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پیشگفتار

تاالبها یکی از مهمترین اکوسیستمها در حفاظت تنوع زیستی و ارائه دهنده خدمات متنوع معیشتی و
تفرجی نظیر تامین غذا ،تغذیه سفرههای آب زیرزمینی ،تعدیل شرایط اقلیمی ،کنترل سیالب ،و گردشگری
طبیعی به جوامع بشری هستند اما كم توجهي به وضعيت تاالبها در روند توسعه ،اين اكوسيستمهاي
ارزشمند را در بسياري از نقاط دنيا با چالشهاي جدي مواجه ساخته است .اثرات اين روند تخريبي بر زندگي
انسانها و تنوع زيستي ،بسياري از كشورها را بر آن داشته تا با تدابير بازدارنده و يا كاربرد شيوههاي جديد
مديريتي در دستيابي به توسعه پايدار نسبت به حفاظت و احيا تاالبها اقدام کنند.
همانطور که از نام تاالب مشخص است ،تداوم حیات آن همیشه بسته به وجود آب با کمیت و کیفیت
مناسب ميباشد .لذا نخستین اقدام الزم براي حفاظت و مدیریت جامع حوضه آبريز تاالبها ،اطالع از میزان
آب مورد نیاز یک تاالب برای تداوم حیات و حفظ کارکردها و خدمات آن براي جوامع بشري و تنوعزيستي
وابسته به آن است .به عبارت دیگر مهمترین مؤلفه حفظ ارزشها و خدمات تاالب ،محاسبه میزان نیاز آبی
زیست محیطی آن در قالب مدیریت یکپارچه منابع حوضه آبريز و تأمين آن براي تاالب است .البته كيفيت،
زمان و نحوه تامین آب مورد نياز تاالب نيز موضوعي با اهميت و نيازمند توجه و دقت ويژهاي است؛ کما
اینکه به نظر میرسد روند حفظ برخی از تاالبهای بحرانی کشور (عليرغم وجود منابع آب در دسترس در
زمانهایی که سایر بخشها نیازی به آن ندارند) بدلیل عدم وجود يك برنامه منسجم براي تعیین و تأمين
نیاز آبی تاالبها با مشکالت جدي مواجه بوده است.
براي پرداختن به اين موضوع براساس يك نگاه برنامه محور ،رويكرد زیستبومی یک راهبرد برای
مدیریت یکپارچه منابع آب ،زمین و معیشت ارايه ميدهد که بر اساس آن حفظ محيط زيست با به رسميت
شناختن بهرهبرداريهاى معقول اقتصادى ،در نظر گرفتن نقش انسان و به ويژه جوامع محلى و همچنين
در نظر گرفتن ارتباط بين اجزاء مختلف زيستبوم مورد تاكيد قرار گرفته است« .طرح حفاظت از تاالبهای
ایران» در قالب همكاري دولت جمهوري اسالمي ايران با «برنامه توسعه ملل متحد» و «صندوق تسهيالت
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محيط زيستجهاني» تالش کرده است تا رویکرد زیستبومی را به عنوان مبانی استقرار یک شیوه مدیریت
جدید و جامعنگر برای تاالبهای کشور معرفی کند.
اين طرح در راستای توسعه دستاوردهای خود و استقرار رویکرد زیست بومی در مدیریت تاالبهای
کشور و با توجه به اهمیت آگاهی از نیاز آبی زیست محیطی برای برنامهریزی مدیریت یکپارچه حوضه آبريز
این زیست بومهای ارزشمند ،ضرورت وجود یک راهنما و شيوهنامه بمنظور محاسبه نیاز آبی تاالبها را
احساس و تدوین آن را بر اساس تجربيات موجود با هدف کمک به یکسان سازی روشهای موجود و تسریع
تصمیمگیری در این خصوص در دستور کار خود قرار داده است.
هدف از تهیه و انتشار این کتاب ،ارتقاي آگاهی کارشناسان ،مدیران ،متخصصین ،پژوهشگران و از همه
مهمتر برنامهریزان حوزه محیط زیست و تخصیص منابع آب در خصوص حفظ و نگهداری تاالبها و برآورد
نیاز آبی آنها و همچنين فراهم كردن بستر مناسب براي بحث و گفتگو در اين زمينه ميباشد .مطالعات
تدوین این کتاب در قالب همکاری مشترک فیمابین طرح حفاظت از تاالبهای ایران و شرکت مهندسین
مشاور آساراب در يك دوره دوساله صورت پذیرفت و در کنار استفاده از مرور مستندات موجود در این زمینه،
تجربیات تاالبهای منتخب طرح حفاظت از تاالبهای ایران نیز در نظر گرفته شد.
در تدوین این مجلد سعی بر آن شد که تصویر کاملي از شاخصهای اصلی مورد نیاز برای محاسبه نیاز
آبی تاالبها ارائه گردد .این کتاب مشتمل بر  3فصل میباشد:
فصل اول به بررسی ویژگیهای عمومی تاالبها و طبقهبندی آنها میپردازد .هدف از ارائه این بخش،
دستهبندی تاالبها و ارزشهای مختلف آن و همچنین ارائه پارامترهای مورد لزوم برای بررسی در مطالعات
نیاز آبی تاالبها میباشد.
فصل دوم راهنمای نیاز آبی تاالبها است و به بررسی روشهای گذشته در محاسبه نیاز آبی و مزایا و
13

