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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
و GIS تأثير خشكسالي بركاهش سطح آب تاالبهاي استان چهار محال و بختياري با استفاده از تكنيكهاي ارزيابي و تحليل

 RS   
 4محمد ملك محمدي 3ندا كاوه 2فاطمه محمدي 1عطا اهللا ابراهيمي

 
  

  چكيده 
انحراف منفي موقتي و دوره اي وضـعيت رطوبـت   : رتاقليمي، به صو -خشكسالي يك پديده آب و هوايي است و در تئوري جديد و با ديد هيدرو

كمبود و اخـتالل جريـان آب،    بموجكه ، اصلي ترين عامل محيطي مكاني خشكساليو ي دليل گستردگي مقياس زمانه ب .شودتعريف مي  5محيطي
دهد كـه از آن  ن در مناطق مختلف رخ ميبدنبال خشكسالي پيامدها و مشكالت ناشي از آ. گسيختگي توان اكولوژيك و فقر غذايي به شمار مي رود

ر تـاالب هـا    يجمله مي توان به از بين رفتن چرخه اكولوژيكي و نابودي زيستگاههاي گونه هاي ارزشمند نظير پرندگان و آبزيان در سطح مناطقي نظ
يكـي   .مالح در آبهاي زير زميني اشـاره كـرد  و از بين رفتن آبدهي ممتد، پايين رفتن سطح ايستابي و افزايش آلودگي درآب هاي سطحي و افزايش ا

تـوان تـا حـد زيـادي از اثـرات مخـرب خشكسـالي،        باشد كه با انجام اقدامات آبخيزداري ميازتبعات خشكسالي، تأثير آن بر منابع آب تاالبها مي
بر كاهش ) 1386-87(تأثير خشكسالي اخير   RSو  GISهاي در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از تكنيك. براكوسيستم تاالبها جلوگيري كرد

چغـاخور،   ژيـك، تاالبهـاي   موقعيـت اسـترات  حجـم و  سطح آب تاالبهاي واقع در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري كـه مهمتـرين آنهـا بـر اسـاس         
در نهايـت بـا   بررسي و  اي فوقعلت اصلي در كاهش سطح آب تاالبه. باشند، ارزيابي شودمي ترهو چال علي آباد، گندمان ، دهنو، )سولقان(سولگان

     .براي كاهش آسيب در اين تاالبها پيشنهاداتي ارائه شود ،توجه به نتايج تحقيق 
  

    RSو GIS ،خشكسالي،آبخيزداري، تاالب: واژگان كليدي
  

  مقدمه 
ي قابـل مالحظـه اي در نـواحي    خشكسالي يكي از بالياي طبيعي است واز جمله رخدادهايي است كه در تناوب با سيالبها هر ساله خسارتها

  .]4[ خشكي وخشكسالي هر دو نتيجه اثرات متقابل بين محيط زيست طبيعي  واجتماع مي باشد. مختلف كشور بوجود مي آورد
بسـياري از  . طبقه بندي كرد اجتماعي-خشكسالي هواشناسي، هيدرولوژيكي، كشاورزي و زيست محيطي و اقتصادي توان بهخشكسالي را مي

گي اين بخش به منابع آبي تدليل اين موضوع به خاطر وابس .]5[گيرداقتصادي در بخش كشاورزي وبخش هاي وابسته به آن صورت مياثرات 
از جملـه تاالبهـا    جانوري، زيستگاه حيـات وحـش   و اثرات زيست محيطي شامل خسارت به گونه هاي گياهي. سطحي و زير زميني مي باشد

                                                      
 ، مرکز تحقيقات منابع آب وابسته به دانشگاه شهرکرد)و آبخيزداری گروه مرتع( استاديار دانشگاه شهرآرد 1

 دانشجوي آارشناسي ارشد سازه هاي آبي دانشگاه شهرآرد 2
 دانشجوي آارشناسي ارشد مرتع داري دانشگاه شهرآرد 3

  جوي آارشناسي ارشد منابع آب دانشگاه منابع طبيعي گرگاندانش 4
5-Environmental Moisture Status 
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

اثـرات  . گـردد در واقع خشكسالي باعث كاهش كيفيت محيط زيسـت وتخريـب مراتـع مـي    . ايش خاك استفرس و  به تنوع زيستي وخسارت
-مهاجرت به خارج كشور مـي  كاهش كيفيت زندگي ومسئله مهاجرت از روستا به شهر و اجتماعي شامل درگيري بين استفاده كنندگان ازآب،

كمبـود منـابع آب شـيرين، محـدوديت      پراكنش مناسب بارندگي است موجب و يا عدم كمبودكه ناشي از خشكسالي  به طور كلي.  ]3[ باشد
 درطبيعـي   را به همراه دارد كه بروز اشكال فوق سبب عـدم تعـادل  ... غير زراعي، افزايش دما، افزايش تبخير و تعرق و  رشد گياهان زراعي و

  .باشدافزايش بيماريها ميوآلودگي محيط زيست، ، تاالبها خشك شدنپيامدهايي همچون گردد، كه مي و يا ملي ايمنطقه ،ايناحيه مقياس
به معني اراضي خيس و غرقابي و متشكل از دو كلمه تال و آب بوده كه در اصل به معني ) wetland(تعريف تاالب از نظر لغوي معادل واژه

به مناطق پست باتالقي، مردابي، آبگيرهاي «: گرفته استمطابق تعريفي كه در كنوانسيون جهاني رامسر مورد تأكيد و تأييد قرار . آبگير مي باشد
شور يا شور و مناطق داراي آبهاي دريايي كه عمق آنها در حالت  طبيعي يا مصنوعي، دايمي يا موقت داراي آب ساكن يا جاري، شيرين، نيم

