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چكیده
اصطالح" تاالب " به معنی آن مناطق پوشیده شده و یا اشباع شده با آبهای سطحی و یا زیرزمینی است در یک تناوب یا دوره زمانی
کافی ویک پوشش گیاهی که برای زندگی در شرایط خاک اشباع سازگارشده است .تاالب به طور کلیی شیامل میرداب ،بیاتال
ومناطق مشابه است .ویژگی های هیدرولوژیکی اغلب به عنوان مهم ترین متغیرها در ایجاد ،ترمیم ،و تعمیر و نگهداری از تاالب در
نظر گرفته می شوند .بارش،تبخیر و تعر  ،جریان آبهای زیر زمینی و جرییان سیط حی آب از اجیاای اصیلی چرخیه هییدرولوژیک
هستند.هیدروپریود فصلی برای هر نوع تاالب ،به یک امضا هیدرولوژیکی تشبیه شده است ،هیدروپریود اشاره دارد به الگوی نوسانات
سطح آب که در طول زمان در تاالب اتفا می افتد .عمق ،طول مدت و فرکانس نوسانات همه عوامل مربوط به یک هییدروپریود
تاالب هستند .چرخه هیدرولوژیکی تاالب ،یا حرکت آب در سیستم تاالب را می توان در یک معادله که برای ورود و خروج آب از
سیستم به کار می رود بیان کرد ΔS = [P + Si + Gi ] – [ET + So + Go]:بنابراین اجاای معادله بیالن آب در تاالب عبارتند از
بارش،آب سطحی ورود ی و خروجی،آب زیرزمینی ورودی و خروجی و تبخیروتعر  .در این مقاله این اجااء بررسی و نحوه کمی
کردن آن ها بیان می شود و در نهایت یک مثال عملی از بدست آوردن بیالن آب در تاالب ارائه می گردد.

كلید واژهها  :آب سطحی ،آب زیرزمینی ،بارش ،بیالن آب ،تاالب ،تبخیروتعر

 -9مقدمه
فناوری های یکی دو قرن اخیر در رشته های مختلف دانش بشری با انواع آالینده ها ،موجب آلودگی محیط زیست ( آب ،
هوا و خاک) و باعث تغییرات اقلیمی زمین گردیده است .از جمله آلودگی آب را می توان نام برد .برای حفاظت منابع آب
شیرین و جلوگیری از آلودگی محیط زی ست ،جمع آوری و پاالیش آب های آلوده و استفاده مجدد از ایین آب هیا بیرای
مصارف غیر خانگی به ویژه در ایران به علت کمبود آب آشامیدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار اسیت .از جملیه روشیهای
ساده و ارزان  ،روش های طبیعی پاالیش آب های آلوده است که در ایران این روش به ندرت به کار گرفته شده است(.)9
سیسییییییییتم هییییییییای تصییییییییفیه طبیعییییییییی پسییییییییاب بییییییییه دو دسییییییییته تقسیییییییییم مییییییییی شییییییییوند:
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تصفیه به كمك زمین و تصفیه به كمك گیاهان آبای که تاالب های طبیعی ومصنوعی در دسته دوم قیرار میی گیرنید(.)2
تاالب به زمین هایی اطال می شوند كه بیشتر اوقات یا در همه طیول سیال مرطیوب بیوده و در آب قیرار دارند.سیطح آب
ساالنه تاالبهای طبیعی به مدت طوالنی نادیک به سطح زمین است ،در نتیجه خاک حالت اشباع خود را حفظ کرده است و
به علت مرطوب بودن خاك به مدت زیاد تغییرات فیایكی ،شیمیایی و بیولوژیكی در خواص خاك اتفا می افتد .تیاالب
ها نسبت به اكوسیستم های دیگر دارای فعالیت بیولوژیكی بیشتری هستند و میی تواننید پیارامتر هیای آلیوده كننیده آب را
توسط مکانیسم های مختلف حذف کنند .در راهنمای  USACEتعریف هیدرولوژیکی تاالب به این صیورت آمیده اسیت:
منطقه ای که به طور دائم و یا دوره ای پوشیده از آب است در عمق آب به طورمتوسط کمتر یا مساوی 6/6فوت ،یا خاک
در برخی از زمان ها در طول فصل رشد ،تا سطح اشباع است( .)4همچنین در این راهنما تاالب ها بر اساس تعداد روز هیای