معایب این روشها و در نهایت جمعبندی کلی این روشها میپردازد .این فصل به بیان پارامترهای موثر
در مطالعات فیزیکی -شیمیائی ،بیولوژیک و اقتصادی -اجتماعی میپردازد و در نهایت روش گام به گام
محاسبه نیاز آبی تاالب را ارائه میدهد.
فصل سوم دستورالعمل محاسبه نیاز آبی تاالب را ارائه نموده است .در این فصل سعی شده با استفاده از
روابطی که در فصول قبل برای یک تاالب مهم و با اهمیت شناخته شده ،سواالتی را مطرح نماید تا خواننده
را به رسیدن به مهمترین شاخص (ها) برای محاسبه نیاز آبی سوق دهد .همچنین کمک نموده تا با استفاده
از این روابط به روشي قابل دفاع برای محاسبه نیاز آبي تاالب که در برگیرنده کلیه شرایط هیدرولوژیک و
اکولوژیک میباشد ،برسد.
ذکر این نکته نیز الزم است که در گذشته نیز تالشهای ارزشمندي از جمله «راهنماي تعيين آب مورد
نياز اكوسيستمهاي آبي  -نشريه شماره  557وزارت نيرو» برای این مهم صورت گرفته است ،اما آنچه
که این کتاب را با انتشارات گذشته متمایز میسازد این است که در کتاب حاضر سعی شده عالوه بر تمركز
ی محاسبه نیاز آبی به جنبههای اجرایی و
بيشتر بر اكوسيستمهاي تاالبي و تشریح مبانی پایه و روششناس 
دستورالعمل نیز پرداخته شود .به همین منظور تالش شده تا مبانی پایه در یک فصل جداگانه و به صورت
مفصل برای مخاطبین تشریح گردد و در بخشهای راهنما و بویژه دستورالعمل به نحوه بکارگیری و اجرای
فرآیند به صورت ساده و مرحله به مرحله پرداخته شود.
با امید به این که این کتاب سهمی هرچند اندک در ارتقاي دانش و پيشبرد حفاظت از تاالبهاي كشور
داشته باشد و به عنوان ابزاری مناسب برای متخصصین و دستاندرکاران مرتبط با تامین نیاز آبی زیست
محیطی تاالبها مورد استفاده قرار گیرد .توجه به اين نكته ضروري است كه نقد علمي و بررسي روشمند
كتاب حاضر ميتواند به تكامل اين فرآيند كمك كند.
در خاتمه الزم میدانم از تيم اجرايي طرح در دفتر مركزي خانمها مهري اثنيعشري ،سارا كوچكي
و آقايان محسن سليماني روزبهاني ،مهدي صفري اسكويي ،فرهـاد عربپور داهـويي ،احمد لطفـی و
يوسفعلي احمدي ممقاني و همچنین همکاران اين طرح در شركت مهندسين مشاور آساراب خانم نازنين
فضلعلي و آقايان سيد محمدرضا فاطمي و فربد چهرزاد و مشاور طرح آقاي دكتر علي نظريدوست براي
گردآوري ،تدوين و انتشار اين کتاب سپاسگزاري نمایم.

احمدعلي كيخا
معاون محيط زيست طبيعي و مجري ملي طرح
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مقدمه

ايران با توجه به موقعیت جغرافیایی از لحاظ اقلیمی در منطقهاي خشك و نيمه خشك جهان قرار گرفته
و از حدود یک سوم بارندگي متوسط جهاني برخوردار است .در چنین شرایطی افزايش جمعيت و توسعه
مستمر کاربریهای مختلف انسانی و پروژههای متعدد اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی باعث رشد نیاز
آبی بخشهای مختلف شده است .براساس آمار و ارقام موجود ،کل آب قابل تجدید ایران ساالنه حدود
 130میلیارد مترمکعب است که مصارف آبي فعلي به بیش از  85میلیارد متر مكعب میرسد که مطابق
پیشبینیهای انجام شده تا سال  1400به بالغ بر  104000ميليون متر مكعب خواهد رسيد .اين رشد در
بخش شرب  89درصد،كشاورزي  24درصد و صنعتي  259/6درصد خواهد بود .بدین ترتیب با توجه به
كمبود آب و همچنين توزيع نا مناسب مكاني و زماني بارش در كشور ،در صورت ادامه روند کنونی اجراي
طرحهاي توسعه منابع آب خصوصا ساخت سدها و سازههای آبی و انتقال بين حوضهاي آب اجتناب ناپذير
خواهد بود.
با توجه به وضعیت اقلیمی ایران از نظر محیطزیستی ،زیستبومهای آبی بویژه تاالبها نقش کلیدی در
حفاظت از تنوع زیستی و حتی تنظیم سایر زیستبومهای خشکی ایفاء میکنند .این درحالیست که تاالبها
به خودی خود بعنوان يكي از مهمترين و غنيترين اكوسيستمهاي طبيعي شناخته میشوند .تاالبها داراي
كاركردهاي متعدد اكولوژيكي و زيستمحيطي هستند.
تاالبها عالوه بر كاركردهاي بسیار متنوع زيستمحيطي ،كامال به وضعیت منابع آبی حوضه آبخیز
مربوطه وابسته هستند .میزان آب حوضههای آبخیز ،کیفیت آب و وضعیت رسوبات از جمله مسائلی هستند
که تاالبها را تحت تاثیر قرار میدهند .به همین دالیل در بسیاری از کشورهای دنیا تاالبها دستخوش
تغییرات زیادی شدهاند و از جمله آسيبپذيرترين اكوسيستمهاي طبیعی به شمار میآیند که این حساسیت
در ایران به مراتب شدیدتر نیز میباشد.
بهرهبرداریهای مختلف از منابع آبی در سطح حوضههای آبخیز به شکلهای متفاوت از آبهای سطحی
ت میپذیرد که بالطبع بر رژیم آبی حوض ه و همچنین تاالبها تاثیر میگذارد .بخشی از
و زیرزمینی صور 
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فرآیندهای اجراي طرحهاي توسعه منابع آب داراي اثرات زيست محيطي متعددي ميباشد كه تغییر الگوی
جریان و بیالن طبيعي رودخانهها و كاهش آبهاي سطحي پائين دست از جمله مهمترين اثرات حاصله
ميباشد .چنین تغييراتی ،باعث اثرات منفی بر اكوسيستمهاي طبیعی و بویژه تاالبي پائين دست طرحهاي
توسعه منابع آب خواهد شد .در حال حاضر تاالبهاي متعددي در كشور در نتيجه اينگونه طرح ها دچار
مشكالت متعددي شدهاند كه اين مسائل در خشكساليهاي چند سال اخير به صورت خشك شدن برخي
تاالبها و نوسانات شديد سطح اغلب تاالبها نمايان گرديده است .با عنايت به برنامههاي توسعه منابع آب
در سالهاي آتي ،مشكالت اكوسيستمهاي طبيعي و بويژه تاالبها به مراتب افزايش خواهد يافت و به همين
سبب لزوم تدوين روشهاي مناسب و با مباني علمي جهت تعيين نياز آبي واقعي اكوسيستمهاي تاالبي
اهمیت زیادی پیدا میکند.
در تدوین این مجموعه در درجه اول تالش گردیده تا ساختار راهنما بگونهای کامال کاربردی تنظیم گردد
و روشهای پیشنهادی جهت محاسبه نیاز آبی تاالبها تا حد امکان ساده و قابل اجراء باشد .تجارب این
مشاور نشان میدهد که در بسیاری از زمینههای اطالعات پایه تاالبها ،کمبودهای اطالعاتی مختلفی وجود
دارد و به همین دلیل این مشاور در تدوین راهنما و دستورالعمل تالش نموده تا روشکار مربوطه را تا حد
امکان با درنظر گرفتن این شرایط تدوین نماید .بدیهی است که به هرحال تأمین بخشی از اطالعات مورد
نیاز برای محاسبه نیاز آبی اجتناب ناپذیر خواهد بود و به همین دلیل ممکن است در بعضی موارد جهت
محاسبه نیاز آبی تاالبها براساس این راهنما ،نیاز به جمعآوری و تولید اطالعات پایه باشد.
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مبـانـــی
فصل اول