تعادل بخشي محيط طبيعي، زيستگاه حيات در وجود تاالب ها با توجه به اهميت  .]9[».كند، تاالب گويند متر تجاوز نمي 6جزر كامل از 
در  يتيشاخص با اهمبه طور كلي تاالبها را مي توان ، ندبرخوردار ياريبس تياز اهم ها تاالبهاانسان يزندگبسياري از موجودات و تاثير آن بر 

ط طبيعي، بخش كشاورزي را نيز تحت تأثير عالوه بر بروز صدمات جبران ناپذيري بر محي هاآن رفتن نيبا از بتعادل اكوسيستم ها دانست كه 
را منطقه و اقتصاد ) مثالً خشك شدن تاالب هامون و تاثير آن بر حيات مردم منطقه(نيز در معرض خطر قرار گرفته  يانسانحيات و قرار داده 

 نياالب، دولت متحمل ضرر چندت كي يكه به خاطر نابود ستيموضوع سخت ن نيباور كردن ا ايآ .]7[تحت تأثير قرار دهد ممكن است زين
بر اساس  ند؟يبب ياريمنطقه ضرر بس كي يتاالب موجب شده بخش كشاورز كيكه نبودن  رفتيتوان پذيم ايشود و آيم يتومان ارديليم

يل غفلت مسئوالن هزار دالر ارزش مادي دارد اما در كشور ما اين منابع طبيعي ارزشمند به دل 21تا  8برآوردهاي جهاني هر هكتار تاالب بين 
 .]7[رو به نابودي است 

بـه   دارنـد  يا العـاده   فـوق  تياهم يستيز قرار دارند كه در حفاظت از تنوع طبيعي  ييها ستمياكوس حاصلخيزترينو نيتريها در زمره غن تاالب
ي آنهـا در واحـد    وليد خـالص اوليـه  تو  ]7[ برآورد شده يزراع يها نيبرابر زم 200برابر جنگل ها و 10تاالب ها  كياكولوژ ارزش طوريكه

هاي كشاورزي  عرصه رنزديك به دوبراب توليدي تاالبهاتوان  .بيشتر است) هاي باراني به جز جنگل(هاي جهان  سازگان سطح از تمامي ديگر بوم
، بر خـالف كشـتزارها،   ها براي رسيدن به چنين سطح چشمگيري از توليد اين درحالي است كه تاالب. نيشكر و ذرت استهمچون  پرتوليدي

اي از  شـده روي پـاره   هاي انجام و بررسي يپژوهشيافته هاي ي  بر پايه. كشاورزي، يعني آب، كود و سم ندارند نهده هايهيچ نيازي به تزريق 
. دهـد  ن را تشكيل ميي زمي هاي كره درصد از كل توليد خشكي 14ها، به تنهايي تا  توليد خالص تاالب دريافتند كههاي آب شيرين دنيا،  تاالب

هـايي سـهم نـاچيزي از مجمـوع      تاالب ي قلمرو چنين محدوده: تر خواهد بود كه بدانيم لمس اهميت اين توليد و بزرگي سهم آن، هنگامي قابل
  . ]8[بر مي گيرد درصد آن را در  02/0ي زمين، يعني تنها اندكي بيش از  هاي كره مساحت خشكي

 ش،يو فرسـا  ليمهـار سـ   ،يو جـانور  ياهيـ گ يسـت يآب، حفظ و توسعه تنوع ز يساز رهيو ذخ ديتول: توان بهمي از جمله فوائد بيشمار تاالبها
 و پرنـدگان،  يالتيش يفرآورده ها ديو تول غذا نيدرجه حرارت، تام ليتعد ژهيبو يمحل يآب وهوا تيتثب ،يگردشگر يهاآب، كانون شيپاال

توليـدات زيسـتي، اهميـت زيسـتگاهي و     ، بـوم  ي آنها در زيسـت  نقش مثبت و چندجانبهموم، محل تخم ريزي وزاد آوري آبزيان، پاكسازي س
واهميت  تخليه و تأمين آبهاي زيرزميني، تثبيت اراضي ساحلي، افزايش كيفيت آب، توليد علوفه در مزارع و مراتع  اطراف، )بانك ژن( ژنتيكي

زيـاد،   تياهم رغميمتاسفانه عل .اشاره كرد  6هاي كاركردي ارزش و سرانجامطبيعت ي آب در  هاي اوليه)فيلتر(نقش صافي  علمي،  -تحقيقاتي
   كمتر مورد توجه قرار گرفته اند تاالبها

                                                      
6 Functional  
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شده است و به طور حتم با  ليكشور تحم يبر تاالب ها ينيسنگ يها انيز  87-86و به ويژه در خشكسالي سال آبي  چند سال گذشته يط
 يديبع يقرمز امر تيگرفته شده خروج تاالب ها از وضع شيدر پ ستيز طيو مح يعيتباط با حفظ منابع طبكه در حال حاضر در ار يروند

   .رسديبه نظر م
، همچنين )درصد استان كوهستاني است 75بيش از (در استان چهار محال و بختياري به دليل كوهستاني بودن و وضعيت خاص توپوگرافي 

، تاالبهاي متعددي ايجاد شده )درصد منابع آبي آن را داراست 8درصد از مساحت كشور حدود  1بودن تنها با وجود دارا (بارشهاي جوي زياد 
. كه عالوه بر منافع ذكر شده در فوق همچون تعادل بخشي زيست محيطي، تاثير قابل توجهي بر بخش كشاورزي و اكوتوريسم منطقه دارند

لوب زيادي بر اكوسيستم تاالبهاي استان داشته ولي عليرغم اهميت اين تاالبها، متأسفانه تاثير نامط 87-86متأسفانه خشكسالي سال زراعي 
بررسي دقيق و كمي بر روي ميزان اثر گذاري خشكسالي بر روي اين تاالبها صورت نگرفته است و اطالعات دقيقي در اين خصوص وجود 