اشباع در طول فصل رشد تعریف شده اند :مناطق که به صورت فصلی پوشیده از آب و یا اشباع تیا سیطح هسیتند در چنید
روز متوالی برای بیش از 92/5درصد از فصل رشد ،تاالب هستند،در صورتی که پارامترهای خاک و پوشش گیاهی منطبیق
باشند .مناطق مرطوب بین  5تا 92/5درصد از فصل رشد در سال ممکن است تاالب باشند یا نباشند .مناطق اشیباع تیا سیطح
برای کمتر از  5درصد از فصل رشد تاالب نیستند( .)94ویژگی های هیدرولوژیکی اغلب به عنیوان مهیم تیرین متغیرهیا در
ایجاد ،ترمیم و تعمیر و نگهداری از تاالب در نظر گرفته می شوند(6و .)8بارش،تبخیر و تعر  ،جریان آبهای زیر زمینیی ،و
جریان سطحی آب از اجاای اصلی چرخه هیدرولوژیک هستند( .)1هر یک از اجااء منحصر به فرد ازتاالبی به تاالب دیگر
متفاوت اند ،به طوری که هیچ دو تاالبی ویژگی های هیدرولوژیکی یکسان نشان نمی دهند.ویژگی های هیدرولوژیکی نیه
تنها در میان تاالبها متفاوت است ،بلکه همچنین می توانند به طور ساالنه ،فصلی و روزانه هم در یک تاالب مشخص تغیییر
کنند( .)8هیدروپریود اشاره دارد به الگوی نوسانات سطح آب که در طول زمان در تاالب اتفا می افتد .عمق ،طول مدت
و فرکانس نوسانات همه عوامل مربوط به یک هیدروپریود تاالب هستند و ایین نوسیانات ممکین اسیت بیه صیورت کوتیاه
مدت ،فصلی ،و یا الگوهای ساالنه نشان داده شوند( .)8هیدروپریود فصلی به طور خاص برای هر نوع تاالب ،به یک امضیا
هیدرولوژیکی تشبیه شده است چرا که این الگو از سالی به سیال دیگرنسیبتا بابیت بیاقی میی ماند.هییدروپریود ییک عامیل
بحرانی برای تعیین ساختار تاالب و عملکرد آن است ،به طوری که مستقیما ویژگی های مهم تاالب مانند ترکییب زیسیتی،
بهره وری اولیه و چرخه مواد مغذی را تحت تابیر قرار می دهد(.)6
 -2مواد و روشها
 -9-2بیالن آب در تاالب ها
چرخه هیدرولوژیکی تاالب ،یا حرکت آب در سیستم تاالب را می توان در یک معادلیه کیه بیرای ورود و خیروج آب از
سیستم به کار می رود بیان کرد:
]ΔS = [P + Si + Gi ] – [ET + So + Go
 = ΔSتغییر در حجم ذخیره سازی آب در یک منطقه تعریف شده در طول زمان
 = Pبارش

www.SID.ir

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

Archive of SID

 4-2شهریور 5931
دانشگاه صنعتی اصفهان
 = Siجریان سطحی ورودی آب
 = Giجریان آبهای زیر زمینی ورودی
 = ETتبخیر و تعر
 = Soجریان سطحی خروجی آب
 = Goجریان آبهای زیر زمینی خروجی
هر یک از اجااء را می توان به صورت عمق در واحد زمان (سانتی متر  /ماه  ،اینچ /ماه) یا حجم در واحد زمان (مترمکعب
 /ماه ،فوت مکعب /ماه) بیان کرد( .) 6با ارزیابی شدت نسبی و تنوع اجااء منحصر به فرد ،یک معادله بییالن آب بیه عنیوان
یک اباار با ارزش برای درک فرآیندهای هیدرولوژیکی در تاالب است و بینشی در مورد ابرات بالقوه تغییرات آینده روی
ویژگی های هیدرولوژیکی سیستم فراهم می کند( .)1مهم است که یک مقیدار کیافی از آب در دسیترس در طیول فصیل
رشد وجود داشته باشدتا شرایط برای توسعه پوشش گیاهی آبدوست فراهم شود .دالیل دیگر برای توسعه و ارزیابی بییالن
آب برای یک سایت خاص عبارتند از )9 :ب ه منظور تعیین الگوی هیدروپریود تحت شرایط متفاوت در آینده  )2برای تعیین
چگونگی تغییر هیدروپریود با تغییر پارامترهای بودجه آب  ) 1برای تعیین اینکه آیا عملکردهیای پیشینهادی را میی تیوان بیا
