براي اختيارات

 .نمايد  مي  را تعيين اي  منطقه  آب  شركتها و سازمانهاي  عمل  نيرو حوزة ـ وزارت تبصره. •

 با   و ساير مصارف ي و صنعت  و كشاورزي  شهري  مصارف  را براي  آب  نرخ  است  نيرو موظف وزارت  •

 از   و پس  زير تعيين  كشور بشرح  در تمام  از مصارف  هر يك  براي  و مصرف  استحصال  نحوة  به توجه

 . نمايد  اقتصاد وصول  شوراي تصويب

   طبق  مربوطه  و ساير موضوعات  مجدد از آب  استفاده  اجازه  و شرايط  آب  قطع  براي  معقول مهلت •

 . برسد  وزيران  هيئت  تصويب  نيرو پيشنهاد و به  وزارت  وسيلة  به  خواهد بود كه اي نامه آيين

شود و   مي  آبياري  طرح  محدوده  و يا خارج  در داخل  ملي  طرحهاي  آب  از منابع  كه در مورد اراضي •

  معيارهاي و   مقررات  طبق  مصرفي  آب  بهاي  است  شده  پرداخت  قانون  اين  آنها طبق خسارات

 . شود  بايد پرداخت كننده  مصرف  از طرف  آب  كنندگان  نيرو مانند ساير مصرف وزارت

   بستر و حريم  رس  و خاك  و ماسه  از شن برداري  بهره  يا واگذاري برداري  بهره صدور اجازه •

   قبلي  موافقت  كسب ه ب ها منوط  درياها و درياچه  سواحل  قانوني ها و حريم ها، انهار و مسيل رودخانه

 .   نيرو است وزارت

سازمان محيط زيست راساً يا به درخواست وزارت نيرو ميزان آلودگي واحدهاي آالينده را تعيين و  •

به واحد ذي ربط و وزارت نيرو اعالم و مهلت مناسبي جهت كنترل و رفع آاليندگي تعيين مي 

  .دگي جرايم مربوطه را به خزانه واريز نمايدواحد آالينده موظف است تا زمان رفع آلو. نمايد 

سازمان محيط زيست مي تواند از امكانات وزارت نيرو براي نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي  •

 . استفاده نمايد 
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در صورتي كه واحدها به آلودگي خود ادامه داده و از پرداخت جريمه خودداري كند با اعالم  •

طع آب و تعليق پروانه بهره برداري از منابع آب واحد آالينده اقدام سازمان وزارت نيرو نسبت به ق

 .خواهد نمود 

 و   آمار هيدرولوژيك  به  با توجه  در هر محل  كه  است ، نهر يا مسيل  از رودخانه  قسمت آن: بستر •

  اي  منطقه  آب  نيرو يا شركتهاي  وزارت  وسيلة  به  ساله25   برگشت  با دوره  و حداكثر طغيان داغاب

 . شود  مي تعيين

   مالك  ساله25 كمتر يا بيشتر از   برگشت  با دوره نمايد سيالب  مي  ايجاب  ضرورت  كه در مناطقي •

   فني  و توجيهات  مربوط هاي  نقشه  مورد با ارايه  حسب اي  منطقه  آب  قرار گيرد، سازمانهاي محاسبه

 .  را اخذ خواهند نمود  نيرو مجوز الزم  وزارت  ستادي از حوزه

   طبيعي  و بركه ، مرداب  يا سنتي ، مسيل يا نهر طبيعي  رودخانه  اطراف  از اراضي  قسمت آن:  حريم •

 آنها   و حفاظت  انتفاع  كمال  براي  ارتفاق  حق  عنوان  از بستر قرار دارد و به  پس  بالفاصله  كه است

   تعيين اي  منطقه  آب  نيرو يا شركتهاي  وزارت  توسط مه نا  آيين  اين  مقررات  و طبق  است الزم

 . گردد مي

 بستر   بستر كه  تغيير نمايد و باقيمانده  طبيعي  صورت  به  و مسيل ، نهر طبيعي  بستررودخانه چنانچه •

   قابل  و برق  آب  طرحهاي  اجراي ، براي  است  در اختيار دولت شود و كماكان  مي  ناميده مرده

 واگذار و   اجاره  صورت  به  متقاضي  دستگاه  نيرو به  وزارت  از طريق  باشد، با حدود مشخصي فادهاست

 .  قيد خواهد گرديد  در سند واگذاري  مربوط  و ساير شرايط بندي ، كناره سازي  آماده نحوه

  هاي ، مردابها و بركه، مسيلها ها، انهار طبيعي  از بسترو حريم رودخانه  و گاز و غيره  نفت عبور لوله •

   ربط  ذي  آنها با دستگاههاي  حفاظت  مسؤوليت ، ولي  است  نيرو بالمانع  وزارت  با موافقت طبيعي

 . خواهد بود
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   به  وابسته ها و نهادهاي  سازمان ، شهرداريها و همچنين  دولتي  وشركتهاي ها، مؤسسات وزارتخانه •

ها،   رودخانه  بستر و حريم  الزم  خود و صدور پروانه  به  مربوط  طرحهاي  از اجراي  مكلفند قبل دولت

   منوط  در بستر و حريم  تصرف هر نوع.  نمايند  را استعالم  طبيعي هاي انهار، مسيلها، مردابها و بركه

  و  تعقيب  موضوعه  مقررات  طبق  ماده  از اين متخلفان.   نيرو است  وزارت  و قبلي  كتبي  موافقت به

 .  خواهند شد مجازات

 

   با رودخانه ها و تاالبهاوزارت صنايع و معادن ارتباط  -1-12-6

 و   و فلـزات  ، معـادن  ، نيرو، صنايع ، كشاورزي  پزشكي   و آموزش   ، درمان    كشور، بهداشت   هاي  وزارتخانه •

زيـست در    محـيط      را با سـازمان      الزم   همكاري   ذيربط   مورد ساير مؤسسات     و حسب   جهادسازندگي

 16 ه مـورخ     71ت  /18241مصوب شـماره    (آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب        4  مفاد ماده   اجراي

  .  خواهند داشت  معمول) هيات وزيران73 /3/

،  آوري  شهر و جمع  فاضالب  عمومي  شبكه  به  فاضالب  هر نوع  تخليه  به  مربوط در مورد مقررات •

االختيار   تام  از نمايندگان  متشكل  دائمي  جامد كميسيون مواد زائد  و دفع  و حمل نگهداري

   و سازمان  و فلزات ، معادن ، كشور، صنايع  پزشكي  و آموزش ، درمان  نيرو، بهداشت هاي وزارتخانه

 و   كشور تشكيل  در وزارت  شهري  و فاضالب  آب  مسوول  و ساير سازمانهاي زيست  محيط حفاظت

  . خواهد شد  اجراء گذارده  مرحله  به  اتخاذ شده تصميمات

 واحدها   و توسعه  صدور مجوز احداث  هنگام  و جهادسازندگي ، كشور، كشاورزي  صنايع هاي وزارتخانه •

 صدور   يا ساير مراجع  و كشتارگاه ـ مرغداري ـ دامداري ـ كشاورزي ـ معدني  صنعتي هاي و مجتمع

) 5 (  ماده  موضوع  الرعايه  الزم وظفند استانداردها و مقررات الذكر م  فوق هاي مجوز واحدها و مجتمع

  . نمايند  ابالغ  متقاضيان  را به نامه  آيين اين

   آلودگي  بردن  يا از بين  دهد كاهش  تشخيص  كافي  بنابر داليل  سازمان محيط زيست  كه در مواردي •

پذير   امكان  مناسب  نقاط  آنها به تقال ديگر بجز ان  موجود از طريق كننده آلوده  از منابع ناشي



  ١٨٩

  ، مسكن ، صنايع ، جهادسازندگي  كشاورزي هاي  وزارتخانه  مورد با همكاري  در اين باشد، طرحي نمي

 مورد اجراء خواهد   به  وزيران  هيأت  از تصويب  و پس  تهيه ، نيرو و كار و اموراجتماعي و شهرسازي

  . گذاشت

،  اي  منطقه ،آب  و معادن  صنايع  سازمانهاي  با همكاري  است  موظف ست محيطزي  حفاظت سازمان •

  هاي  رودخانه  آلودگي  وكاهش  جلوگيري ، برنامه  هر استان  و شهرسازي  و مسكن جهاد كشاورزي

  ، به  استان  و توسعه ريزي  برنامه شوراي  از تصويب  و پس  تهيه1383   سال  را تا مرداد ماه  استان مهم

  . اجرا درآورد مرحله

  

   با رودخانه ها و تاالبهاوزارت بهداشت ارتباط  -1-12-7

   و آموزش ، درمان ، بهداشت ، جهادسازندگي  نيرو، كشاورزي هاي  وزارتخانه  با همكاري سازمان •

   كيفيت  و شناسايي  بررسي  به  مورد نسبت  حسب  ذيربط ها و سازمانهاي  و ساير وزارتخانه پزشكي