  . كسالي بر سطح تاالبهاي استان تا حدودي اين خالء را جبران نمائيماز اينرو در اين بررسي تالش شده تا با بررسي تاثير خش. ندارد
  مواد و روشها

كه از مهمترين تاالبهاي اسـتان چهارمحـال و    تره، گندمان، دهنو، ناغان و چال)سولقان( چغاخور، سولگان ،تاالبهايمحدوده مورد مطالعه شامل 
قـرار   شـرقي  32 ۫ 04'تـا  31 ۫ 49' وشـمالي   51 ۫ 09' تـا   50 ۫ 44'جغرافيائي مختصاتو بين  كه همگي در شهرستان بروجن دنباشمي بختياري
  حاضر در بهتـرين   در حال. به شمار مي رود استان  هاي تاالب  و بزرگترين  از زيباترين  يكي ،هكتار 1447   چغاخور با مساحت  تاالب. گرفته اند
 57'شمالي و طولهـاي   31 ۫و 54'و 31 ۫و 56'اين تاالب در بين عرضهاي. رسد متر مي 3  به  بتاال  آب متوسط  ، عمق بارندگي  و موقعيت  شرايط

بـر    مشـرف   غربـي   جنـوب   كالر نيـز در سـمت    زيباي  كوه  رشته. متر از سطح دريا قرار گرفته است 2280شرقي با ارتفاع  50  ۫و 53'و   50 ۫و
  هكتار برآورد شده 700 حدود   آن  مساحت  كه  در بر گرفته  وسيع  زاريمرغرا   تاالب. دارد  دريا ارتفاع  متر از سطح 3830   آن  قله  كه  است  تاالب
. شود مي  محسوب  و بختياري  چهارمحال  ييالق  سرد دارد و از نقاط  هاي و زمستان  معتدل  هاي با تابستان مرطوب   و هوايي  ، آب ناحيه  اين.  است
 باشـد  مـي ... و وفالمينگو   كولي  سفيد، خروس  لك ، لك حواصيل  ، چنگر، انواع ، آنقوت ، غاز و اردك مرغابي  انواع  زيست  چغاخور محل  تاالب

كپـور و    مـاهي   كننـد كـه   مي  نيز زيست  از آبزيان  انواعي  تاالب  در اين. كه عمدتا در زمستان از مناطق سرد سيبري به اين مناطق كوچ مي كنند
  . آنهاست  ترين ز مهما  كولي

بـه خوزسـتان از نظـر     ياريجاده چهار محال وبخت يقرار گرفتن در ضلع جنوب ليهكتار به دل  190حدود  يبا مساحت) سولگان(تاالب سولقان
بخصـوص   يپرنـدگان آبـز   يزادآور از منـاطق ارزشـمند   يكـ ين آباشد و گذشته از  يم يمنحصربه فرد يارزشها يدارا يگردشگر تيموقع
 50  ۫و 46'و   50 ۫و 47'شـمالي و طولهـاي    31 ۫و 57'و 31 ۫و 58'اين تـاالب بـين عرضـهاي     .است يياردك سر سبز و سر حنا ليدكها،از قبار

  .قرار گرفته است شرقي
 نيابع تـام منـ . باشديمتر م 2399 اياست وارتفاع آن از سطح در گندمان واقع شده يدر جنوب غرب، هكتار 703تاالب گندمان با وسعتي حدود

و رودخانـه  ) رآباديتاالب چون گل كوچك، گـل بـزرگ، مـرادان و نصـ     هيحاش يچشمه ها(ها  كننده آب تاالب عالوه بر باران و برف، چشمه
مـرغ،   د،يـ بـه درختـان ب   تـوان   يكه از آن جمله مـ  دهد  يم ليو نم پسند تشك يا هيحاش يتاالب را عمدتا گونه ها ياهيپوشش گ. آقبالغ است

 ا،يچون لك لك، شـكار  يپرندگان. و بزواش اشاره كرد ينخل مرداب، عدسك آب ،يبارهنگ آب ،ينهزار ،يزنبق، آالله آب ،ييلو ،يساز، نجگن، 
 ،يكـول  ديسـف  ،يگـورخر  يشامل ماه زيتاالب ن يها يماه. شوند  يم دهيهم در تاالب گندمان د ميو سل لوهيسانان،  يبالكان، مرغاب ل،يحواص
 برداشت ،يتاالب استفاده بدون مطالعه از تاالب در خصوص توان گردشگر نيا يطيمح ستياز مشكالت ز. است يماه اهير و سپوزه دا يماه

  .است انيتوسط دامداران و شكارچ يآتش سوزو يمقاصد كشاورز يآب برا
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  بـه   نزديكـي   علـت   بـه )  سـرآب (  تـاالب   اين. داردآباد قرار   بهشت  در ناحيهمتر از سطح دريا  2131و ارتفاع هكتار  56 با مساحت دهنو  تاالب
محل سراب به دليل قرار گـرفتن  . دارد  بسياري  تفرجگاهي  از اهميت  مناسب  دسترسي  و امكانات  ، شهركرد و بلداجي ،گندمان بروجن  شهرهاي

درون تـاالب را كـامال    ،يگياهـان ماكروفيـت آبـز    ياخير پوشش غير طبيع يدر سال ها. دارد يدر زير كوه موقعيت و چشم انداز بسيار زيباي
 2419هكتار و ارتفـاع   241با مساحت حدود) علي آباد(تاالب ناغان  .حيات آبزيان درون آن را نيز دچار مخاطره نموده است يپوشانده و حت