هیدروپریود پشتیبانی کرد  )0برای تعیین اینکه آیا طبقه بندی هیدروژئومورفولوژی و سایت پیشنهادی برای سیاخت تیاالب
پیشنهادی مناسب هستند و  )5برای قضاوت امکان سنجی سایت
بیالن آب برای یک سایت تاالب پیشنهادی باید بیا اسیتفاده از مقیادیر روزانیه هیر ییک از مالفیه هیای بییالن آب محاسیبه
شود،چون تاالب توسط تعداد روزهای اشباع در طول فصل رشد تعریف شده است.مقادیر روزانه برای هیر بخیش از بییالن
آب باید به دست آمده ،اندازه گیری ،یا تخمین زده شود برای نشان دادن یک درک کامل از هیدروپریود پیش بینیی شیده
تاالب در طول سال.مقادیرداده های روزانه باید طوری انتخاب شود که یک سال مرطوب ،یک سال خشک ،و سال متوسط
را نشان دهد تا تغییرات مرتبط با شرایط مرطوب و خشک به حساب آید.انتخاب این سال های "مدل" بهتر است بیر اسیاس
داده هایی که به دوره از ژانویه تا ژوئن مربوط است باشد تا تمام سال (حتی اگر بودجه آب بایید بیرای کیل سیال محاسیبه
شود) چرا که این دوره زمانی است که در طی آن درجه اشباع بیشترین تابیر را در تاالب دارد(.)3

 -2-2اجاای معادله بیالن آب در تاالب
 -9-2-2بارش
بارش آبی است که در هر شکل ،باران ،برف ،تگرگ یا مه از جومی بارد .بارش یک منبیع آب بیرای همیه تاالبهیا اسیت.
بارش می تواند به طور مستقیم وارد تاالب شود و یا می تواند از مناطق اطراف آن از طریق جریان های سطحی و زیر زمینی
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وارد تاالب شود ،با این حال ،به منظور برآوردیک معادله هیدرولوژیکی ،تنها ورودی مستقیم از بارش در نظیر گرفتیه میی
شود.
تعیین کمیت بارش در معادله بیالن آب
مقادیر روزانه از یک ایستگاه هواشناسی نادیک به سایت (در شرایط حیوادث بیارش) بایید بیه دسیت آمیده باشد.ایسیتگاه
نماینده اغلب یکی از نادیک ترین ها به سایت است ،اما در برخی مواردممکن است ایستگاه دورتر ترجیح داده شود .برای
مثال ،اگر سایت پیشنهادی و نادیکترین ایستگاه هواشناسی در دوطرف مقابل ییک خیط الیراس باشیند .هنگیامی کیه ییک
ایسیییییییتگاه ن ماینییییییییده شیییییییناخته شیییییییید  ،دوره ببیییییییت باییییییییید میییییییورد بررسییییییییی قیییییییرار گیییییییییرد
و داده های بارش برای سال های مرطوب ،خشک و متوسط به دست آورده شود.اگر محاسبه بیارش فرییی بیرای سیایت
پیشنهادی سودمند است ،باید آن را برای سال های نماینده مرطوب ،خشک و متوسط محاسبه کرد .در نهایت ،جدول بندی
و رسم نمودار بارندگی روزانه و ماهانه را انجام داد(.)3
-2-2-2آب سطحی
جریان سطحی آب به تاالب از رودخانه کانال بندی شده یا جریان های کانال بندی نشده یا جاری شدن سیالب های فصلی
یا دوره ای از دریاچه ها ،حویچه ها و رودخانه ها حاصل می شود .آب سطحی خروجی در نتیجیه خیروج آب از طرییق
تخلیه از سطح زمین ،معموال به نهرها و رودخانه هیا میی باشید.جریان سیطحی آب ورودی و خروجیی در فصیول مختلیف
متفاوت است و به طور کلی بسته به تغییر در میاان بارش و گرم شدن بهار تغییر می کند .به عنوان مثال ،خروج آب سطحی
از تاالب هایی که بر بارش به عنوان منبع اصلی آب تکیه دارند ،در طول فصیل مرطیوب و در طیول دوره سییالب معمیوال
باالترین مقدار است ،با این حال ،در تاالب هایی که آب زیرزمینی عامل اصلی است ،خروج آب سیطحی تماییل دارد کیه
در طول سال به طور مساوی توزیع شود.بسته به تعادل دمیایی آب ورودی و خروجیی ،آب سیطحی ممکین اسیت در ییک
تاالب به صورت دائمی ،فصلی ،یا موقت باشد.