  . خواهد نمود  اقدام  آلودگي  از لحاظ  ايران آبهاي

 و   قوانين  آبگير طبق  از مرحله  مشروب  در مورد آبهاي  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت •

 .نمايد  مي  خود عمل مقررات

 

   با رودخانه ها و تاالبهاسازمان مديريت و برنامه ريزي ارتباط -1-12-8

نماينده تام االختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور   مي باشد و , ) تهكمي(رييس كار گروه  •

  .دبيري آن به عهده نماينده تام االختيار سازمان حفاظت محيط زيست است

 جريمه واحدها به حساب خزانه واريز شده و معادل آن در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي -  •

ط زيست و جبران خسارت با هماهنگي سازمان محيط گردد تا جهت اجراي طرح هاي سالم محي

. زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط هزينه گردد



  ١٩٠

و تشويق پرسنل و غير پرسنل در قبال و نسبت به , اطالع رساني , آموزش , هزينه هاي مطالعه 

قانون استخدام كشوري ) 41(ه بارعايت ماده فعاليت و كوشش در جهت حسن اجراي اين آئين نام

  .از محل اين ماده نيز قابل تأمين خواهد بود

در هر استان كميته اي متشكل از واحدهاي استاني سازمان ، وزارتخانه هاي نيرو ، بهداشت ،  •

درمان و آموزش پزشكي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، نماينده استانداري و دستگاه 

 ذي ربط ، تشكيل مي گردد تا نسبت به رفع اختالف احتمالي در مورد مهلت داده شده به اجرايي

 .واحد اتخاذ تصميم نمايند تصميمات كميته با سه رأي موافق الزم االجرا است 

سازمان مسؤول حسن اجراي اين آيين نامه بوده و موظف است گزارش عملكرد موضوع اين آيين  •

 .زيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه نمايد نامه را ساالنه به هيأت و

 

   با رودخانه ها وتاالبها  ايران  شيالت  سهامي شركت ارتباط  -1-12-9

   از اشخاص  حمايت  آبزي  توليد محصوالت  و كيفي  كمي  منظور افزايش  به  ايران  شيالت  سهامي شركت

 موجود   منابع برداري  و بهره  و توسعه  و مديريت ان و آبزي  شيالت  در بخش  فعال  و حقوقي حقيقي

  :دهد  مي  زير را انجام اقدامات

   قابل هاي ، گونه حيات:  از قبيل  باآبزيان  مرتبط  موضوعات  پيرامون  و كاربردي  علمي  تحقيقات  انجام-1 

   اين2   ماده  موضوع در آبهاي ذخاير موجود   و مديريت ، حفاظت  منابع ، ميزان زيست ، محيط برداري بهره

  .  قانون

 و   آبزيان ، تكثير و پرورش برداري  بهره  صيد و نحوه  پيرامون  الزم  و اقدامات  تحقيقات  انجام-2 

  .  آبزي  محصوالت آوري عمل

اير  ذخ ، بازسازي  منابع ، حفاظت  آن  به  مربوط  صيد و اعمال  مديريت  به  مربوط  اقدامات  انجام-3 

  .   قانون  اين2   ماده  موضوع  آبهاي  اقتصادي  و آبزيدار كردن  آبزيان زيست  محيط موجود، بهسازي

  . ساير ارگانها  وظايف  با رعايت  بنادر صيادي  و مديريت ، نگهداري ، توسعه  تأسيس-4 
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   و واردات ، صادرات آوري ل، عم  آبزيان ، تكثير و پرورش  صيادي  فعاليتهاي  بر كليه  و نظارت  هدايت-5 

  .   و حقوقي  حقيقي  اشخاص  توسط آبزيان

 از   آبزيان  تبديلي  و صنايع  آبزيان ، توليد و پرورش  صيد و صيادي  فعاليتهاي  و حمايت  تشويق-6 

  .  اي  ومشاوره  فني  و خدمات  و ترويج  آموزش ، ارائه  مطالعات  انجام طريق

   سازمان  و اختيارات  وظايف  نافي  قانون  در اين  ايران  شيالت  سهامي  شركت تيارات و اخ ـ وظايف  تبصره

  . نخواهد بود زيست  محيط حفاظت

   وزارت  و مقررات  قوانين  با رعايت  آبزيان  با صيد وپرورش  مرتبط ها و شركتهاي ها، اتحاديه تعاوني •

  .شود  مي  تأسيس  شيالت  و نظارت  و با موافقت تعاون

   توسط  ايران  شيالت  سهامي  مجوز از شركت  با كسب  آبزيان  تكثير و پرورش  فعاليت  هر گونه انجام •

 هستند،   آن  اجرايي  و مقررات  قانون  در اين  مندرج  شرايط  داراي  كه  و حقوقي  حقيقي اشخاص

  .باشد مجاز مي

 شود، صدور   آبزي  منابع  به  خسارت  باعث بزيان آ  تكثير و پرورش  و تأسيسات  ايجاد مزارع چنانچه •

   در معرض  تكثير و پرورش  تأسيسات  كه در صورتي.  خواهد بود  ممنوع مجوز تكثير و پرورش

 را صادر   الزم  دستور اتخاذ تدابير حفاظتي  است  موظف  باشند، شيالت  مسري  يا بيماريهاي آلودگي

  .نمايد

   و نظارت  و كنترل آوري  عمل  فعاليت  هر گونه  و انجام آوري  عمل  تأسيسات  ساخت  به  مربوط ضوابط •

  .گردد  مي  تعيين  شيالت  شركت  توسط  مؤسسات  اين بر فعاليتهاي

   مستلزم  و حقوقي  افراد حقيقي  توسط  آبزيان  تكثير و پرورش  در زمينه  فعاليت  هرگونه انجام •

  .  است  ايران  شيالت مي سها  از شركت  پروانه دريافت

 :  داخلي  در آبهاي  شيالت حدود وظايف •
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   يا پرورش  معرفي  ضرورت  كه  داخلي  آبهاي  در منابع  و اكولوژيكي  ليمنولوژيكي  بررسيهاي ـ انجام1 

  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  نظرهاي نقطه.   است  شده  در آنها مشخص  ايران  شيالت  تشخيص  به آبزيان

   بررسيهاي انجام.  منتشر خواهد شد  دستورالعمل  صورت  و به  تهيه  مطالعات  قبيل  اين  انجام براي

   و تاالبهاي زيست  محيط  حفاظت  سازمان  مديريت  تحت  آبي  در مناطق  و اكولوژيكي ليمنولوژيكي

  .  خواهد شد  انجام زيست  محيط  حفاظت  با تاييد سازمان نامه  آيين  اين  پيوست  فهرست  براساس المللي بين

   و تعيين  آبزيان  انواع  يا پرورش  معرفي  از نظر امكان  داخلي  آبهاي  از منابع  هر يك ـ بررسي2 

  . و توليد  نگهداري هاي ظرفيت

  ). موجود هاي  بر گونه عالوه (  پرورشي  مناسب هاي  گونه ـ تعيين3 

   استثناي اند به  شده  بررسي  كه  داخلي  در آبهاي  آبزيان  مناسب هاي گونه   و پرورش دار كردن ـ آبزي4 

   سازمان  آنها با تصويب دار كردن  آبزي  كه نامه  آيين  اين  پيوست  در فهرست  مندرج  حساس  آبي هاي محيط

  .گيرد  مي  انجام زيست  محيط حفاظت

   ريزي  برنامه  كه  و منابعي دار شده  آبزي  از منابع برداري  بهره  يا صدور پروانه  تجاري برداري ـ بهره5 

،  نامه  آيين  اين  پيوست  در فهرست  مندرج  آبي در محيطهاي.   است  شده  در آنها انجام  پرورش براي

  .د شد خواه  انجام  شيالت  وسيله  به زيست  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  شده  ارائه  برابر ضوابط برداري بهره

  .  است  الزامي  داخلي  آنها در آبهاي  از رهاسازي  قبل  آبزيان  و سالمت  بهداشتي  گواهي ـ دارا بودن6 

   موجود در كشور انتخاب هاي  يا از گونه  بومي  از انواع  االمكان  حتي  پرورشي  آبزيان هاي ـ گونه7 

  .خواهند شد

 و  ، شهري  صنعتي  فاضالبهاي  و تخليه  مسري اريهاي مؤثر يا انتشار بيم  آلودگي ايجاد هرگونه •

   آب  از اينكه  واطمينان  از تصفيه  قبل قانون) 2 (  ماده  موضوع  آبهاي  به  بطور مستقيم كشاورزي

   باالتر از حد استانداردهاي  آبزي  منابع  مضر براي  يا تركيبات  تركيب  گونه  هيچ  حاوي خروجي

  .   است ، ممنوع  نيست  شده تعيين
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   سازمان  و با هماهنگي  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  ماده  اين  موضوع ـ استانداردهاي1   تبصره