قرار گرفتـه اسـت و بـه عنـوان محـل       رقيش 50  ۫و 48'و   50 ۫و 49'شمالي و طولهاي  31 ۫و 57'و 31 ۫و 58'متر از سطح دريا،  بين عرضهاي 
هكتار در شهرستان بـروجن   142تر با مساحت حدود تاالب چاله. زمستان گذراني پرندگان مهاجر و آبزيان و اسكان دائم پرندگان بومي است

كالر  در جنوب اين تاالب واقع  و رشته كوه. قرار دارد شرقي 51  ۫و 00'و   51 ۫و 01'شمالي و طولهاي  31 ۫و 51'و 31 ۫و 52'و بين عرضهاي 
  .  متر از سطح دريا قرار دارد 2570درارتفاع . اين تاالب بين تاالبهاي گندمان و چغاخور قرار دارد. است

. اسـتفاده شـد   IRSاي بر سطح آب تاالبهاي اشاره شده در باال، ازتصـاوير مـاهواره  ) 1387-1386(به منظور بررسي تاثير خشكسالي سال آبي 
، )1387خرداد مـاه سـال   2معادل ( 2008مي  22و ) 1385تيرماه سال 19معادل (ميالدي  2006ژوئن  10انجام اين كار، از تصاوير رقوميبراي 

سـازمان جغرافيـايي    25000/1پس از تهيه تصاوير، به دليل خطاي هندسي موجود در آنها، هر دو تصوير با استفاده از نقشه هـاي  . استفاده شد
، كه در آن پديده هاي زمينـي  2، 3، 4) باندهاي(طيفهاي 9از تصاوير فوق، تركيب رنگ مجازي. شدند 8وتصحيح سه بعدي 7عكشور زمين مرج

محدودة تاالبها در دو سال مورد مطالعه بـه روش تفسـير   . غالب به ويژه آب، پوشش گياهي و خاك به خوبي قابل تفكيك مي باشند، تهيه شد
براي جلوگيري از خطاي دخالـت مقيـاس در تعيـين حـدود     . به دقت تعيين گرديد) 2004ليلسند ( 10يشگرچشمي تصاوير بر روي صفحه نما

) Raster(و سـپس رسـتر   ) Polygon(مرزهاي موجود به پلي گون . تاالبها از مقياس يكساني در طول كل فرايند تفسير تصاوير استفاده شد
پـس از آن، سـطح   . و مقايسه تغيير حدود هـر تـاالب فـراهم گـردد     12وي هم اندازيتا امكان ر)  متر 5 11با قدرت تفكيك مكاني(تبديل شد 

از آنجا كه در دو تاالب چغاخور و سولگان با احداث بند هايي از منابع آبي اين تاالبها براي تامين  .تغييرات حاصله در هر تاالب تعيين گرديد
چـه بـه شـكل بـارش     ( ا نه تنها بستگي به ميـزان ورودي آب بـه تاالبهـا    آب مورد مصرف در بخش كشاورزي استفاده  مي شود، سطح تاالبه

از اينرو براي تعيـين علـت واقعـي    . بلكه بستگي به ميزان خروجي آنها نيز دارد) مستقيم، آب چشمه ها ي اطراف و يا روان آب هاي سطحي 
-تاالبها آمار دبي اين تاالبها و بارش ثبت شده در ايستگاهكاهش سطح آب كه آيا برداشت بي رويه از آب آنها بوده و يا كاهش ورودي آب به 

و دبي خروجـي تاالبهـاي مـذكور،     1385نسبت به  1387بدين منظور، عالوه بر مقايسه بارش سال . هاي محدوده مورد مطالعه نيز بررسي شد
شخص شود كه چنانچه در سال جـاري نيـز   رابطة رگرسيون خطي بين ميزان بارش و دبي خروجي هر تاالب تعيين شد تا در صورت امكان م

قـرار بـود برداشـت    ) دبي خروجي(قرار بود مطابق سالهاي گذشته بسته به ميزان بارش، ميزان دبي تاالبهاي مذكور تنظيم گردد، چه حجم آبي 
بر سطح تاالبهـاي مـذكور در    از طرفي تأثير اين تفاوت برداشت. شود و اين مقدار با ميزان برداشت واقعي سال جاري چه تفاوتي داشته است

آورده شده كه شامل ايسـتگاه  ) 1(مشخصات بارشي ايستگاه هاي هواشناسي مورد استفاده در اين مطالعه در جدول . چقدر بوده است 87سال 
  .هاي هيدرومتري و هواشناسي مورد استفاده مي باشد

                                                      
7- Georeference 
8- Orthorectify 
9- False color composite  
10- On screen image interpretation  
11 -Spatial resolution  
12 - Overlay  
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  هاي هيدرومتري و هواشناسي مورد استفادهمشخصات ايستگاه): 1(جدول

 رديف
نام 

  ايستگاه
  طول جغرافيائي  محل /نام رودخانه

عرض 
 جغرافيائي

  ارتفاع
)m( 

 مشخصات ايستگاه هاي هيدرومتري مورد استفاده
 2273-55-31 18-56-50 چغاخور پل ماري 1

 2134-02-32 48-05-51 كيارتنگ  2

 2086-38-31 52-14-51 سولگان سولگان 3
 مشخصات اسي مورد استفادهايستگاه هاي هوا شن

 2410 8-54-31 07-57-50 بخش بلداجي  آورگان 4
 2260-17-51 38-58-31 بروجن بروجن 5

  
  نتايج

پوشيده از آب بوده و تنها در بخش شرقي تـاالب   1385مي توان مشاهده كرد بيشتر سطح تاالبهاي مورد مطالعه در سال ) 1(چنانچه در شكل 
حال آنكه تيرگي رنگ آب در تاالبهاي ديگر بيانگر وجود آب كافي در . ق آب كاهش يافته و رو به خشكي نهاده استعلي آباد تا حدودي عم