 1-1کلیات
 -1 -1 -1ویژگـیهای عمومـی تاالبها
تاالب در نظر عموم مردم داراي معاني و تعاريف مختلفي است .در حال حاضر بيش از  50تعريف مختلف
براي تاالبها ارائه شده است .تعاريفی که تاکنون برای تاالبها ارائه شده را میتوان به دو گروه شامل تعاريف
بسته و تعاريف فراگیر تقسيمبندی نمود.
در یکی از تعاریف ارائه شده ،تاالبها عمدت ًا بعنوان اکوتون معرفی شده که این مناطق گذرگاههایی بین دو
یا چند جامعه متمایز با محیط زیست آبی و خشکی بهشمار میآیند که البته این تعریف در عمل نمیتواند
کاربرد داشته باشد زیرا در مقایسه با سایر تعاریف ارائه شده مشکالت مفهومی عمدهای دارد.
در بين تعاريف ارائه شده ،تعريف كنوانسيون رامسر که مهمترين و فراگیرترین مرجع بين المللي مرتبط
با حفاظت تاالبها میباشد  ،در زمره تعاريف باز و گسترده است که در اغلب متون علمي مورد استناد قرار
ميگيرد .اين تعريف به شرح زير است:
«مناطق مردابي ،آبگير ،توربزار ،آبي طبيعي يا مصنوعي ،دائم يا موقت با آب ساكن يا جاري،
شيرين ،لب شور يا شور و نواحي ساحلي دریاها كه عمق آنها در كمترين جزر از  6متر بيشتر نباشد».

طبق این تعریف بسترهای علفی دریایی در مناطق ساحلی ،پهنههای گلی و سنگی ،درختان حرا ،آبهای
شیرین ،رودخانهها ،مصبها ،مردابها جنگلی و دریاچههای شور نیز جزء تاالبها محسوب میشوند و
همانطوریکه در تعریف مشخص میباشد ،حتی زیستبومهایی که به صورت مصنوعی تشکیل میگردند
نیز بعنوان تاالب شناخته میشوند .در سطح ملی نیز چندین تعریف در ارتباط با تاالبها ارائه گردیده است
که مهمترین آنها تعریفی است که در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب  1354/4/29ارائه شده
است .در بند «ج» مادهیک این قانون تاالب بدین شرح تعریف شده است «،تاالب ،اعم از اراضي مرداب،
باتالق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد» .بدیهی است که
این تعریف دارای پشتوانه حقوقی بوده و در سطح ملی بویژه در مواردی که نیاز به حمایتهای قانونی است،
میتواند بعنوان تعریف رسمی به کار گرفته شود .البته باتوجه به مرجعیت بینالمللی کنوانسیون رامسر و
فراگیر بودن تعریف ارائه شده از سوی کنوانسیون یاد شده ،تعریف این کنوانسیون در بین متخصصین ایرانی
کاربرد بیشتری دارد.
 -2-1-1طبقهبندی انواع تاالبها
براي طبقه بندي تاالبها روشهاي مختلفي در سطح دنيا ارائه شده است كه از آن جمله ميتوان
به طبقه بندي كورداين ،طبقهبندي الرسون ،طبقهبندي اسكات و همكاران و طبقهبندي دوگان اشاره
نمود .طبقهبنديهای فوق الذكر داراي برخي اشتراكات و تفاوتهايي با يكديگر میباشند .در این راستا از
آنجاییکه طبقهبندی تاالب در تعیین نیاز آبی تاالبها یکی از مراحل اصلی و پایهای است ،در ادامه برخی
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از طبقهبندیهای بینالمللی تاالبها مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور از دو الگوی بینالمللی
استفاده شده است .در واقع با توجه به نقشی کلیدی که مراجع بینالمللی و کنوانسیونها در راهبری
موضوعات تخصصی محیط زیستی در کشورهای دنیا دارند یک طبقهبندی تاالبی از اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNو یک طبقهبندی از مرجع کنوانسیونی مربوطه یعنی کنوانسیون
رامسر ارائه میگردد.
-طبقهبندی اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

این اتحادیه باتوجه به نقشی که در هماهنگی فعالیتهای محیطزیست و منابع طبیعی کشورهای
عضو دارد ،نسبت به طبقهبندی انواع زیستبومها اقدام نموده که یکی از آنها طبقه بندي ارائه شده برای
تاالبهاست .در اين طبقهبندی که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد عمدت ًا كيفيت آب و ماهيت
طبيعي بودن ،مبنای گروهبندیها قرار گرفته است .بر اين اساس تاالبها به سه طبقه اصلي آب شور ،آب
شيرين و انسان ساخت تقسيمبندي شدهاند:

-1آبهاي شور

-1-1دريايي

-2آبهاي شيرين

-1-2رودخانهاي

 -1-1-1زير كشندي
 -2-1-1بين كشندي

 -1-1-2دائمي
 -2-1-2موقتي

 -1-2-1زير كشندي
 -2-2-1بين كشندي

 -1-2-2دائمي
 -2-2-2فصلي

 -1-3-1مرداب های شور و
لب شور با آبراهههاي باريك
 -2-3-1مردابها ،پهنهها و
درياچههاي شور ،آهكي ،فصلي
و يا دائمي

 -1-3-2با گياهان بن در آب
 -2-3-2با درختان جنگلي

-2-2درياچهاي

-2-1مصبي

-3-2مردابي

-3-1كوالبي (ماندابی)

-3تاالبهاي انسان ساخت

 -1-3آبزي پروري دريايي
 -2-3كشاورزي
-3-3حوضچههاي استحصال نمك
 -4-3صنعتي و شهري

 -5-3مخازن ذخيره آب (آب بندها)

در طبقهبندي فوق ،كيفيت آب مورد نظر بوده و ساير مشخصههاي تاالبها از قبيل موقعيت ،اجزاء
اكوسيستمي و تداوم دوره آبدار بودن مد نظر قرار نگرفته است.
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 -طبقهبندی کنوانسیون رامسر

از آنجايي كه كنوانسيون رامسر به عنوان فراگيرترين مرجع مرتبط با تاالبها و مورد قبول اغلب كشورهاي
جهان است ،در اين قسمت ابتدا به اين نوع طبقهبندي اشاره ميگردد:
 -1درياچهاي1
 -2رودخانهاي2
 -3مردابي3
 -4دريايي4
 -5مصبي5
تقسيمبندي فوق به منظور ارائه طبقهبندي كلي تاالبها و از نظر نوع منشاء تشكيل تاالب صورت پذيرفته
است و تقسيمبندي جزييتر تاالبها كه به تصويب كنوانسيون رامسر رسيده در ادامه ارائه خواهد شد.
سيستم طبقهبندي ديگري كه دهه  1990براي طبقهبندي تاالبها ارائه گرديد ،روش كدبندي تاالبها
است كه در سطح دنيا داراي كاربري زيادي ميباشد .در اين روش موقعيت جغرافيايي و سرزميني تاالبها
مبناي اصلي طبقهبندي قرار گرفته و سپس در هر طبقه اصلي بر اساس خصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي
طبقات فرعي ارائه گرديده است كه در جدول ذيل به اختصار اين طبقهبندي نيز ارائه ميگردد .اين روش
طبقهبندي در چهارمين كنوانسيون متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال  1990در مونرو سوئيس برگزار
گرديد به تصويب اعضاء رسيد و در حال حاضر در سطح دنيا مورد كاربرد قرار میگیرد.
جدول  :1-1سيستم کنوانسیون رامسر برای طبقهبندي و كدبندي تاالبها
كد

-

نام فارسي

نام انگليسي

تاالبهاي دريايي و ساحلي

Marine and coastal wetlands

A

آبهاي دريايي كم عمق

Shallow marine waters

B

بسترهاي دريايي زير كشندي

Subtidal aquatic beds

C

آبسنگهاي مرجاني

Coral reefs

D

سواحل دريايي سنگی

Rocky marine shores

E

سواحل ماسهاي ،قلوه سنگي يا سنگريزهاي

Sand, Shingle or pebble shores

F

آبهاي مصبي

Estuary waters

G

پهنههاي گلي ،ماسهاي يا شور بين كشندي

Intertidal mud, sand or salt flats

مردابهاي شور

Salt marshes

H



1-Lacustrine
2-Riverine
3-Palustrine
4-Marine
5-Estuarine
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Intertidal forested wetlands

تاالبهاي جنگلي بين كشندي

I

Coastal brackish / saline lagoons

 شور ساحلي،كوالبهاي لب شور

J

Coastal fresh water lagoons

كوالبهاي آب شيرين ساحلي

K

Inland wetlands

 درون خشکی/تاالبهاي داخلي

-

Inland deltas

دلتاهاي درون خشکی

L

Permanent rivers / streams / creeks

 نهرها و حوضههای دائمي،رودخانهها

M

Seasonal / intermittent / irregular / rivers stream / creeks

 رودخانههاي فصلي و نامنظم، نهرها،خورهای کشندی

N

Permanent fresh water lakes

درياچههاي آب شيرين دائمي

O

Seasonl / intermittent fresh water lakes

 ادواري/درياچههاي آب شيرين فصلي

P

Permanent saline / brackish / alkaline

 قلیایی، لب شور،درياچههاي شور

Q

Seasonal / intermittent saline / brackish / alkaline lakes

 تناوبي/  لب شور و قلیایی فصلي،درياچههاي شور

R

Permanent saliney brackish / alkaline marshes / pools

 لب شور و قلیائی دائمي،مردابها و حوضچه هاي شور

Sp

Seasonal / intermittent saline / brackish / alkaline marshes
/ pools

 قلیایی فصلي، لب شور،مردابها و حوضچه هاي شور
 تناوبي/



Ss

Permanent fresh water marshes / pools

مردابها و حوضچههاي آب شيرين دائمي

Tp

Seasonal / intermittent fresh water marshes / pools

مردابها و حوضچههاي آب شيرين فصلي تناوبي

Ts

Peat lands (unforested(

پيت زارها (توربزارها) بدون پوشش جنگلي

U

Alpine wetlands

تاالبهاي آلپي

Va

Tundra wetlands

تاالبهاي تندرا

Vt

Shrub dominated wetlands

تاالبهاي باپوشش درختچهاي

W

Fresh water tree dominated wetlands

تاالبهاي آب شيرين با پوشش درختي

Xf

Forested peat lands

پيت زارهاي با پوشش جنگلي

Xp

Fresh water springs, oases

چشمههاي آب شيرين و واحهها

Y

Geotermal wetlands

تاالبهاي زمين گرمايي

Z

Manmade wetlands

)تاالبهاي انسان ساخت (مصنوعي

-

Aquaculture ponds

استخرهاي آبزي پروري

1

Ponds

استخرها

2

Irrigated lands

اراضي تحت آبياري

3

Seasonaly flooded agricutural lands

اراضي كشاورزي تحت سيالب فصلي

4

Salt extraction sites

حوضچههاي بهرهبرداري نمك

5

Water storage areas

مناطق ذخيره آب

6

Excavations

گودالها و چالههاي حاصل از عمليات مختلف
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7