  . شود  مي  و اعالم  تعيين  ذيربط  و ساير دستگاههاي  كشور، شيالت  آب  منابع مديريت

  ضرر و   تقاضاي  وارده  خسارت ميزان   تعيين  ضمن  شكايت  از طرح  پس  است  مكلف ـ شيالت2   تبصره

  .  نمايد زيان

   بين  همكاري ، نحوه  آن  موضوع  جرايم  و تعقيب  منظور كشف  و به قانون) 21 (  ماده در اجراي •

 و   حفاظت قانون) 21 (  تبصرة  با رعايت  مشتركي  دستورالعمل   بوسيله  انتظامي  و نيروهاي شيالت

 كشور   و وزارت  جهادسازندگي  وزارت  تصويب  به  ايران  اسالمي  جمهوري  آبزي ع از مناب برداري بهره

  ) هيات وزيران1379/7/26اصالحيه مورخ . ( خواهد شد رسد، مشخص مي

  

     با رودخانه ها و تاالبها  بنادر و كشتيراني سازمان ارتباط -1-12-10

   آلودگي  از سرايت  و جلوگيري  پيشگيري را جهت   الزم تواند اقدامات  مي  بنادر و كشتيراني سازمان •

   را فراهم  آلودگي  خطر وقوع  نحوي  دريا بشود يا به  آلودگي  موجب  كه  و اتفاقاتي در موارد سوانح

  سازمان.  آورد  را مورد تهديد قرار دهد بعمل  قانون  دو اين  مقرر در ماده  آبهاي  سالمت آورد كه

   توازن  آب  منظور تخليه  را به  الزم  بداند تسهيالت  مقتضي  كه هائي بنادر و اسكلهتواند در  مزبور مي

   موجب  به  تأسيسات  از اين  نمايد كارمزد استفاده ها ايجاد و اداره  ازكشتي  نفتي و فضوالت

  شود تعيين مي   تهيه  ايران  نفت  ملي  و شركت  بنادر و كشتيراني  سازمان  از طرف  كه اي نامه آيين

  . خواهد شد

وزارتخانه هاي نفت و , به منظور جلوگيري از استفاده از  گونه هاي مرتعي وجنگلي براي سوخت  •

 از ساير منابع راه نيرو به همكاري وزارت جهاد كشاورزي اقدام الزم در مورد تأمين مناسب انرژي

 .عمل آورد
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  دوم فصل

تاالب ها در حوضه آبريز شناسايي منابع و نوع آالينده 

  پريشان
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   شناسايي منابع و نوع آالينده ها در حوضه آبريز تاالب پريشان- 2

  

   مقدمه2-1

زيـست انـسان در سراسـر جهـان از جملـه       امروزه توسعه صنعتي، آثار مخرب و زيـان آوري بـر محـيط       

باشـد،   شـمار كـشورهاي در حـال توسـعه مـي     كشورمان گذاشته است، بنابراين با توجه به اينكه ايـران در    

محيطي و بخصوص كيفيت آب توجه نـشود، نـه تنهـا توسـعه       چنانچه همزمان با توسعه، به مسائل زيست      

 .اقتصادي حاصل نخواهد شد، بلكه اين امر مشكالت و پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت           

هـاي صـنعت، كـشاورزي و         تأمين آب شيرين و مصرف بخـش      ها به عنوان يكي از مهمترين منابع          رودخانه

لذا با توجه به بحران كمبـود  . اي برخوردارند شهري و همچنين به عنوان رگ حياتي توسعه از اهميت ويژه        

هـاي كـشور از    ريـزي و رسـيدگي جـدي بـه كيفيـت آب رودخانـه       آب و توسعه صـنعتي در ايـران، برنامـه     

شناخت كافي از تـوان پـذيرش   بنابراين . ي توجه بسياري به آن شودترين موضوعاتي است كه بايست    حياتي

رسد و انجام چنـين امـري    ها و همچنين شناسايي منابع آلوده كننده آنها امري ضروري به نظر مي             آالينده

  .خود حركتي در جهت شكوفايي و توسعه صنايع، كشاورزي و شهرنشيني كشور خواهد بود

  

   شناخت منابع آالينده -2-2

  

آالينـده هـاي طبيعـي خـود      .منابع آالينده به دو صورت كلي طبيعي و انساني تقسيم بندي مي شـوند             

آلودگي هاي ناشي از سازند هاي زمين شناسي،چشمه هاي معدني و ژئوترمال و زهـاب            )1شامل دو دسته    

ه انسان چـه  منابع آالينده انساني نيز منابعي هستند ك   . منابع آب هاي شور و لب شور مي باشند        )2معادن  

در ايـن    .به صورت آگاهانه يا غير آگاهانه و چه به طورت مستقيم يا غير مستقيم به رودخانه وارد مي كند
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 را مورد تاثير قرار مي دهند مورد بررسي قـرار     يفيت آب تاالب  گزارش منابع آالينده طبيعي و انساني كه ك       

   .مي گيرد

  سي شنا آلودگي هاي ناشي از سازند هاي زمين 2-3 

درياچـه در يـك فرونـشتگي  كـم      . نام اين درياچه از كوه فامور در شمال خاوري درياچه گرفته شده است            

 متر بلند تر است و پيرامون آنرا كوههـاي  820ژرفا  تشكيل گرديده است كه از سطح درياهاي آزاد حدود           

  .نسبتا بلندي فرا گرفته كه ريخت شناسي ويژه اي را به نمايش گذاشته است

ازند هاي گوناگوني تشكيل دهنده اين كوهها هستند كه از ديدگان سن زمين شناسي كهـن تـرين آنهـا           س

و جديد ترين آن، آبرفت هاي كف رودخانه هـا و رسـوبات           ) سازند سروك (مربوط به زمان كرتاسه باالتيي      

  .درياچه اي هستند كه در زمان حاضر در حال تشكيل مي باشند

سازند گچساران در حوزه پريشان و همچنين گسل كازرون به نظر مي رسد كـه      با توجه به حضور گسترده      

تشكيل درياچه در رابطه با جنبش هاي گسل كازرون و لغزش هايي از اين سازند درزمان كـواترنر صـورت              

گرفته باشد، زيرا در حال حاضر نيز آثاري از اين لغزش ها در كوههـاي جنـوب و جنـوب خـاوري درياچـه         

سـازند هـاي   .  و رخنمونهاي پراكنده اي نيز از اين سازند در حوزه آبگير درياچه وجـود دارد          ديده مي شود  

زمين شناسي پريشان اعم از آهكهاي سازند آسماري و سروك و نيز آهكهاي گچـي سـازند گچـساران بـه                   

در نتيجـه   دليل قابليت نفوذ باال، از ساختار مناسبي براي ذخيره كردن ريزشهاي آسماني برخوردار بوده و                

چشمه هاي عمده اطراف درياچه پريشان، نظير، قلعـه نـارنجي، پـل آبگينـه و هلـك، موجوديـت و منـشا                    

اندوخته هاي آبي خويش را مديون سازند هاي موصوف اند كه در ناحيه شمالي تاالب به صـورت كوههـاي      

  .بهم پيوسته بين دشت برم و تاالب پريشان واقع شده اند

اين گـسل بـه همـراه گـسل     .  كيلومتر در ناحيه كازرون قرار گرفته است80ريبي گسل پريشان به طول تق  

ديگري به نام نوران كه محور آن از دشت برم مي گذرد، از گسل هاي فعال منطقه هـستند و هـر از چنـد                   

گاهي لرزه هايي را در منطقه سبب مي شوند، مانند زلزلـه اخيـر كهمـره سـرخي كـه قـسمتي از منطقـه                   
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حت تاثير قرار دارده و حتي باعث خشك شدن و يا كاهش دبي تعـدادي از چـشمه هـا، مثـل                 پريشان را ت  

مطالعات طـرح مـديريت ذخيـره گـاه     ( چشمه قلعه نارنجي در ناحيه شمال شرق تاالب پريشان شده است 

  )7، هيدرولوژي آبهاي سطحي، گزارش شماره1381ارژن و پريشان، 

  

ميني و اثرات سازندهاي زمين شناسي در سفره هاي آبرفتي، از به منظورمطالعه تغييرات كيفي آب زير ز

  .  حلقه چاه بهره برداري انتخابي در دشت كازرون نمونه برداري فصلي انجام مي گيرد 85

بررسي نقشه همسان هدايت الكتريكي نشان مي دهد كه در دشت شاپور حاشيه ارتفاعات شرقي يعني 

ذيه آهكهاي  سازند آسماري و مخروطه افكنه ها مي باشد، بطرف تاقديس دشتك كه غالباً تحت تاثير تغ

 تا 600نواحي مركزي و خروجي دشت، هدايت الكتريكي بتدريج افزايش يافته و منحني هاي هم ارزش 

 ميكروموس بر سانتيمتر روند تغييرات هدايت الكتريكي را از نواحي تغذيه، انتقال و خروجي آب 4000

 تغييرات مذكور در دشت كازرون پريشان ازحاشيه ارتفاعات تاقديس دشتك .زيرزميني نشان مي دهد

بطرف نواحي مركزي يا خروجي دشتك كه به درياچه پريشان يا رودخانه شاپور منتهي مي گردد، بتدريج 

 ميكرومهوس بر سانتيمتر در محدوده حوضه پريشان 3500 تا 600افزايش يافته و منحني هاي هم ارزش 

 ميكرومهوس بر سانتي متر در محدوده دشت كازرون روند اين تغييرات را نشان مي دهد 4000 تا 600و 

 .  