اين در حالي اسـت كـه   . تيرماه برداشت شده است 19نكته قابل ذكر اين است كه اين تصوير در اوج دوره گرمايي يعني . اين تاالبها مي باشد
زودتر بـوده   1385روز نسبت به تصوير برداشت شده در سال  48مي باشد، عليرغم اينكه از لحاظ زماني  1387كه مربوط به سال  2در شكل 

د بارش و انتظار مي رود كه با توجه به اين فاصله زماني تاالبهاي مورد مطالعه كامالً پر آب باشند ولي مشاهده مي شود كه اثرات ناشي از كمبو
البهاي علي آباد، سولگان، گندمان و دهنو افت شديد آب تاالبها باعث خشكيدگي بخش قابل توجهي از اين كامالً مشهود بوده به طوريكه درتا

  . تاالبها شده است
همچنين مقادير آماري . آورده شده است 4در شكل  1387و  1385سال   نتايج حاصل از بر هم اندازي نقشه هاي تعيين حدود تاالبها در

اين نمودار بيانگر آن است كه كمترين سطوح خشك شدگي در تاالبهاي . نشان داده شده است 1 نموداربها در تغييرات سطوح هريك از تاال
و  84.92به ترتيب با  درصد و بيشترين سطوح خشك شدگي در تاالبهاي گندمان و دهنو 15.49و  11.96تر با به ترتيب چغاخور و چاله

  .درصد بوده است 55.26و  74.69تاالبهاي علي آباد و سولگان به ترتيب معادل  سطوح خشك شدگي در. درصد مشاهده مي شود 83.93
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درصد خشك شدگي سطح آب تاالبهاي مورد مطالعه ): 1(نمودار
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  
  

  
  )1385تير  19(محدودة تاالبها  IRSماهواره  ، تصاوير رقومي2، 3، 4) باندهاي(تركيب رنگ مجازي طيفهاي): 1(شكل

    
   )1387خرداد  2( با ذكر نام تاالبها IRSماهواره  تصاوير رقومي 2، 3، 4تركيب رنگ مجازي طيف هاي ): 2(شكل

  
  
  
  
  
  
  

چغاخور

سولعلي 

چاله تر گندمان

دهنو

ايستگاه هوا شناسي 

چغاخور

سولعلي 

چاله تر گندمان

دهنو

ايستگاه هوا شناسي 
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  
  

  
  نقشه حاصل از بر هم اندازي در مطالعه تاالبها): 4(شكل

ايستگاه آورگان به عنوان ايستگاهي كه در  )1387تا  1354سالهاي (با دوره بلند مدت  1387و 1385همچنين تغييرات ماهانه بارندگي سالهاي 
چنانچه در اين نمودار مشاهده مي گردد، ميـزان بـارش   . مورد مقايسه قرار گرفته است 2، در نمودار )1شكل (مركزيت تاالبها واقع شده است 

نسبت بـه ميـانگين    1387ه است، حال آنكه ميزان بارش سال نسبت به ميانگين بلند مدت ثبت شده در اين ايستگاه كمي فراتر بود 1385سال 
نسبت به ساير ماههاي سال  1385اين كاهش در ماههاي آبان، آذر و ارديبهشت ماه . بلند مدت آن به مقدار قابل مالحظه اي كاهش يافته است

  . قابل توجه تر بوده است
هاي چغاخور، دهنو و سولگان را نشان مي از تاالب) برداشت شده(رابطه رگرسيون خطي بين مقدار بارش و حجم آب خروجي  3جدول
چنين . وجود دارد )1387تا  1354(بين ميزان آبدهي و بارش سد چغاخور طي سالهاي گذشته ) P≤0.05(رابطه رگرسيوني معني داري . دهد

توان جهت پيش بيني وضعيت اين از اين روابط ميربناب). 3جدول (شرايطي را در مورد تاالب هاي سولگان و دهنو نيز مي توان مشاهده كرد 
مقدار حجم برداشت مورد انتظار از اين منابع را با توجه به بارش سال . آبدهي هر يك از تاالبهاي فوق در صورت تغييرات بارش استفاده نمود

  . مشاهده كرد 3توان در جدول جاري مي
ر بود ميزان حجم برداشت آب از هر يك از تاالبهاي فوق تنها بر اساس ميزان بارش و چنانچه در اين جدول نشان داده شده است، اگر قرا 

  بايستي ميزان حجم آب برداشتي مي 1387مطابق الگوي برداشت سالهاي قبل صورت گيرد، در شرايط خشكسالي سال 
باشد، حال آنكه ميزان برداشت در ) mcm(كعب ميليون متر م 0.62و  7.05، 2.11از هر يك از سدهاي چغاخور، سولگان و دهنو به ترتيب، 

حجم آب برداشتي از مقدار مورد انتظار در هر سه تاالب كمتر و اين مقدار براي تاالبهاي چغاخور،  سال جاري به نحوي تنظيم شده بود كه
ار كاهش حجم آب برداشتي از تاالبهاي به بياني ديگر مقد. درصد مقدار مورد انتظار بوده است 82.41و 45.16، 39.81دهنو وسولگان به ترتيب

اين نكته حائز اهميت است كه  .نسبت به حجم برداشت مورد انتظار كاهش را نشان مي دهددرصد  54.84و  17.59، 60.19مذكور به ترتيب 
داشت از آن كمتر مي تواند تاالبهاي چغاخور و تاالب سولگان از جمله تاالبهاي بسته مي باشند حال آنكه تاالب دهنو تاالبي باز است و بر

  كنترل گردد
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
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1384-85 دت ميانگين دراز م 1386-87

  
  