تعیین کمیت آب سطحی
یک ارزیابی مناسب از ورودی های آب سطحی برای همه تاالب ها مهم است ،اما برای تاالب های رودخانیه ای و حامیل
آب سطحی بسیار مهم و بحرانی است .جریان های غیر کانالی باید برای تمام سایتها کمی شوند ،و جریان کانالیاه باید برای
سایت هایی اندازه گیری شود که از این منبع ورودی دریافت می کنند.
جریان غیرکانالیاه
اندازه گیری های میدانی در محل معموال برای تعیین مقدار جرییان غیرکانیالیاه کیه از منیاطق باالدسیت وارد ییک سیسیتم
تاالب می شود ،استفاده نمی شود .به جای آن ،چندین مدل ساده وجود دارد که برای تعیین حجم آب های سطحی ناشی از
یک حوزه آبخیا استفاده می شود .یکی از ایین روشیها ،روش شیماره منحنیی روانیاب ( )CNاسیت کیه توسیط سیرویس
حفاظت خاک کشاورزی ( ) SCSایاالت متحده توسعه یافته که در حال حایر بیه نیام سیرویس حفاظیت از منیابع طبیعیی
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( ) NRCSشناخته می شود .این روش به طور گسترده ای برای تخمین مقدار رواناب از یک رویداد بیارش میورد اسیتفاده
قرار می گیرد و در حوزه های کوچک تا متوسط کاربردی تراست.
معادله رواناب به صورت زیر است:
Q = (P- Ia)2/(P- Ia) + S
که در آن
 = Qرواناب (اینچ)
 = Pبارش (اینچ)
 = Sحداکثر ذخیره بالقوه پس از آغاز رواناب (اینچ)
 = Iaنگهداشت اولیه (اینچ) ،مقدار آبی که خاک را قبل از آغاز رواناب اشباع می کند.
روش  CNبر اساس نوع خاک ،پوشش گیاهی ،کاربری ارایی و درجه اشباع اولیه است .مرحله اول از روش  CNتعیین
مساحت ناحیه زهکشی حویه است.هنگامی که این عدد محاسبه شد ،حویه به انواع کیاربری زمیین تقسییم میی شیود .در
مرحله بعد CN،مناسب برای هر کاربری زمین که توسط اداره کشاورزی ایاالت متحده تعیین شیده مشیخص شیده و ییک
CNوزنی برای کل حویه محاسبه می شود .این CNکلی برای حویه پس از آن می تواند برای به دست آوردن مقیدار
ذخیره سازی پتانسیل ، S ،در معادله زیر جایگاین شود:
S = 1000/CN – 10
با استفاده از این معادله رواناب می تواند به صورت زیر محاسبه شود:
Q = (P – 0.2S)2 / (P + 0.8S).