پراكندگي تپه ماهورهاي سازند گچساران در مركز دشت كه در بعضي قسمتها به عنوان سنگ كف آبرفت 

ون روند تغييرات ي. وجود دارد، موجب افزايش مقادير هدايت الكتريكي در سفره آب زيرزميني مي شود

كلر در سفره فوق  از روند قابليت هدايت الكتريكي تبعيت مي كند، بطوريكه در دشت شاپور مقاديرآن از 

 تا 20حاشيه تاقديس دشتك بطرف نواحي مركزي و خروجي دشت با منحنهاي هم ارزش يون كلر بين 

روجي جريان آ ب  ميلي گرم در ليتر، معرف روند افزايش تدريجي يون كلر از نواحي تغذيه، بطرف خ80

 ميلي 2000 تا 20تغييرات يون كلر در  حوضه پريشان با منحني هاي هم ارزش بين . زيرزميني است
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 ميلي گرم در ليتر نمايانگر افزايش 200 تا 20گرم در ليتر و در دشت كازرون با منحني ها ي هم ارزش 

  . يا رودخانه شاپور استتدريجي يون كلر از نواحي تغذيه بطرف نواحي تخليه درياچه پريشان 

تيپ آب زير زميني عموماً در نواحي تغذيه، بيكربناته و سپس در طي حركت و ايجاد تبادالت يوني ، 

در . تبديل پرسولفانه و نهايتاً در نواحي خروجي بعلت زهكشي و تبخير سفره بصورت كلروره در مي آيد

باط با سازندهاي آهكي كار ستيك قرار دارند دشت كارزون در نواحي تغذيه سفره هاي آبرفتي كه در ارت

برخي از چاهاي آبرفتي كه تحت تاثير سازندهاي افزايش دهنده . از نوع بي كربنات كلسيم مي باشند

اين تيپ در حاشيه شرقي روستاي حكيم باشي واقع . امالح آب واقع مي شوند، تيپ سولفات كلسيم دارند

اسكان، مهرنجان و مشتاق واقع در دشت كازرون و جنوب در دشت شاپور، حاشيه جنوبي  روستاي ك

تيپ كلروره در حواشي شرقي و غربي و . شرقي  فامور بدليل توسعه سازند گچساران شناخته شده اند

جنوبي درياچه پريشان بدليل خروجي جريان آب زيرزميني بطرف درياچه و باال بودن سطح آب و ايجاد 

از نظر شرب طبقه بندي آب زيرزميني با توجه به  ) 1367ب قدس مها( زون تبخيري مالحظه مي شود 

دياگرامهاي شولر انجام شده است كه براساس آن كليه آب چشمه ها، قنوات و چاههاي آبرفتي در رديف 

قابل قبول  نامناسب قرار مي گيرند برخي از چاههاي بهره برداري كه تحت تاثير سازند گچساران قرار مي 

  ) . 1367مهاب قدس ( بهاي بد و غير قابل شرب مي باشند گيرد در رديف آ

  

   منابع آالينده انساني -4- 2

   مقدمه-2-4-1

در اين بخش از گزارش منابع آالينده انساني مورد بررسي قـرار خواهـد گرفـت كـه شـامل دو ديـدگاه                  

دخانـه مـي   مختلف مي باشد ديدگاه اول مشخص كننده چگونگي و نحوه وارد شدن منبـع آلـودگي بـه رو       

آالينـده هـاي   . باشد كه به طور كلي به دو دسته آالينده هاي نقطه اي و غير نقطه اي تقـسيم مـي گـردد           
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نقطه اي همانطور كه از اسم آنها نيز مشخص است به صورت متمركز وارد رودخانه شده و بيشتر ناشـي از                

غيـر نقطـه اي آالينـده هـايي     آالينـده هـاي   .مراكز جمعيتي و مراكز صنعتي، توليدي و خدماتي مي باشد         

هستند كه به صورت غير متمركز وارد آب گشته و بيشتر شامل اراضي كشاورزي و روانـاب هـاي ناشـي از                 

  .آنها مي باشند

محيطـي بـه هـر       هاي زيست   ديدگاه دوم نوع مواد آالينده را مشخص مي نمايد كه بر اساس آن آالينده             

هـا شـوند بـه هفـت گـروه عمـده تقـسيم بنـدي          جريان رودخانهكه وارد ) اي اي يا غير نقطه   نقطه(صورتي  

 :شوند مي

به طور كلي اين مـواد در طـي فرآينـدهاي تجزيـه و دگرگـوني خـود          : هاي اكسيژن   مصرف كننده  - 1

آورنـد،   اكسيژن محلول را مصرف نموده و شرايط نامناسب براي رشد و بقاي جانداران در محيط بوجود مي      

ها ضروري  گرم در ليتر براي بقاي اكثر ماهي     ميلي 4 اكسيژن محلول بيشتر از      معموالً در اكثر مواقع غلظت    

  .است

ها و ويـروس هـايي    شوند و شامل باكتري ها يافت مي   جانوران ريز بيماريزا كه در پساب     : اپاتوژن ه  - 2

 .هستند كه توسط انسان يا حيوان مريض وارد محيط آبي شده اند

يـا معـدني هـستند كـه وجـود آنهـا باعـث كـدر شـدن آب          اين مواد شامل مواد آلي     : ذرات معلق  - 3

 .گردد عالوه بر اين اكسيد شدن ذرات معلق آلي باعث تشديد فرايند حذف اكسيژن مي. گردد مي

عـالوه بـر ايـن    . دهـد  ها حيات آبزيان را مورد تهديد قرار مي         افزايش بيش از اندازه نمك    : انمك ه  - 4

 .نمايد شرب و كشاورزي محدود ميبهره برداري از منابع آب را در جهت مصارف 

هاي توليد برق است، البته اين مورد زماني به عنوان آلودگي             منشا اين آلودگي اغلب نيروگاه    : گرما - 5

 .شود كه افزايش درجه حرارت بقاي آبزيان را مورد تهديد قرار دهد مطرح مي

هـاي صـنعتي و    هـا بيـشتر پـساب    منـشأ ايـن آلـودگي   : فلزات سنگين و تركيبات سـمي و پايـدار      - 6

هاي بـسيار پـايين بـسيار سـمي بـوده و در               فلزات سنگين حتي در غلظت    . باشد  هاي كشاورزي مي    زهكش
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هـا و   كـش  تركيبـات سـمي ماننـد آفـت     . صورتي كه وارد چرخه غذايي شوند براحتي خارج نخواهنـد شـد           

ن را تهديـد  هاي مـورد اسـتفاده در كـشاورزي نيـز در صـورتي كـه وارد آب شـوند بقـاي اكـسيژ             كش  علف

 .نمايند مي

از نظر درجه آاليندگي مواد غذايي، نيتروژن و فسفر بيشتر مورد توجه هـستند، زيـرا               : مواد مغذي  -7

هـا   ها و درياچه هاي حيات ضروري بوده و در تكميل زنجيره غذايي در رودخانه   اين دو براي رشد تمام گونه     

 خواهد شد كه غلظت تركيبات اين دو عنـصر در  در اين مورد مسئله زماني بغرنج    . بايست موجود باشند    مي

شـود كـه    ايـن مـسئله باعـث مـي    . آب به حدي افزايش يابد كه زنجيره غذايي را مورد مخاطره قـرار دهـد       

تجزيه اين موجودات پس از مرگشان رونـد حـذف   . ها بشدت افزايش يابد    جمعيت برخي آبزيان مانند قارچ    

 .اكسيژن از محيط آبي را تشديد خواهد كرد

  

     مراكز جمعيتي روستايي    -2-4-2

روسـتا وجـود دارد كـه        21اسـت    نيـز آمـده      32  شـماره  جـدول  همانطور كه در     پريشاندر زير حوزه    

ر جمعيت هر يك از روستاها به تفكيك با توجـه بـه آمـا          .  نفر مي باشد   10915جمعيت كل روستايي آنها     

ها و مشاهدات ميداني نشان داده انـد   بررسي.  است آمده 32 در جدول شماره     1385نفوس و مسكن سال     

آوري فاضالب بوده و در بخش اعظم مراكز روستايي فاضالب از طريـق      ها فاقد سيستم جمع     كه كليه روستا  