  تغييرات ماهانه بارندگي در ايستگاه آورگان): 2(نمودار
  

  هارابطه رگرسيون بين بارش و حجم آب خروجي از تاالب) 2(جدول

  رديف
ايستگاه 

  هيدرومتري

ايستگاه 

  هواشناسي
  رابطه همبستگي

ضريب 

 (R2)همبستگي

حجم برداشت  درصد كاهش  1387درسال ) mcm(آبدهي 

نسبت به مقدار مورد انتظار 

  87در سال 
  واقعي     پيش بيني شده 

 + y = 0.0033x  آورگان  چغاخور  1
0.7321  

0.68  2.11  0.84  60.19  

 سولگان  2
 + y = 0.0152x آورگان

5.9006 
0.53  7.05  5.81  17.59  

 تنگ دهنو  3
 + y = 0.0008x آورگان

0.2913  
0.59  0.62  0.28  54.84  
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شاورزی  وم  ه ع گان دا ی  ع  نا  و 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  

  بحث و نتيجه گيري
 يسـت يآب، حفظ و توسعه تنوع ز يساز رهيو ذخ ديتولتوان به تاالبها داراي فوائد بي شماري هستند كه از جمله آنها ميهمانطور كه گفته شد 

 يفـرآورده هـا   ديولو ت غذا نيدرجه حرارت، تام ليتعد ژهيبو يمحل يآب وهوا تيآب، تثب شيپاال ش،يو فرسا ليمهار س ،يو جانور ياهيگ
تخليـه و تـأمين آبهـاي    ، توليـد علوفـه در مـزارع و مراتـع  اطـراف      محل تخم ريزي وزاد آوري آبزيان، پاكسازي سـموم  و پرندگان، يالتيش

علمي و ارزشهاي بي شمار ديگري اشاره كـرد كـه درصـورت عـدم      -واهميت تحقيقاتي زيرزميني، تثبيت اراضي ساحلي، افزايش كيفيت آب
كافي و استفاده هاي نابجا از تاالبها خطر خشك شدن كامل و بروز خسارات زيست محيطي، اقتصـادي و اجتمـاعي را در پـي خواهـد      توجه
  .داشت

در  1387با توجه به بروز خشكسالي كم نظيـر سـال   . خشكسالي نيز همواره به عنوان  يكي ازعوامل مهم تهديد كننده تاالبها مطرح بوده است
گستره وسيعي از كشور را در برگرفت و استان چهار محال و بختياري به عنوان يكي از پر آبترين استانهاي كشور نيز خسارات  كشور ايران كه

نتايج اين تحقيق نيز . زيادي را در اين خصوص متحمل شد، مسلماً انتظار مرفت كه تاالبها نيز دچار خسارات شديدي در اين خصوص گردند
نشان داده شده مويد اين واقعيت اسـت كـه تاالبهـاي ايـن اسـتان نيـز خسـارات زيـادي از          2و همچنين نمودار  3و  2چنانچه در شكل هاي

خشكسالي مذكور ديده اند ولي اين خسارات به گونه اي يكسان نبود به طوريكه مي توان گفت در تاالبهاي چغاخور و چال تر اين خسـارات  
تاالبهاي گندمان، دهنو، علي آباد و سولگان با خشك شدگي قابل مالحظه اي مواجه شده حال آنكه  .تا حدودي كمتر از ساير تاالبها بوده است

با توجه به اينكه در منطقه مورد مطالعه تاالبها به گونه اي متفاوت به خشكسـالي پاسـخ   . به طوري كه وضعيت آنها را مي توان بحراني دانست
چال تر و چغاخور به مقدار نسبتاً كمي از خشكسالي متأثر شده اند، حال آنكه تاالبهـاي گنـدمان،    داده اند، بررسي اينكه چرا تاالبهايي همچون

دهنو، علي آباد و سولگان به مقدار قابل توجهي خشك شده اند مي تواند در مديريت بهتر به منظور تداوم اين تاالبهـا در شـرايط خشكسـالي    
  . كمك كند

سطح ايستابي آبخوان منطقه دارد، هرگونه افزايش يا كاهش سطح آبخـوان بـر سـطح تـاالب تـأثير گـذار        از آنجا كه سطح آب تاالبها بسته به
خشك شدگي بيش از حد تاالب گندمان ناشي از تأثير دو جانبه خشكسالي بر اين تاالب بوده به گونه اي كه عالوه بر كاهش دبي . خواهد بود

ي بخش كشاورزي واقع در حاشيه اين تاالب شده و در نتيجه افزايش برداشت منابع آب از ورودي آب در درون تاالب، موجب افزايش نياز آب
سفره آب زيرزميني از طريق چاههاي اطراف تاالب و در نتيجه سبب كاهش سطح ايستابي آب سفره آب زير زميني دشتي كه اين تاالب در آن 

ي يافته و حتي بخشي از تاالب نيز در اثر كاهش سطح ايستابي و پس روي بخش كشاورزي در اين ناحيه توسعه زياد. واقع شده گرديده است
اين تاالب از بخش شمالي كه اراضي گنـدمان  ). 2شكل (تاالب، مورد تعرض افراد سود جو واقع شده و به اراضي كشاورزي تبديل شده است

رآباد قرار گرفته اند همواره با برداشت بيش از حد آب آن را در برگرفته و در بخش جنوبي و جنوب شرقي كه اراضي روستاهاي كنرك و نصي
يكـي ديگـر از عـواملي كـه     . از منابع زير زميني و تعرض و تبديل به اراضي كشاورزي مورد تهديد و شديداً در معرض خطر قرار گرفته است

با تهديد مواجه كرده احداث سد كـوچكي  موجب تشديد اثر خشكسالي بر اين تاالب گرديده است، و در سالهاي گذشته حيات اين تاالب را 
از آنجا كه تاالب گندمان در زير دست تـاالب چغـاخور واقـع شـده و آب خروجـي تـاالب چغـاخور از طريـق         . بر تاالب چغاخور مي باشد