8
9

عرصههاي تصفيه فاضالب

Waste water treratment areas

آبراههها و كانالها

Canals and channels



اين تقسيمبندي بسيار جزئی و دقیق است و با توجه به موارد جزئی که در آن درنظر گرفته شده است،
حدود  84درصد تاالبهاي بين المللي ثبت شده در كنوانسيون رامسر در بيش از يك سيستم تاالبي
طبقهبندی شدهاند .بنابراین نمیتوان انتظار داشت که هر تاالب فقط در یکی از این طبقات قرارگیرد و
احتمال اینکه هر تاالب در چند طبقه قرار گیرد ،وجود خواهد داشت.
با درنظر گرفتن طبقهبندیهایی که در بخشهای قبل توضیح داده شد و به منظور ایجاد یک دستهبندی
کالن و کاربردی جامع از تاالبها ،میتوان تاالبها را در هفت گروه يا طبقه اصلی قرار داد .این گروهها
عبارتند از:
الف) مصبها
ب) سواحل باز
تهاي سيالبي
ج) دش 
د) تاالبهای آب شيرين
هـ) درياچهها
و) تورب زارها
لهاي مردابي
ز) جنگ 

الف) مصبها

زیستبومهایی آبی هستند كه دهانه ورودي يك رودخانه به اكوسيستم دريا را تشكيل ميدهند .معموال
محل تخلیه رودخانه به دریاها به دلیل تقابل انرژی ،جریانهای آبی عريض میگردد و محل تداخل آب
شيرين رودخانه و شور دريا محسوب ميشود .آب تاالبهای مصبی از نظر کیفیت معموال لبشور و تحت
تاثير جزر و مد دريا است .جزر و مد و كاركرد آن از مه م ترين عوامل تنظيمكننده منابع بيوفيزيكي مصبها
بشمار ميرود .مصبها از حاصلخيزترين مناطق طبيعي جهان بشمار ميروند .برخورداري مصبها از
گياهان ماكرو و ميكرو ،توليد بااليي را براي آنها به ارمغان ميآورد كه پايه و اساس شبكه غذايي را تشكيل
ميدهد .بسياري از آبزيان و بويژه ماهيان بخشي از دوره زيستي خود را در اين تاالبها ميگذرانند .مصبها
پرورشگاهي غني براي نوزاد ماهيان محسوب ميشوند .مصبها در همه دنيا پراكندهاند و خصوصيات
كم و بيش مشابهي دارند ولي از نظر میزان باروری و تولیدات با يكديگر متفاوتند .باروری و میزان تولید
مصبها تابعي از شرايط هيدرولوژي و ژئومورفولوژيكي و همچنین اقلیم ساحلي است .به همراه مصبها
سيستمهاي كوالبي متعددي شكل ميگيرند كه به تنهايي حائز اهميت زيادي هستند .با اين تعريف همه
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بخشهاي مصب بخشي از اكوسيستم تاالبي بشمار ميآيند .با اين وجود هر مصب بر حسب خصوصيات
ويژه خود ميتواند طيف گستردهاي از زيستگاههاي مختلف تاالبي را در چهرههاي گوناگون تحت پوشش
قرار دهد .در مناطق حاره و نيمه حاره تنوع سيماي مصبها به اشكال ديگري نيز ديده ميشود .جنگلهاي
حرا از غنيترين زيستگاههاي تاالبي بشمار ميروند كه داراي اهميت و كاركردهاي چند جانبه جایگزین نا
پذیری هستند .جنگلهاي حرا را جنگلهاي ساحلي و جنگلهاي كشندي نيز ميگويند .گونههاي تشكيل
دهنده اين جنگلها در گذرگاه خشكي به دريا و تداخل آب شور دريا و آب شيرين رودخانهها و تحت تاثير
دائمي جزر و مد از نظر مورفولوژي ،فيزيولوژي و توليد مثلي به سازگاري ويژهاي دست يافتهاند كه آنها را
قادر ميسازد اين محيطهاي دشوار ويژه و بيثبات را بيرقيب اشغال نمايند.
ب) سواحل باز
طبیعتا این طبقه تاالبها دربرگیرنده مناطق ساحلی دریاهاست .اين نوع سواحل تحت تاثير آبهاي
رودخانهاي و اكوسيستمهاي كوالبي نيستند .اين نوع سواحل نيز مانند مصبها ميتوانند از زيستگاههاي
متنوع تاالبي تشكيل شوند .در اين نوع سواحل جنگلهاي مانگرو و پهنههای گلي از چهرههاي شاخص
بهشمار ميروند.
ج) دشتهاي سيالبي
دشتهاي سيالبي جزو تاالبهای دائمی محسوب نمیشوند .این زیستبوم شامل دشتهايي است كه
به طور دورهاي تحت تاثير طغيان رودخانه و سيالب قرار دارند .در بسياري از مناطق ،اين دشتها در
سواحل پست ديده ميشوند .دشتهاي سيالبي نيز سيماهاي متعددي دارند .باتالقهاي پوشيده از علفها،
جنگلهاي غرقابي و درياچههاي هاللي يا كماني از جمله چهرههاي اين دشتها بهشمار ميروند .اين
دشتها بسيار حاصلخيز بوده و از نظر حيات وحش و پرندگان آبزي نيز بسيار مهم است.
د ) تاالبهای آب شيرين
تاالبهای آب شيرين در مناطقي ديده ميشوند كه در اثر زهكشي آبهاي زيرزميني ،چشمههاي سطحي،