 فاضـالب ناشـي از شستـشوي البـسه و     تاالبالبته در روستاهاي واقع در حاشيه . گردد  چاه جذبي دفع مي   

از كل آب برداشت شده براي مصارف . گردد  تخليه مي تاالبها به از طريق انهار و جوي    ممكن است   ظروف  

شهري، شرب و بهداشت جوامع روستايي، بخش كوچكي به صـورت تبخيـر در اثـر اسـتحمام، شستـشو و                     

پخت و پز و يا تبخير و تعرق گياهان و سيستم هاي خنك كننده مصرف  شـده و از دسـترس خـارج مـي       

كننده هاي فاضـالب، نفـوذ ناشـي از آبيـاري و بـاالخره نـشت از            قسمت باقيمانده از طريق دريافت      . گردد

اتصاالت لوله ها و تاسيسات آب مجددا به داخل يا سطح زمين باز مي گردند كه بـر اسـاس آمـار سـازمان      
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هاي مورد بررسي كه در    هاي سطحي در مراكز روستايي واقع در زير حوضه           آب 1371برنامه و بودجه سال     

بر اين اساس با توجـه بـه   . باشند  درصد فاضالب توليدي مي   30دارند، دريافت كننده    حاشيه رودخانه قرار    

 درصد و 70ضريب نزديكي تاالب وجود آبراهه هاي اصلي و فرعي فصلي در حوزه براي روستاهاي واقع در            

 20 براي روسـتا هـاي دورتـر از تـاالب ضـريب          ، در نظر گرفته شده است     كمتربراي ساير روستاها ضريب     

همچنين ضريب تبديل آب به فاضـالب، كـه عبـارت اسـت از درصـد آب          . .صد در نظر گرفته شده است     در

باشد كه تـابع    متغير مي 75/0 تا 70/0شود در جوامع روستايي از    مصرفي كه نهايتا به فاضالب تبديل مي      

درصد 70 ضريب عوامل موثر بر مصرف مخصوصا اقليم و آب و هوا است بنابراين بر اساس اقليم منطقه اين  

 متر مكعـب  1146بر اين اساس روزانه     ]. 1385سازمان آب و فاضالب روستايي،      [در نظر گرفته شده است    

ه    534تقريب  بطور   شود كه   فاضالب از مراكز روستايي توليد مي       وارد تـاالب  متر مكعب فاضـالب روزانـه ـب

 گرم 30 طبق استانداردهاي موجود،  همچنين ماده آلي توليدي به ازاي هر نفر در مراكز روستايي         .شود  مي

 كيلـوگرم مـاده   327بنابراين روزانـه از  ]. 1371سازمان برنامه و بودجه،    [در روز در نظر گرفته شده است        

الزم به ذكر است كه متوسط مصرف سرانه    . شود   وارد مي  تاالب كيلوگرم به    153تقريب   بطور   آلي توليدي، 

 ميـزان  32شـماره  در جـدول   .روز در نظر گرفتـه شـده اسـت     ليتر در    150ي ذكر شده    ساكنين روستاها 

هاي خانگي و متوسـط مـصرف سـرانه در مراكـز روسـتايي آورده شـده          فاضالب و بار آلي ناشي از فاضالب      

  .است

 



  ٢٠٢

 هاي خانگي در مراكز روستايي     برآورد ميزان فاضالب و ماده آلي تخليه شده به تاالب ناشي از فاضالب):32(شمارهجدول 

ماده آلي 

توليدي 

تخليه 

شده به 

تاالب 

)kg/d( 

حجم 

فاضالب 

تخليه 

شده به 

تاالب 

)m3/d( 

در صد 

تخميني 

تخليه 

فاضالب  

به تاالب  

% 

 )kg/d(ماده آلي توليدي
حجم فاضالب توليدي 

)m3/d( 

ضريب 

 پساب

سرانه 

مصرف آب 

)L/d( 

 رديف شهرستان بخش دهستان نام آبادي جمعيت

11 37 50 21.4 74.9 0.7 150 
 1 كازرون مركزئ بليان احمدابادپل ابگينه 713

5 19 50 11.0 38.3 0.7 150 
 2 كازرون مركزئ بليان پل ابگينه 365

5 18 50 10.5 36.8 0.7 150 
 3 كازرون مركزئ بليان حاجي اباد 350

5 16 60 7.6 26.7 0.7 150 
 4 كازرون مركزئ بليان ايازاباد 254

7 25 70 10.3 36.1 0.7 150 
 5 كازرون مركزئ بليان پوزه بادي 344

13 47 70 19.0 66.6 0.7 150 
 6 كازرون مركزئ بليان زوالي 634

6 21 70 8.7 30.5 0.7 150 
 7 كازرون مركزئ بليان شهرنجان 290

3 9 50 5.2 18.3 0.7 150 
 8 كازرون مركزئ بليان كرائي 174

5 17 20 24.1 84.3 0.7 150 
 9 كازرون جره وباالده فامور مهبودي سفلي 803

1 2 35 1.9 6.5 0.7 150 
 10 كازرون جره وباالده فامور قلعه ميرزايي 62

3 9 25 10.6 37.2 0.7 150 
 11 كازرون جره وباالده فامور قلعه نارنجي 354

1 3 20 5.0 17.3 0.7 150 
 12 كازرون جره وباالده فامور ميرچكك 165

7 25 30 23.9 83.7 0.7 150 
 13 كازرون جره وباالده فامور نرگس زارفامور 797
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2 7 40 5.1 17.7 0.7 150 
 14 كازرون جره وباالده فامور سي سختي سفلي 169

4 15 50 8.8 30.8 0.7 150 
 15 كازرون جره وباالده فامور كنارخشك 293

20 70 60 33.2 116.0 0.7 150 
 16 كازرون جره وباالده فامور مالاره 1105

16 54 40 38.8 135.7 0.7 150 
 17 كازرون جره وباالده فامور عرب گاوميشي 1292

13 45 50 25.7 90.0 0.7 150 
 18 كازرون جره وباالده فامور قالت نيلو 857

2 7 70 2.7 9.3 0.7 150 
 19 كازرون جره وباالده فامور پريشان 89

10 36 40 26.0 91.1 0.7 150 
 20 كازرون الدهجره وبا فامور ده پاگاه 868

14 49 50 28.1 98.4 0.7 150 
 21 كازرون جره وباالده فامور هلك 937

   مجموع ---- ---- ---- 10915 ---- ---- 1146 327 ---- 534 153
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  كشاورزي فعاليتهاي  آلودگي ناشي از-3-5

يش جمعيت رونـد رو بـه رشـدي      نيز همانند ساير نقاط كشور با افزا       پريشانتوسعه كشاورزي در حوزه     

همگام با توسعه تكنولوژي، بهره برداري هاي كشاورزي نيز با استفاده از انواع نهاده هـا شـكل        . داشته است 

به كارگرفتن كودهاي شيميايي و آفت كـش هـا راه را بـراي دسترسـي بـه توليـد              . جديدي به خود گرفت   

روزه كـشاورزي بـدون نهـاده هـاي شـيميايي امـري       بيشتر هموار ساخته و چنان جايگاهي يافته اند كه ام      

  . ناممكن به نظر مي رسد

متأسفانه ديدگاه هاي نادرستي در رابطه با به كارگيري نهاده هـا شـكل گرفـت كـه اسـتفاده بيـشتر از         

ايـن امـر مـشكالت عظيمـي را در مـورد تجمـع       . نهاده هاي شيميايي را برابر با افزايش توليد مي دانـست       

 سـاالنه در بـيش از   1375در يك مطالعه اجمالي در سال      .  ود در محيط ايجاد نموده است     بقاياي سم و ك   

بـيش  ) كه حوزه پريشان نيز جزئي از آن مي باشد    ( هزار هكتار اراضي كشاورزي حوزه شاپور و دالكي          196

مطالعـات  ( تن كودهاي شـيميايي بـه مـصرف مـي رسـد      9400 هزار ليتر انواع آفت كش و حدود   143از  

نكته حائز اهميت پذيرنده هاي اين مواد شيميايي اسـت كـه عمـدتاً              ) . 1379ندسين مشاور يكم سال     مه

  .منابع آب سطحي و زيرزميني را شامل مي شود

ورود حجم عظيم آالينده هاي شيميايي با توجه به پايداري برخي از آن ها در محيط و منابع محيطـي         

كشاورزي بـه عنـوان محـيط سـاده شـده و يكنـواختي كـه                اكوسيستم هاي   . مي تواند مشكل آفرين باشد    

شكنندگي بيشتري نسبت به طبيعت دارد مطرح بوده و با افزايش نهاده هاي شيميايي روند تخريب و دور               

بنابراين دقت در كاربرد به موقـع آفـت كـش هـا و كـاهش            . شدن از تعادل ذاتي طبيعت سرعت مي گيرد       