تاالب به دشت حلوايي رودخانه آقبالغ وارد تاالب گندمان مي شد، احداث اين سد بر تاالب چغاخور به منظور انتقال بخشي از منابع آبي اين 
. بروجن جهت زير كشت بردن اراضي اين دشت سبب شده ورودي آب تاالب گندمان كاهش يافته و صدمات زيادي به اين تاالب وارد گردد

   39.81در خشكسالي سال جاري كه حجم خروجي تاالب چغاخور از طريق تنظيم آب خروجي سد به شدت كنترل و كاهش يافت و تنها 
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، سبب كاهش ورودي آب بـه تـاالب گنـدمان و درنتيجـه     )2جدول (كه با توجه به الگوي بارش پيش بيني مي شد، برداشت شد درصد آنچه 
كـاهش سـطح تـاالب را در    (مجموعه عوامل فوق به طور كلي باعث شد كه بيشـترين خسـارت   . تشديد خشك شدگي تاالب گندمان گرديد

  . تاالب گندمان شاهد باشيم
يش گيري سياست محافظه كارانه در برداشت منابع آب تاالب چغاخور و كنترل حجم آب خروجي سد آن  حتي بيش از آنچه با توجه به در پ

تأثير چنداني بر اين تاالب  87، خشكسالي )درصدي از ميزان مورد انتظار 60.19كاهش (كه با توجه به كاهش الگوي بارندگي انتظار مي رفت 
، با كمترين خشك شدگي در بـين تاالبهـاي مـورد     85درصد در مقايسه با سال 11.96ب تنها با كاهش سطح نداشت و از همين روي اين تاال

  ). 2نمودار (كه اين مقدار كاهش سطح به مقدار قابل توجهي كمتر از كاهش درصد بارش در اين سال مي باشد). 1نمودار (بررسي مواجه شد
ت و باال آمدگي آب سفره زير زميني در گودالي پست باشد، متأثر از ورودي آب چشـمه اي بـا   وجود تاالب دهنو، بيش از آنكه ناشي از انباش

از . دبي زياد كه در با الدست آن قرار گرفته است بوده و توبوگرافي بستر آن به گونه اي است كه  كمتر به منابع آبي زير زمينـي وابسـته اسـت   
به دليل كاهش بارش به مقدار قابل توجهي در سال جـاري ايـن   . مي پذيرد) چشمه زاغي(د اينرو بيشترين تاثير را از دبي چشمه باالدست خو

  . چشمه نيز آبدهي كمي داشته و در نتيجه سطح قابل توجهي از آن خشك شد
دليل اين ). 1ودار نم(درصد از جمله تاالبهايي بود كه نسبتاً به مقدار كمي از خشكسالي تاثير پذيرفت  15.49تاالب چاله ترنيز با كاهش سطح 

متري از سطح دريا و در زير دامنه هاي كوه مرتفع و پر برف كالر و عـدم قـرار گيـري     2570امر را مي توان قرار گرفتن اين تاالب در ارتفاع 
و عـدم برداشـت آب از درياچـه و عـدم وجـود چاههـاي       ) اراضي ديم محدودي در قسمت شمالي آن واقع شده است(بخش كشاورزي آبي 

اگر در تاالب چغـاخور بـه صـورت مصـنوعي و بـا      . اورزي در حاشيه آن سبب شده است كه اين درياچه تاثير كمي را از خشكسالي ببيندكش
جلوگيري بيش از حد از برداشت منابع آبي آن از خشكيدگي اين تاالب جلوگيري شد ولي در تاالب چاله تر به صورت طبيعي به خشكسـالي  

  .كمي را از اين پديده پذيرفت مقاوت نشان داد و تاثير
 تاالب علي آباد عمق كمي داشته و بيشتر وابسته به آب زير زميني و همچنين ورودي آبهاي ارتفاعات باالدست روستاهايي به نام علـي آبـاد و  

سفره آب زيـر زمينـي آن   عمق كم اين تاالب سبب مي شود كه هر ساله با سرعت زيادي در تابستان رو به خشكي نهند ولي . سلطان آباد دارد
) درصـدي  74.69(از اينرو مي توان خشك شدگي نسبتاً زياد . كمتر مورد برداشت واقع شده وبيشتر روند طبيعي خشك شدگي را طي مي كند

عمـق  اين تاالب را نتيجه كاهش ورودي آب از مناطق باالدست و استفاده آن در بخش كشاورزي و تبخير و تعرق زياد و سـريع آن بـه دليـل    
  . متوسط كم اين تاالب دانست

تاالب سولگان تامين كنندة آب بخش كشاورزي منطقه ناغان و همچنين كارخانه خمير مايه مجاور آن مي باشد و به همين دليل ناچـاراً از آب  
. واقع شده است تغذيـه مـي گـردد   اين تاالب نيز تا حدودي از منابع آبي تاالب علي آباد كه كمي باالتر از آن . اين تاالب نيز برداشت مي شود

كمتر ازمقـدار   17.59(تالش شد كه آب كمتري از اين تاالب برداشت شود ولي اين كاهش برداشت ناچيز بوده  87اگرچه در خشكسالي سال 
درصـد   55.52و به همين دليـل ايـن تـاالب نيـز معـادل      ) 2جدول (درصد روند گذشته برداشت صورت گرفت  82.41و معادل ) مورد انتظار

  ).1نمودار (خشك شدگي را تجربه كرد 

توان گفت عليرقم كنترل هائي كه اخيراً بـر روي تـاالب چغـاخور صـورت گرفتـه اسـت، بـازهم ايـن تـاالب تحـت تـأثير            بنابراين دركل مي
  . باشدولي اين كاهش سطح آب به اندازه تاالبهاي ديگر مورد مطالعه نمي. خشكسالي، كاهش سطح آب دارد