رودخانهها ،روانابها ،سيالبها و آبهاي دائمي كه عمقي دارند ،بوجود ميآيند .اين نوع پراكنش گسترده آب
يكي از داليل اصلي اطالق تاالبهای آب شيرين به اين طيف گسترده تاالبي است .در بعضي از اين تاالبها
كه از وسعت قابل توجهي برخوردارند ،گیاهان آبزی نظیر نی ،لویی ،جگن و سایر گونههای گیاهان آبزی
و کنارآبزی رشد میکنند .این زیستبومهای تاالبی عمدتا در بيشتر اوقات سال داراي آب ساكن است.
هـ) درياچهها
درياچهها و حوضچههاي آبي (استخرها) طي فرايندهاي متعددي بوجود ميآيند .چينخوردگيها ،گسلها
يا جابجايي پوسته زمين از عوامل تشكيل درياچهها هستند .در دهانههاي آتشفشاني نيز امكان تشكيل
درياچهها وجود دارد .فعاليتهاي يخچالي يكي از فرآيندهاي اصلي تشكيل برخي از درياچهها بودهاند.
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در بسیاری از موارد ،عملكرد يخچالي در پيدايش درياچهها موثر است .سدهاي يخچالي يا چالگاههاي
حاصل از ذوب برفها 1و چاالبههاي 2مناطق يخ بسته همچنين ديگهاي غول 3از جمله درياچههاي حاصل
از فعاليتهاي يخچالي هستند .در مناطق خشك نيز عملكرد باد ممكن است منجر به بوجود آمدن
درياچه گردد .رودخانهها نيز در مواقعي درياچههاي هاللي (حاصل از مئاندر رودخانه) و آبرفتهاي بادبزني
حوضچهها و استخرهايي را بوجود ميآورند .درياچههاي آلپيني نيز در اثر لغزش زمين يا جاري شدن گل
ميتوانند بوجود آيند .بعضي از درياچهها نيز بازمانده درياچههاي بزرگ ماقبل تاريخ هستند .در كناره سواحل
دريا ،رسوبگذاري آبهاي نزديك به ساحل گاهي ايجاد درياچههايي ميكند كه بهكلي ارتباط آنها با درياهاي
بزرگ قطع ميشود .تاالبها معموال در حاشيه درياچهها تشكيل ميشوند و گستره آنها از آبهاي كم عمق،
زون ليتورال تا ژرفايي از آبهاي عميق كه امكان رويش گياهي وجود دارد كشيده ميشوند .عملكرد امواج
و تراز آب در فصول مختلف بر روي نوع پوشش گياهي تاالبها كه در حاشيه آنها رشد ميكنند موثر است.
تاالبهاي حاشيهاي به خاطر موقعيت خود ميتوانند روانابها و جريانهاي آبي را جذب كرده ،به دام اندازند
و با تعديل ميزان مواد غذايي و رسوبات وارد شده به درياچهها بر كيفيت آب آنها تاثير بگذارند .اين تاالبها
از نظر آبزيان بويژه ماهيان ،پرندگان و پستانداران زيستگاههاي بسيار مهمي محسوب ميشوند.
و ) توربزارها
تحت شرايط متعارف غني از اكسيژن ،بقایای گياهي تجزيه شده و به مواد معدني متشكل از دي اكسيد
كربن و آب تبديل ميشوند .زماني كه دما پايين باشد و اسيدیته خاك باال و مواد غذايي كم ،ميزان اكسيژن
كم و محيط غرقاب باشد ،در چنين شرايطي فرايند تجزيه بسيار كند صورت گرفته و مواد گياهي مرده
بصورت تورب روي هم انباشته ميشوند.
زماني اينطور تصور ميشد كه اين شرايط فقط در عرضهاي جغرافيائي باال در نيمكره شمالي وجود
دارد ولي امروزه معلوم شده كه حداقل  50ميليون هكتار از اراضي جهان در تمامي قارهها را تورب زارها
پوشاندهاند و در تمام عرضهاي جغرافيايي و حتي در مناطق حاره در جايي كه امكان انباشت و تشكيل
رسوبات ضخيم در باتالقها و مردابها بويژه در حاشيه درياچهها و سواحلي وجود داشته باشد ،توربزارها
ميتوانند بوجود آيند .پيت زارها داراي تنوع زيادي در جهان هستند .شرايط ويژه هيدرولوژي (تامين رطوبت
توسط باران مستقيم يا زهكشي جانبي) اسيديته و اقليم در مناطق شمالي منجر به ايجاد چشم اندازهاي
متمايز تاالبي ميگردد.
ويژگيها و نحوه تشكيل پيت زارها بسيار متفاوت بوده و به همين دليل نميتوان ارزشهاي كاركردي
آنها را تعميم داد .به عنوان مثال بعضي از توربزارها بشدت اسيدي بوده و از نظر مواد غذايي بسيار فقيرند.
اسيديته بعضي ديگر خنثي بوده و از نظر مواد غذايي غني هستند .به همين دليل حاصلخيزي پيتزارها از
فقير تا غني متفاوت است .امروزه شواهد بدست آمده نشان ميدهد كه اكوسيستمهايي نظير تورب زارها كه
1-Cirque lakes
2-thaw lakes
3-potholes lakes
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توان ذخيرهسازي كربن را در خود دارند از نظر تنظيم چرخه بيوژئوشيميايي بسيار مهم بوده و ممكن است