به ويـژه كـه بـا تحـوالت اخيـر كـشور و         . رح هاي كشاورزي است   مصرف بي رويه از اولويت هاي تمامي ط       

. سياست هاي دولت بر كاهش كاربرد آفت كشها متمركز شـده اسـت         1370افزايش شديد مصرف در سال      

. اين امر با افزايش بهاي سموم همراه بوده و كاهش چشمگيري نيز در سال هاي اخير مشاهده شده اسـت               

در كوتـاه   (عه نحوه برخورد با آن ها جهت حذف موارد خيلـي خطرنـاك              شناسايي دقيق آالينده ها و مطال     
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در ايـن بحـث وضـعيت آفـت كـش هـا و       . الزامي است) در بلند مدت(و جايگزيني  موارد خطرناك  ) مدت

  .كودهاي شيميايي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است

  

   آلودگي ناشي از آفت كش ها-3-5-1

. ذشته هاي دور در كشورهايي مانند چين و يونان مصرف مي شده اسـت   استفاده از مواد آفت كش از گ      

 سال پيش براي مقابله با انـواع آفـات و بيمـاري هـا كـاربرد         3000سموم معدني در اين كشورها از حدود        

همزمان با توسعه تكنولوژي بشر در سده اخير تركيبات آفت كش شيميايي نيز پـا بـه عرصـه    . داشته است 

از جنگ دوم جهاني با توسعه صنايع شيميايي و بروز برخي بيماري ها اين آفت كـش                 پس  . وجود گذاشت 

  .ها به سرعت مطرح شده و ضمن ارائه اثرات سريع و قاطع مورد قبول همگان قرار گرفت

مثال بـارز ايـن   .با گذشت زمان و بروز پديده مقاومت در حشرات، به ناچارتركيبات قوي تري توليد شد           

رده سموم كلره است كه پـس از كـشف قـدرت پايـداري آن هـا در محـيط و مـشاهده                    مسئله كاربرد گست  

افـزايش قـدرت سـميت    . مواردي از مقاومت درحشرات جاي خود را به سموم بسيار خطرنـاك فـسفره داد         

بايد ذكر شود كه سموم پايدار مثـل سـموم   . آفت كش ها خطرات زيست محيطي زيادي ايجاد نموده است   

دت زمان زيادي كه در اكوسيستم و زنجيره غذايي ايفـا مـي شـوند مـسائل و مـشكالت                  كلره با توجه به م    

تجمع اين آفت كش هاي پايدار در بافت چربي از مواردي است كه حتـي سـال     . فراواني را ايجاد نموده اند    

يكي از موارد مهـم  . ها پس از حذف مصرف يك آفت كش در بافت هاي زنده جانداران مشاهده شده است              

منابع آب به ويژه در مناطق خشك نظيـر حـوزه   . رتباط با آفت كش ها آلودگي منابع آب و خاك است    در ا 

آفت كش ها مي توانند به طور مستقيم و غيـر مـستقيم   .  از حساسيت و اهميت زيادي برخوردارند      پريشان

 ايـن تركيبـات در   بقاياي. به آب هاي سطحي و زيرزميني و در نهايت به درياها و درياچه ها راه پيدا كنند            

منابع آب كه نقش زيادي در تحرك و پويايي عناصـر و مـواد دارد مـي توانـد بـه سـادگي منتقـل شـده و                

در اثر مواد پركننده اي كه همراه ماده . همچنين در اثر مصرف به اندام هاي گياهي و حيواني راه پيدا كند            
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در ساختمان . نامطلوبي مشاهده مي شودموثر در ساخت آفت كش ها به كاربرده مي شود نيز پي آمدهاي           

رم، مـس، فلوئـور، بـور، وانـاديوم و آرسـنيك               آفت كش ها فلزات سنگين و عناصري مثل جيـوه، سـرب، ـب

سميت و خطرات آرسنيك، سرب و جيوه به علـت جـذب توسـط گياهـان و ورود بـه                    . مشاهده شده است  

ا مي تواند به تخفيف اثرات سوء ناشي از برنامه هاي كنترل مصرف آفت كش ه    . زنجيره غذايي بيشتر است   

  . فلزات سنگين و تركيبات خطرناك كمك كند

 تـاالب  موجب مصرف حجم عظيم آفت كش در نزديكي       تاالب پريشان تمركز اراضي كشاورزي پيرامون     

 شود كه با توجه بـه سـميت شـديد و    تاالباين امر مي تواند باعث انتقال سريع آفت كش ها به          . مي شود 

  .  ابقايي بعضي از آن ها پيامدهاي نامطلوبي در پي خواهد داشتاثرات

  

  پريشان مصرف آفت كش ها در حوزه -3-5-1-1

در اين حوزه محصوالت عمده اي مانند گندم، جو، برنج، ذرت دانـه اي، هندوانـه، خربـزه، خيار،گوجـه               

 گندم اختـصاص دارد     بيشترين سطح زير كشت به    . فرنگي، لوبيا، سيب زميني و سبزيجات كشت مي شود        

 233ديمزارهـاي جـو    و  هكتـار  31جو آبي   ( هكتار 264مزارع جو   ).  هكتار ديم  840 هكتار آبي و     1007(

، )51(، سـيب زمينـي  )113(، بـرنج  )420(، سبزي  )80(، ذرت دانه اي  ) هكتار 693(گوجه فرنگي   ) هكتار

آفات، بيمـاري  . زه را شامل مي شوند محصوالت مهم حو)6(و لوبيا ) 140(، خريزه )521( و خيار  )6(هندوانه

ها و علف هاي هرز هر يك از اين محصوالت شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته و آفت كش هاي مربـوط                 

  . به آن ها تعيين شده است

هزينه گزاف واردات آفت كش ها، نياز بـه بهـره وري اقتـصادي توليـد محـصول و توجـه بـه پتانـسيل                  

ل گيري اين ديدگاه شده كه براي توليد بيشتر نياز به مصرف سم بيـشتر    مخاطرات آفت كش ها باعث شك     

باعث محدود شدن كاربرد افـت  ) IPM(استفاده از روش هاي غير شيميايي و يا مبارزه تلفيقي   . نمي باشد 

از روش هاي غير شيميايي مي توان مبارزه بيولوژيك و روش          . كش ها و افزايش كيفي محصوالت مي شود       
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روش هاي زراعي نظير روش هاي مكـانيكي در سـطح حـوزه انجـام مـي شـود و              . ي را نام برد   هاي به زراع  

  .توسعه اين روش ها در عمليات ترويجي منطقه امكان پذير است

  

براي تعيين ميزان مصرف آفت كش ها در سطح حوزه با توجه بـه اطالعـات گـردآوري شـده از جهـاد                   

 ابتدا سطح زير كشت هر يك از محصوالت      ده شده است،   نشان دا  33 كه در جدول     كشاورزي استان فارس  

كـه در  در حوزه محاسبه نموده سپس بر طبق سرانه هاي محاسبه شده استاني ميزان مصرف آفت كش ها  

نشان مي اسبات ح اين م.ورده شد  متوسط ميزان مصرف سموم را در حوزه بدست آ     آمده است،  34جدول  

موم در حوزه پريشان استفاده مي شود كـه مـي توانـد خطـري         كيلو گرم س  15000   حدود  ساالنه دهد كه 

بالقوه براي تاالب به حساب آيد زيرا بخش از  اين سموم مي تواند از طريق زهاب كـشاورزي يـا همـراه بـا          

سموم خطرناكي كه مـي تواننـد      و اندازه گيري غلظت      شناسايي    بنابر اين  .رواناب بارندگي وارد تاالب شود    

 آفت كـش هـاي      خصوصيات 35جدول شماره    . بسيار حائز اهميت است    در آّب تاالب   مشكل آفرين باشند  

  . نشان ميدهد را وزهحپر مصرف را در 
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  ]1386سازمان جهاد كشاورزي، [ بر حسب هكتار پريشانهاي حوضه   سطح زير كشت هر يك از محصوالت كشاورزي در آبادي-33جدول 

 گندم جو برنج ذرت دانه اي لوبيا نخود عدس

 كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم

 رديف شرح

 1 آبادئ پريشان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 آبادئ ده پاگاه 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 3 آبادئ سي سختي سفلي 39 39 0 9 9 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 4 آبادئ عرب گاوميشي 86 86 0 5 5 0 49 49 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 آبادئ قالت نيلو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 6 آبادئ قلعه ميرزايي 54 54 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

 7 آبادئ قلعه نارنجي 142 140 0 0 0 0 17 17 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 8 آبادئ كنارخشك 178 40 138 34 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 9 آبادئ مالاره 483 165 318 16 0 14 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 10 آبادئ مهبودي سفلي 90 50 40 53 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11 آبادئ ميرچكك 19 16 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