ائز اهميت در اين مطالعه اين است كه اوالً  تغييرات عمق تاالبها در اين دوره مورد بررسي قرار نگرفته است و با فرض يكسـان بـودن   نكته ح
  عمق تاالب نيز در حال  2008تا  2006عمق، تحليل ها انجام گرفت ولي همانطور كه در تصاوير ماهوارهاي ديده مي شود در طول سالهاي 
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اما . بيشتر از مقدار كنوني بود ))2(نمودار(اگر حجم آب خشك شده در طول دو سال مذكور بررسي مي شد ارقام ذكر شده  كاهش بوده و لذا
  .از آنجا كه اطالعاتي در مورد اعماق تاالبها وجود نداشت مطالعه بر روي سطح تاالبها انجام گرديد

كه از مهمترين عوامل مـؤثر در كنتـرل آسـيب هـاي وارده، انجـام عمليـات        .افزايدقرار گرفتن در دوره هاي خشكسالي نيز بر شدت خطر مي
 ي بـا ادامـه   .آبي وجود داشـته باشـد   شود كه خشكسالي و كم زماني بيشتر نمايان مي  هاي آبخوانداري اهميت اجراي طرح. باشدآبخيزداري مي

اند بـا   كه هنوز خشك نشده ييها اچهيدر. شوند يكامال خشك م يرگيپس از د يكي ها اچهيها و در تاالب نيمهمتر زييپا يها در ماه يخشكسال
 گـر يد يها اچهياز در يبرخ شدندر خشك  استهايس نيا. نادرست است ياستهاياز س يرو هستند كه بخش مهم آن ناش روبه يگريمشكالت د

  .اند نبوده ريتاث يب زين
گرچـه در  . انـد  نداشته يكم ريتاث ها اچهيها و در از تاالب ير خشك شدن بعضاتخاذ شده، د يكشاورز ي توسعه ي كه اغلب به بهانه يياستهايس

 يا سـابقه  يب ي دهيپد رانياز ا يعيدر مناطق وس ياز گذشته است، خشكسال شتريو تكرار آن ب تر يبه نسبت طوالن يبارش دوران كم رياخ يسالها
حفـر   اي شوند يم ريها سراز به تاالب  كه ييها در مورد بستن راه رودخانه يفراوان يگزارشها زين ريبارش اخ خشك و كم ياز سالها شيپ. ودهنب

سـاخت  . گـردد  يباز م 1386خشك شدن آن به سال   بختگان است كه ي اچهيها در نمونه نياز ا يكي. منتشر شده بود ها اچهيدر ميچاه در حر
  اسـتفاده  يبـرا  اچـه يدر يكـ يدر نزد قيعم يها همراه با حفر چاه ).بود آب بختگان ياصل يها كننده نيكه از تام، كر  ودخانهر براي مثال( سد 

 يخشكسـال  يطيشـرا  نيدر چنـ . ابديمنطقه به شدت كاهش  ينيرزميز يو به تبع آن سطح آبها يعيطب گاه رهيذخ نيكشاورزان، باعث شد آب ا
  .استدر حال احتضار كشور  يها اچهيخالص در ريت

 بـان يآن دست بـه گر  يها انيبرده باشند، با ز يسود چندان عتيدر طب يكه از دستكار از آن شيپ زين ها اچهيدر ها و  ساكنان اطراف اغلب تاالب
 تنها شدند، يم انيو كنارآبز انيپرندگان، آبز ي زا، كه قبال طعمه آفت يها و هجوم حشره ها تاالب كينزد يها شور و تلخ شدن آب چاه. اند شده
  .هاست ن تاالبخشك شد امدياز پ يا نمونه

 كـره يبـر پ  يتاكنون ضربات هولناك كه ر،ياز تاالب ها با هدف كوتاه كردن مس ياريدر بس يراهساز يها استيس يآنچه مسلم است ، اجرا    
ن از تاالب به عنـوا  يريخشك و بهره گ يها مياقل يبدون توجه به قانون مند "آب بر" يكشاورز يطرح ها يجرا، اتاالب ها واردكرده است

 سـتم يدر دل تاالب بدون درك اثـرات سـوء آن در اكوس   ايدر كنار و  داريناپا يگردشگر يبرنامه ها ي؛ طراحدسترس رد يمخزن آب كشاورز
ها ،  طيگونه مح نيا يعيبه تاالب ها و بر هم زدن تعادل طب يو جانور ياهيگ يبوم ريغ يحساس و شكننده تاالب ، وارد كردن گونه ها يها

  .متوقف نمودن آنان صورت نگرفته است يتاكنون در راستا ياقدام چياما ه ديآ يتاالب ها به شمار م ديدموارد ته نيشاخص تر امروزه جزء
بنابراين اقدامات آبخيزداري از جمله تغذيه مصنوعي در حوضه باالدست تاالبها، مديريت صحيح و برنامه ريزي شده در برداشت آب تاالبهـا،  

وضه باالدست جهت افزايش نفوذپذيري نزوالت جوي و كاهش فرسايش و توليد رسوب  در حوضه، حفاظت وقرق تقويت پوشش گياهي ح
اطراف تاالب و احداث سد هاي كوچك روي تاالبها صرفاً به عنـوان مخزنـي بـراي حفـظ آب وكنتـرل برداشـت از آنهـا و سـاير فعاليتهـاي          

-خسارات ناشي از خشكسالي و ساير عوامل  مخرب بر اكوسيستم تاالبها توصـيه مـي  آبخيزداري به عنوان  برخي راهكارهاي مؤثر در كاهش 

   .همانطور كه در مورد تاالب چغاخور با كنترل و مديريت بهتر، ديده مي شود كاهش سطح آب نسبت به ساير تاالبها كمتر شده است .شوند
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