از نظر پديده گلخانهاي اثرات مهمي در برداشته باشند.
ز) جنگلهاي مردابي
جنگلهاي مردابي در مناطقي نظير حاشيه درياچه ،بخشهايي از دشتهاي سيالبي نظير درياچههاي
هاللي كه براي مدتهاي طوالني آبدار هستند بوجود ميآيند .خصوصيات اين نوع مردابها نسبت به
موقعيت جغرافيايي و محيط زيست تغيير ميكند .در بخشهايي از شمال آمريكا گونههاي افراي سرخ و
زبان گنجشك ،عناصر غالب اين نوع مردابها هستند .در حالي كه در جنوب آمریکا گونههایی نظیر بلوط
و بيد غالب هستند.
 -3-1-1اهم جنبهها و کارکردهای زیست محیطی تاالبها
یکی از موارد با اهمیتی که در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها باید مدنظر قرار گیرد ،شناخت مناسب و
دقیق خدمات و کارکردهای تاالبهاست .در واقع در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها باید دقت شود که میزان
تعیین شده به عنوان نیاز آبی زیست محیطی به نحوی باشد که کارکردها و خدمات زیستبوم تاالب مورد
نظر حفظ گردد .این موضوع در راستای مبحث مدیریت زیستبومی نیز قابل تفسیر است .ششمین اصل
از اصول دوازهگانه مدیریت زیستبومی نیز به همین موضوع اشاره دارد .در این اصل تاکید گردیده که
اکوسیستمها باید در محدوده کارکردهای خود مدیریت شوند .برای توضیح این موضوع دو نکته اساسی
وجود دارد که باید در برنامهریزی محاسبه نیاز آبی تاالبها مدنظر قرار داشته باشند؛ اول اینکه هر اکوسیستم
تاالبی متناسب با ویژگیهای اکولوژیک و موقعیت جغرافیایی ،دارای خدمات خاص خود است که ارائه این
خدمات نتیجه عملکرد پارامترهای فیزیکو -شیمیایی و بیولوژیک اکوسیستم مورد نظر است .بالطبع هدف
حفاظت از تاالبها نیز در نهایت حفظ این خدمات و ویژگیهای طبیعی میباشد .بنابراین برای محاسبه
نیاز آبی تاالبها باید ابتدا این خدمات شناسایی گردند و سپس محاسبه نیاز آبی به گونهای صورت پذیرد
که خدمات مورد نظر در بلند مدت حفظ گردند .بدیهی است که این خدمات تا حدی با جوامع انسانی
حاشیه تاالبها و بهرهبرداران نیز مرتبط میباشند .بنابراین در محاسبه نیاز آبی تاالبها باید عالوه بر شناخت
مناسب خدمات تاالبها ،ارتباط این خدمات با جوامع انسانی و ذینفعان مختلف نیز مورد بررسی و ارزیابی
قرار بگیرد .دومین موضوع مرتبط با اصل ششم مدیریت زیستبومی که با خدمات و کارکردهای تاالبها
مرتبط است ،موضوع حفظ کارکردهاست .هر اکوسیستمی با استفاده از فرآیندهای طبیعی مختلف از جمله
فرآیندهای اکولوژیک و روابط اجزاء مختلف جاندار و بیجان ،خود مجموعهای پیچیده ایجاد نموده که در
شرایط محیطی ویژهای عمل میکند .در اصل مجموعه این اجزاء و عناصر و فرآیندها و ارتباط موجود بین
آنها تشکیل دهنده اکوسیستم هستند .این مجموعه درهم تنیده منظم در طی زمان طوالنی به گونهای
تکمیل گردیده و توسعه یافته است که اکوسیستمها بیشترین مقاومت ممکن در مقابل تغییرات محیطی
را از خود نشان میدهند و تا حد زیادی قادر میشوند نوسانات محیطی را تحمل نمایند .اما میزان مقاومت
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اکوسیستمها و بویژه تاالبها در مقابل نوسانات و تغییرات عوامل محیطی محدود است .به این محدوده که در
آن هر اکوسیستم قادر به تحمل نوسانات عوامل محیطی میباشد ،حوزه طاقت (آستانه تحمل) اکوسیستم
میگویند که البته این موضوع به اشکال کم و بیش مشابه و طور محدودتری در مورد گونههای مختلف
جانداران نیز وجود دارد .تا زمانیکه تغییرات پارامترهای محیطی در محدوده حوزه طاقت اکوسیستم است،
مسلما کمترین تغییرات در اجزاء اکوسیستم مورد نظر مشاهده خواهد شد و سیستم مورد نظر به صورت
پایدار و با بیشترین راندمان ممکن به کار خود ادامه خواهد داد .اما هرگاه تغییرات عوامل محیطی از محدوده
حوزه طاقت اکوسیستم فراتر رود ،در نتیجه روند تخریبی سریع و با شیب تندی در اکوسیستم مورد نظر
اتفاق خواهد افتاد .شکل  1-1به طور شماتیک وضعیت عملکردی اکوسیستمها در قبال تغییرات محیطی
و محدوده حوزه طاقت و نقطه شکست را نشان میدهد.