 12 آبادئ نرگس زارفامور 403 257 146 63 9 54 42 42 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 13 آبادئ هلك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 14 آبادئ احمدابادپل ابگينه 60 29 31 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 15 آبادئ ايازاباد 45 19 27 24 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 16 آبادئ پل ابگينه 17 11 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 17 آبادئ پوزه بادي 11 8 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 18 آبادئ حاجي اباد 93 64 29 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 19 آبادئ زوالي 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 20 آبادئ شهرنجان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 21 آبادئ كرائي 113 11 102 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



  ٢٠٩

سازمان جهاد كشاورزي، [ بر حسب هكتار پريشانه هاي حوض  سطح زير كشت هر يك از محصوالت كشاورزي در آبادي-33ادامه جدول 

1386[  

 ماش هندوانه خيار ودستنبو گرمك ، طالبي ، خربزه  واسپرس يونجه 

 كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم

 رديف شرح

 1 آبادئ پريشان 0 0 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

 2 آبادئ ده پاگاه 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 
آبادئ سي سختي 

 سفلي
3 

0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 0 0 0 
آبادئ عرب 

 گاوميشي
4 

 5 آبادئ قالت نيلو 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0

 6 آبادئ قلعه ميرزايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 7 آبادئ قلعه نارنجي 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

 8 ارخشكننآبادئ ك 0 0 0 0 0 0 5 5 0 20 20 0 0 0 0

 9 آبادئ مالاره 0 0 0 0 0 0 53 53 0 78 78 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 106 106 0 5 5 0 0 0 
آبادئ مهبودي 

 سفلي
10 

 11 آبادئ ميرچكك 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 10 0 17 17 0 0 0 0 0 0 
آبادئ نرگس 

 زارفامور
12 

 13 آبادئ هلك 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 
آبادئ احمدابادپل 

 ابگينه
14 

 15 آبادئ ايازاباد 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0 0

 16 آبادئ پل ابگينه 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0

 17 آبادئ پوزه بادي 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0

 18 آبادئ حاجي اباد 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0

 19 آبادئ زوالي 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0

 20 آبادئ شهرنجان 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0

 21 آبادئ كرائي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0

  

  

  

  

  



  ٢١٠

  

سازمان [ بر حسب هكتار  پريشانهاي حوضه   سطح زير كشت هر يك از محصوالت كشاورزي در آبادي-33ادامه جدول 

  ]1386جهاد كشاورزي، 

 زميني سيب  پياز  فرنگي گوجه سايرسبزيجات  تنباكو 

 كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم كل آبي ديم

 رديف شرح

 1 آبادئ پريشان 14 14 0 0 0 0 8 8 0 3 3 0 0 0 0

 2 آبادئ ده پاگاه 0 0 0 0 0 0 92 92 0 42 42 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 
آبادئ سي سختي 

 سفلي
3 

0 0 0 0 87 87 0 99 99 0 0 0 0 0 0 
آبادئ عرب 

 گاوميشي
4 

 5 آبادئ قالت نيلو 0 0 0 0 0 0 74 74 0 8 8 0 0 0 0

 6 آبادئ قلعه ميرزايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 7 آبادئ قلعه نارنجي 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0

 8 آبادئ كنارخشك 0 0 0 0 0 0 9 9 0 6 6 0 0 0 0

 9 آبادئ مالاره 0 0 0 0 0 0 14 14 0 35 35 0 0 0 0

0 0 0 0 28 28 0 74 74 0 0 0 0 0 0 
آبادئ مهبودي 

 سفلي
10 

 11 آبادئ ميرچكك 0 0 0 0 0 0 8 8 0 5 5 0 0 0 0

0 0 0 0 12 12 0 25 25 0 0 0 0 0 0 
آبادئ نرگس 

 زارفامور
12 

 13 آبادئ هلك 9 9 0 0 0 0 73 73 0 74 74 0 0 0 0

0 0 0 0 28 28 0 56 56 0 0 0 0 0 0 
آبادئ احمدابادپل 

 ابگينه
14 

 15 آبادئ ايازاباد 0 0 0 0 0 0 9 9 0 15 15 0 0 0 0

 16 آبادئ پل ابگينه 7 7 0 0 0 0 22 22 0 1 1 0 0 0 0

 17 آبادئ پوزه بادي 10 10 0 0 0 0 24 24 0 7 7 0 0 0 0

 18 آبادئ حاجي اباد 0 0 0 0 0 0 13 13 0 24 24 0 0 0 0

 19 آبادئ زوالي 11 11 0 0 0 0 35 35 0 20 20 0 0 0 0

 20 آبادئ شهرنجان 0 0 0 0 0 0 16 16 0 11 11 0 0 0 0

 21 آبادئ كرائي 0 0 0 0 0 0 15 15 0 3 3 0 0 0 0

  

  



  ٢١١

  

   متوسط ميزان كود حيواني و سموم مصرف شده در يك هكتار در استان فارس-34جدول 

  ]1381سازمان جهاد كشاورزي، [

  )كيلوگرم(سموم 
  نام محصول

كود حيواني 

  ساير  قارچ كش  حشره كش  علف كش  )كيلوگرم(

  /024  150/0  473/0  636/2  408  گندم آبي
  00/0  084/0  046/0  053/0  9  گندم ديم
  00/0  025/0  095/0  278/0  154  جو آبي
  00/0  010/0  020/0  010/0  0  جو ديم
  002/0  013/0  150/0  598/4  648  اي آبي ذرت دانه

  025/0  00/0  433/0  054/0  91  نخود آبي
  00/0  00/0  136/0  004/0  0  نخود ديم
  00/0  00/0  169/0  039/0  125  عدس آبي

  00/0  00/0  864/0  738/0  0   آبينآفتابگردا
  00/0  152/0  828/2  146/2  0  پنبه آبي
  012/0  214/0  181/2  076/3  1  چغندر قند
  010/0  603/0  853/2  434/1  186  هندوانه آبي
  00/0  915/0  220/4  248/1  1986  خيار آبي

  00/0  975/0  482/0  631/1  4999  سيب زميني آبي
  004/0  470/2  906/2  972/1  7481  پياز آبي

  052/0  922/22  364/2  637/1  5476  گوجه فرنگي آبي
  00/0  024/0  936/1  378/0  92  لوبيا قرمز آبي
  00/0  107/0  656/0  176/1  694  لوبيا چيتي آبي
  00/0  129/0  252/0  640/2  27  برنج مرغوب

  00/0  199/0  697/0  470/3  0  برنج پر محصول
  00/0  00/0  187/0  277/5  63  برنج دانه كوتاه
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  وزهح آفت كش هاي پر مصرف در خصوصيات 35جدول شماره 
  

  رواناب
  *كاربرد  آفت كش  رديف

ــر  ــه عم نيم

  )روز(
  آبشويي  **گروه خطر

  حالليت  جذب سطحي

  زياد  متوسط  كم I 40  III  %)60(ديازينون   1

  متوسط  كم  كم I 10  I  سوين  2

  كم  زياد  - I 10  II  اكتليك  3

  كم  كم  كم I  1  III  ماالتيون  4

  -  -  - A -  III  تتراديفون  5

  زياد  زياد  كم F 70  IV  مانكوزب  6

  كم زياد  خيلي كم H 1000  II  پاراكوت  7

  زياد زياد  خيلي كم H 67  III  رانداپ  8

  متوسط زياد  كم H 60  III  ترفالن  9

  )لف كشع (Hو ) قارچ كش (F،)كنه كش (A، )حشره كش (I: كاربرد* 

  )كم خطر (IVو ) خطر متوسط (III، )خطرناك (II، )خيلي خطرناك ( I: گروه خطر ** 

  

همانگونه كه مالحظه مي شود پاراكوات يا نيمه عمر هزار روز يكي از سموم پايدار است كه در سطح حـوزه           

د آن را در قدرت آبشويي اين آفت كش كـم اسـت بنـابراين بـه احتمـال زيـا      . مصرف قابل توجهي داشته است   

اين مسئله به علت جذب توسط گياه و رسيدن به چرخه غذايي انسان مـي          . خاك مزارع مي توان مشاهده كرد     

  .تواند خطرناك باشد

داراي نيمه عمر زياد بـوده  )  روز60(و ترفالن )  روز67(، رانداپ   ) روز 70(آفت كش هايي از قبيل مانكوزب       

به علت آبشويي كم احتمال حضور اين آفـت كـش هـا در        .  مانند و در محيط براي مدت قابل توجهي باقي مي        

جذب سطحي زياد و حالليت متوسط و زيـاد بـراي ايـن آفـت كـش هـا گويـاي         . آب هاي زيرزميني كم است    

است كه متأسـفانه مطالعـه دقيقـي در    ) انتقال توسط رواناب(احتمال وجود اين تركيبات در آب هاي سطحي     

  .نمي توان اظهارنظر قاطعي ارائه داداين راستا صورت نگرفته و 



  ٢١٣

 قرار مي گيرد و به علت قدرت حالليت زياد مي تواند توسـط روانـاب            Iحشره كش سوين نيز درگروه خطر       