در این معادله  Iaبه عنوان یک پارامتر مستقل برای تولید یک مقدار منحصر به فرد رواناب حذف شده است(.)99
روش شماره منحنی رواناب  SCSبرای یک رویداد بارش واحید طراحیی شیده اسیت بیرای محاسیبه مقیدار ورودی آب
سطحی روزانه ،ابتدا باید حداقل میاان بارش  20ساعته ی الزم برای تولید رواناب از فرمول باال مشخص شود .سپس مقیدار
رواناب برای هر روز که مقدار بارش بیش از مقدار حداقل الزم برای تولید رواناب است ،تعیین می شود(.)3
جریان کانالیاه
کانال هر مجرای بازی است که به طور طبیعی و یا مصنوعی ایجاد شده است و به صورت دوره ای یا به طور مداوم آب در
آن حرکت می کند ،و یا یک راه اتصال بین دو جریان آب است( .)5اگر ورودی آب سطحی از حویه به تاالب در قالب
جریان کانالیاه است ،اندازه گیری مستقیم را می توان با استفاده از خاکریا ،فلوم و تکنیک های اندازه گیری مرحله ای به
کار برد.تحت شرایطی که در آن اند ازه گیری مستقیم دبی را نمی توان انجام داد و یا در دسترس نیست ،مقدار ورودی و
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خروجی آب سطحی به سیستم تاالب می تواند به طور غیر مستقیم محاسبه می شود .به عنوان مثال ،دبی مقطعی متوسط در
بخش جریان آزاد کانال را می توان از راه معادله پیوستگی Q =VAمحاسبه کردکه در آن عبارت سرعت در معادله باال
را می توان از ویژگی های جریان با استفاده از معادله مانینگ محاسبه کردV = (1.49/n) R2/3 S1/2 :
مدل های هیدرولوژیکی می توانند یک اباار ارزشمند برای برآورد مقادیر اجااء بیالن آب باشند .بیه عنیوان مثیال از میدل
های آب سطحی SWMM ،یک مدل بارش-رواناب است که برای پیش بینی رواناب از رویداد یا رویدادهای بارش داده
شده است ، HEC-RAS .یک مدل روندیابی سیالب هیدرودینامیکی است که می توانید بیرای پییش بینیی پروفییل هیای
سطحی آب پایین دست و جریان تحت شرایط خاص باالدست مورد استفاده قرار گیرد .دیگر مدلهای آب سطحی از جمله
 StreamStatsو  MOVE1از آمار مانند معیادالت همبسیتگی ورگرسییون بیرای ترکییب و ییا گسیترش ییک رکیورد
هیدرولوژیکی استفاده می کنند .مجموع مقادیر جریان کانالیاه و غیر کانالیاه ورودی کلیی آب سیطحی بیه سیسیتم تیاالب
است .مقادیر جریان سطحی روزانه و ماهانه باید برای سال های نماینده مرطوب ،خشک و متوسط محاسبه شود .این مقادیر
باید به واحد عمق در هر زمان تبدیل و با اجاای دیگر بیالن آب رسم شوند.
 -1-2-2آب زیرزمینی
تاالب ممکن است آبهای زیر زمینی را به عنوان ورودی دریافت کند و یا آب زیرزمینی را تغذیه کند(خروجی) و یا هر دو.
ورودی آبهای زیر زمینی نشان دهنده آبی است که به سطح زمین (و یا یک منطقه با عمیق 4-98ایینچ) از رسیوبات زییرین
تخلیه می شود .این ترشحات ممکن است در مکانی رخ دهدکه در آن سطح آب تاالب پایین تر از سیطح ایسیتابی مجیاور
باشد و یا در مناطق دامنه های شیب دارکه در آن سطح ایستابی سطح زمین را در سطوح نشت و درشکسیتگی هیای شییب
قطع می کند .خروج آب های زیرزمینی زمانی رخ می دهد که سطح آب تاالب باالتر از سطح ایسیتابی مجیاور اسیت .در
این مورد ،آب زیرزمینی از تاالب و از طریق خاک رو به پایین حرکت می کند.
تعیین کمیت آب های زیرزمینی
به طور خالصه ،داده های موجود باید ارزیابی شود تا کمبود داده هیا و نیازهیای داده بیرای سیایت و همچنیین سیال هیای
نماینده مرطوب ،خشک و متوسط مشخص شوند ،همچنین داده هیای موجیود در نیوع توپیوگرافی ،خیاک سیایت ،زمیین
شناسی سطحی و هیدروگرافی برای تعیین تعداد بخش های جریان آب زیرزمینی در سایت باید مورد بررسی قرار گیرنید.
حداقل سه حلقه چاه باید در هر بخش از جریان ایجاد شود تا نوسانات سطح ایستابی و حرکت آبهای زیر زمینی در سراسیر
سایت مشخص شود سپس هدایت هیدرولیکی هر بخش از جریان نیا با استفاده ااز گمانه ها ،چاه ها ،نفوذسنج ،پرمامتر و ...