در خاتمه ذكر مي شود كه تمامي نتايج و استنتاجات انجام شده بر اساس مطالعات منابع خارجي               . منتقل شود 

  . در سطح كشور و حوزه مورد بحث انجام نشده استصورت گرفته و در اين زمينه مطالعه اي

  

   آلودگي ناشي از كودهاي شيميايي-3-5-2

كودهاي شيميايي كه همگام با توسعه كشاورزي رور به روز بر مصرف آن افزوده مي شود از ديگـر آالينـده                 

شاورزي كودها بخش جدانشدني كشاورزي به حساب آمـده و محـصوالت كـ            . هاي مهم اين نوع فعاليت هاست     

همزمان با افزايش توليد مشكالتي نيز در رابطه با مصرف اين نهـاده هـا      . وابستگي شديدي به ان پيدا كرده اند      

  .ايجاد شده است كه آلودگي آب هاي زيرزميني و غني سازي تاالب ها و رودخانه ها از آن جمله است

ايـن كودهـا در اثـر      . ه پيـدا كننـد    كودهاي شيميايي در آب حل شده و قادرند به سادگي بـه منـابع آب را               

بسته به شـرايط محيطـي بـين    . آبشويي از دسترس ريشه خارج شده و مي توانند به آب هاي زيرزميني برسند         

.  درصد از كودهاي شيميايي مورد استفاده گياهان بوده و مابقي تحت فرايند آبشويي قرار مـي گيـرد     70 تا   35

يكـي از  . ودها آبشويي شده و از دسترس گياهان خارج مـي شـوند  به طور متوسط مي توان گفت كه نيمي از ك   

. مهم ترين مشكالت ناشي از مصرف اين كودها وجود مقادير قابل توجهي نيترات در آب هاي زيرزميني اسـت                   

نيترات پس از تبديل شدن به نيتريت در بدن مي تواند با همـوگلبين خـون تركيـب شـده و موجـب كـاهش                          

  .اين معضل به ويژه در اطفال تأثير زيادتري مي گذارد.  هاي بدن گردداكسيژن بافت ها و سلول

از نظر ميزان مصرف عالوه بر كودهاي ازته، كودهاي فسفره نيز حجم قابل تـوجهي از مـصرف را بـه خـود                        

در اثر اين فرايند فسفات آزاد مي شود كه تحرك آن از نيترات خيلي كمتر است و در آب             . اختصاص مي دهند  

  .رزميني كمتر مشاهده شده استهاي زي

نيتروژن و فسفر عالوه بر مخاطرات بهداشتي و اثراتي كه در اثر حضور آن ها در آب شرب ايجاد مي كننـد،     

) اوتروفي(نيتروژن مي تواند باعث غني شدن    . اختالالتي در اكوسيستم و اكولوژي منطقه نيز به وجود مي آورد          



  ٢١٤

افزايش مقدار عناصر غذايي آب و سرعت گرفتن رشد گياهان آبـزي از  اين پديده در اثر    . آب هاي سطحي شود   

در صورت گـسترش ايـن پديـده، سـطح آب پوشـانده شـده و       . جمله جلبك ها و پالنكتون ها به وجود مي آيد   

. ضمن ممانعت از ورود نور به آب تعادل طبيعي محيط به هم خورده و زندگي آبزيان با مشكل مواجه مي شـود      

  .دگي توسط آبشويي به اعماق خاك رفته و آب هاي زيرزميني را آلوده مي كندنيترات به سا

فسفات به علت قدرت آبشويي كمتر، معموال در آب زهكشي ديـده شـده و خطـر آن نيـز كمتـر از نيتـرات         

پس از انتقال آن عمدتا توسط رواناب صورت گرفته و اثر آلـوده كننـدگي آن بـه غنـي كـردن آب هـاي          . است

  .د مي شودسطحي محدو

  

  پريشان مصرف كودهاي شيميايي در حوزه -3-5-2-1

بنابراين بـا توجـه   . در اين حوزه نيز اراضي كشاورزي مصرف كودهاي شيميايي نقش و اهميت فراواني دارد          

جـدول  ( ميزان متوسط مـصرف كـود در اسـتان         و جدول  )33جدول   (به سطح زير كشت هر يك از محصوالت       

 تن انواع كـود سـاالنه   2323 بدين ترتيب جمعاً حدود . محاسبه شده استپريشانحوزه   مصرف كود در     ،) 36

  . در سطح حوزه به مصرف مي رسد
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 متوسط ميزان كودهاي شيميايي مصرف شده بر حسب كيلوگرم در هكتار در -36جدول

  استان فارس

  ]1381سازمان جهاد كشاورزي، [

  جمع  ساير  پتاسه  ازته  فسفاته  نام محصول

  61/547  83/4  91/8  82/323  05/210  گندم آبي

  52/79  00/0  00/0  36/45  16/34  گندم ديم

  78/324  44/4  57/0  28/201  49/118  جو آبي

  22/70  86/0  42/0  92/41  02/27  جو ديم

  18/926  41/15  83/13  51/647  43/249  اي آبي ذرت دانه

  34/113  00/0  27/0  47/81  59/31  نخود آبي

  33/13  00/0  00/0  00/9  34/4  نخود ديم

  78/167  85/2  24/0  84/120  84/43  عدس آبي

  61/51  00/0  00/0  93/21  68/29  عدس ديم

  23/343  67/0  85/2  76/205  94/133  آفتابگردان آبي

  60/570  15/11  84/25  32/355  29/178  پنبه آبي

  98/678  02/12  65/12  24/382  6/272  چغندر قند

  70/549  23/2  53/18  23/353  71/175  هندوانه آبي

  89/8852  61/2  05/13  54/657  68/179  خيار آبي

  00/669  31/2  69/47  89/458  11/160  سيب زميني آبي

  20/531  18/0  13/0  42/296  47/234  پياز آبي

  45/1263  64/19  95/10  73/941  13/291  گوجه فرنگي آبي

  69/238  77/0  34/1  37/190  20/43  لوبيا قرمز آبي

  25/542  64/7  00/0  72/345  88/188  يا چيتي آبيلوب

  77/388  81/22  55/1  55/233  86/130  برنج مرغوب

  19/407  00/0  87/33  02/209  30/164  برنج پر محصول

  97/566  02/0  30/1  87/355  79/209  برنج دانه كوتاه
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 باالي حـضور نيتـرات در    گوياي احتمال  دمي توان پريشان  حجم قابل توجه كود شيميايي مصرفي در حوزه         

كـه مـي   و اندازه گيري غلظت عناصر آالينده ناشي از كودهاي شيميايي در          شناسايي   بنابر اين   باشد تاالبآب  

مشخصات فاضـالب كـشاورزي در حـوزه بـا      ..  بسيار حائز اهميت است     در آّب تاالب   توانند مشكل آفرين باشند   

  . نشان داده شده است37در جدول ام گرفته استفاده از پارامترهاي مطرح شده و مطالعات انج

  

  

  هاي كشاورزي  مشخصات فاضالب-37جدول 

  پارامتر  مقدار  پارامتر  مقدار

290  Alkalinity (mg/L as 

CaCO3) 
0  DO (mg/L) 

5  Organic Nitrogen (mg 

N/L)  
40  • BOD (mg/)  

25  Nitrate (mg N/L)  8/7  pH  

1  Organic Phosphorous (mg 

P/L) 
60  TSS (mg/L)  

8/0  Inorganic Phosphorous 

(mg P/L) 
1400  EC (umhos)  
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  فصل سوم

  

 GISهاي  نقشه
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 GISهاي  نقشه -3

 

 از سازمان نقشه برداري كشور تهيه گرديد و محدوده حوزه آبريز 25000/1نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 

 هاي اطالعاتي متعددي همچون مناطق جمعيتي، هنقشه اليدر اين .  بسته شدGISتاالب پريشان در سيستم 

 پيوست مي  CDنقشه هاي مربوطه در . نشان داده شده است......  اده ها، آبراهه ها وجزمينهاي كشاورزي، 

  .يك پالت از نقشه مربوطه به پيوست مي باشد. باشد
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  منابع و ماخذ -13

  

 ).1383(ن حفاظت محيط زيست ، سازما-كتاب مجموعه قوانين محيط زيست ايران .1

 ).منابع اراضي (3گزارش شماره). 1381(مطالعات طرح ذخيره گاه ارژن و پريشان ، .2

 ).هواو اقليم (6گزارش شماره). 1381(مطالعات طرح ذخيره گاه ارژن و پريشان،  .3

 ).آبهاي سطحي (7گزارش شماره). 1381(مطالعات طرح ذخيره گاه ارژن و پريشان،  .4

 ).1378(مهندسين مشاور جاماب،-دالكي-كشور حوزه آبريز شاپورطرح جامع آب  .5

 اداره كل امور آب استان -گزارش مطالعه منابع آب محدوده مطالعاتي پريشان .6

 ).1385(فارس،
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