باید تعیین شود.هنگامی که جمع آوری داده ها کامیل شید ،محاسیبات مهندسیی ماننید قیانون دارسیی و میدل هیایی ماننید
 MODFLOWرا می توان برای تعیین آبهای زیر زمینی ورودی و خروجی از سیستم تاالب به کار برد .پس از آن مقادیر
آب زیرزمینی ،جدول بندی شیده و نمودارهیای مر بوطیه بیرای سیال هیای نماینیده مرطیوب ،خشیک و متوسیط رسیم میی
شوند(.)3
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 -0-2-2تبخیر و تعر
تبخیر و تعر ترکیبی است از آب از دست داده شده به اتمسفر از طریق تبخیر از خاک ییا سیطح آب (تبخییر) و همچنیین
آبی که از طریق گیاهان به جو انتقال داده می شود(تعر ) .نرخ تبخیر و تعیر در ییک تیاالب تحیت تیابیر چنیدین عامیل
هواشناسی ،فیایکی ،بیولوژیکی قرار دارد مانند :متغیرهیای تیابش خورشییدی ،دمیای سیطح ،سیرعت بیاد ،رطوبیت نسیبی،
رطوبت خاک در دسترس و نوع و تراکم پوشش گیاهی .تبخیر و تعر به دو صیورت فصیلی و روزانیه متغییر اسیت .نیرخ
تبخیر و تعر در فصولی ک ه گیاهان فعال و در حال رشد و تعر هستند نسبت فصل خواب گیاهان ،باالتر است و در شب و
در سرما و روزهای ابری گرایش به پایین دارد و در طول روز و در گرما و روزهای آفتابی باالتر است.
تعیین کمیت تبخیر و تعر
در صورت امکان مقادیرروزانه تبخیر و تعر برای سال های مرطوب ،خشک و متوسط از نادیک ترین ایستگاه به سایت به
دست می آید .با این حال ،به دلیل کمبود ایستگاه جمع آوری داده های  ،ETاین احتمال وجود دارد که مقدار  ETروزانه
باید از طریق استفاده از تکنیک های مستقیم( تشتک تبخیر ،الیسیمتر و  )...اندازه گیری و یا روش های هواشناسی بیرآورد
شود .اگر روش هواشناسی مبتنی بر استفاده از دما می باشد ،داده های ورودی درجه حرارت می تواند از یک ایسیتگاه آب
و هوا نماینده نادیک به سایت بدست آید .هنگامی که مقدار  ETروزانه و ماهانه به دست آمد یا اندازه گیری شدآن را می
توان همراه با سایر اجااء بیالن آب رسم نمود(.)3
-1نتیجه گیری
جریان های ورودی و خروجی آب چرخه آب را در تاالب تشکیل می دهند .بارش ،ورودی آب سطحی و ورودی آبهای
زیر زمینی اجاای ورودی به یک سیستم تاالب هستند و ، ETخروجی آب سطحی و خروجی آب های زیرزمینیی اجیاای
خروجی می باشند .مقدار هر جاء ا ز معادله بیالن آب باید با استفاده از ترکیبی از منابع داده ،جمع آوری داده و روش هیا و
تکنیک های مدل سازی عددی بدست آید .با ارزیابی هر یک از اجااء ،یک معادله بیالن آب به عنوان یک اباار بیا ارزش
برای درک فرآیندهای هیدرولوژیکی در تاالب است .با توجه به مطالب اشاره شده در این مقالیه و محاسیبه اجیاای بییالن
آب می توان به هیدروپریود برای یک سایت تاالب تحت شرایط بارش مرطوب ،خشیک و متوسیط رسیید .ییک نمیایش
گرافیکییییییییییییییییییییییییییییی از اجییییییییییییییییییییییییییییاای معادلییییییییییییییییییییییییییییه بیییییییییییییییییییییییییییییالن آب
می تواند یک نمایش تصویری مفید از هیدروپریود پیش بینی شده برای سایت تاالب فراهم کند .سایت مورد نظر باید آب
کافی (مقدار آب بستگی به اهداف سایت تاالب دارد) در قسمت هایی از سال ،به ویژه در طیول فصیل رشید داشیته باشید.
سطوح آب روزانه بدست آمده باید شرایط اشباع در سطح را برای یک دوره کافی از زمان در طول فصل رشد نشان دهد تا
از عملکرد تاالب در نظر گرفته شده پشتیبانی کند.
 -0مراجع
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