نقطه شکست

عوامل فشار

آستانه
محدوده اکوسیستم تغییر یافته

زمان تاخیر

تنوع زیستی
موجود
Actions to
increase
resilience

تخریب سریع
زمان طوالنی بازگشت مشکل است
تنوع کمتر ،خدمات کمتر زیست بوم،
فقدان سالمت انسانها



محدوده امن کارکرد
طبییعی و سالم
اکوسیستم

تنوع زیستی
تغییر یافته

م تغییر یافته در محدودة مطالعاتی
شکل  : 1-1نمودار اکوسیست 

بنابراین در محاسبه نیاز آبی تاالبها باید این نکته با اهمیت اکولوژیک درنظر گرفته شود و فرآیندها به
گونهای برنامهریزی گردند که تاالب مورد نظر در محدوده امن قرار داشته باشد و کارکردهای طبیعی
آن برقرار باشند .به همین دالیل در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها شناخت صحیح کارکردها و خدمات
اکوسیستم مورد نظر و تعیین محدودههای حوزه طاقت اکولوژیک بسیار حائز اهمیت است.
در منابع مختلف ،خدمات و کارکردهای متعددی برای تاالبها بیان گردیده است .تولید مواد آلی ،تنوع
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زیستی غنی ،تنظیم آب و هوا ،کنترل سیالب ،بهبود کیفیت آب ،حمل و نقل و کاربریهای تفرجی
نمونههایی از مهمترین کارکردها و خدمات تاالبها هستند .این خدمات از جنبههای مختلفی قابل بررسی
هستند ولی برخی مطالعات انجام شده در دنیا نشان میدهند که ارزشهای اقتصادی این کارکردها بسیار
باال و به مراتب بیشتر از سایر اکوسیستمها و حتی کاربریهای اقتصادی -انسانی مانند کشاورزی هستند.
بعنوان مثال در یکی از مطالعات انجام شده ،ارزش ساالنه خدمات تاالبهای درون خشکی  14785دالر
برآورد گردیده است ،در حالیکه در تاالبهای ساحلی از نوع خورها این ارزش باالتر و ساالنه  22832دالر
برآورد گردیده است ( .)Costanza et.al.1997در مطالعات دیگری که در سطح بینالمللی به انجام
رسیده ،ارزش جهانی تاالبها حدود  1/8میلیارد دالر برآورد شده است ( .)Brander and Schuyt. 2004
بدیهی است که ارزشگذاری خدمات وکارکردهای تاالبها باتوجه به تنوع و تعدد کارکردها و خدمات آنها
که اغلب بطور مستقیم قابل قیمتگذاری هم نیستند ،کار چالش برانگیزی است ولی به هرحال با استفاده
از تکنیکهای ارزشگذاری علمی موجود ،این ارقام در سطح دنیا ارائه گردیده است .اما آنچه در این بخش
اهمیت دارد ،شناخت صحیح و کامل کارکردها و خدماتی است که تاالبها میتوانند ارائه دهند .در واقع آنچه
در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها اهمیت دارد ،شناسایی دقیق کلیه خدمات و کارکردهای تاالبها است .به
همین دلیل در ادامه ،خالصه اهم کارکردها و خدمات تاالبها ارائه میگردد.
تولید مواد آلی و غذایی
مبنای اصلی تولید در کره زمین از منشاء انرژی خورشید است .در واقع عمل فتوسنتز گیاهان تنها منبع
ورود انرژی به اکوسیستمهای طبیعی است .بدیهی است که هرچه ظرفیت پوشش گیاهی باالتر باشد،
میزان انرژی ورودی به سیستم نیز بیشتر خواهد بود .به همین دلیل گیاهان در مباحث اکولوژیک به عنوان
پایه هرم انرژی تلقی میشوند .میزان غنا و پایداری اکوسیستمها نیز به مقدار انرژی موجود در سیستم
بستگی دارد و هرچه پایه هرم انرژی بیشتر باشد ،در نتیجه مقدار انرژی ای که در سیستم وجود دارد نیز
باالتر بوده و سایر ردههای جانداران نیز غنیتر خواهند بود .تولیدات اکوسیستمهای تاالبی را میتوان به دو
گروه تولیدات اولیه و تولیدات ثانویه طبقهبندی نمود.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که برخی انواع تاالبها (مردابی )Swamp and Marsh -از پر
تولیدترین اکوسیستمهای جهان هستند و از این نظر حتی از جنگلهای گرمسیری نیز غنیتر هستند.
براساس مطالعات انجام شده در دنیا ،در حالیکه میزان تولیدات اولیه در تاالبهای مردابی به حدود 1200
گرم در متر مربع در سال میرسد ،این میزان در جنگلهای گرمسیری حدود  1000و در اراضی کشاورزی
حدود  300گرم در متر مربع در سال است .تولیدات اولیه زیاد در تاالبها باعث فراهم آمدن انرژی و مواد خام
مورد نیاز برای سایر گروههای جانداران که جزو مصرف کنندگان هستند ،میگردد .به همین دلیل میزان
تولید توده زنده جانوری در تاالبها به حدود  9گرم در مترمربع در سال میرسد که  3/5برابر اکوسیستمهای
خشکی است .بدیهی است که این تولیدات اولیه و ثانویه باالی تاالبها باعث ایجاد ارزشهای اقتصادی
میگردد که بطور مستقیم قابل محاسبه و حتی بهرهبرداری هستند .البته بدیهی است که همه انرژی و توده
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زنده حاصل از تولیدات اولیه تاالبی به رده مصرف کنندگان (جانوران) منتقل نمیگردد ،بلکه بخشی از این
تولیدات مستقیما به مصرف تجزیهکنندگان میرسد و به همین دلیل نیز در برخی از انواع تاالبها غنای قابل
توجهی در تجزیه کنندگان وجود دارد و عملکردهای این بخش از اکوسیستم نیز نقش مهمی در فرآیندهای
اکولوژیک آنها دارد.
حمایت از تنوع زیستی
تاالبها قابلیت باالیی برای حمایت از تنوع زیستی دارند .در واقع پشتیبانی از تنوع زیستی باال از جمله
مهمترین کارکردهای تاالبهای جهان بشمار میآید .این ویژگی تاالبها خود دارای دو جنبه است .در درجه
اول وجود تنوع زیستی زیاد در تاالبها و حمایت از تنوع ژنتیک گونهها خود یک ویژگی و ارزش تاالبها به
شمار میرود ،در حالیکه هریک از گونههایی که به نوعی با تاالبها در ارتباط هستند خود دارای ارزشها و
کارکردهایی هستند که بطور غیر مستقیم جزء ارزشهای تاالبها محسوب میگردند .به عنوان مثال تاالبها
از گونههای زیستی متعددی پشتیبانی میکنند که از جمله میتوان به انواع جلبکها و فیتوپالنکتونها اشاره
کرد .این در حالیست که هر یک از گونههای گیاهی یاد شده عالوه بر ارزشهای ژنتیک و تنوع زیستی،
خود دارای کارکردهایی از قبیل تولید مواد غذایی نیز است که بالطبع این کارکرد آنها نیز بطور غیر مستقیم
به عنوان کارکرد و ارزش تاالبها محسوب میشود .بنابراین خدمات و ارزشهای تاالبها در ارتباط با تنوع
زیستی در یک نگاه میتواند به صورت کلی برای کل تاالب درنظر گرفته شود و به طور همزمان برای
هرگونه تاالبی نیز بطور جداگانه درنظر گرفته شود .این در حالیست که در عمل نمیتوان کلیه ارزشها و
خدمات تک تک گونههای تاالبی و وابسته به تاالبها را شناسایی نمود و به همین دلیل هم نمیتوان کل
ارزشها و کارکردهای تاالبها ناشی از حمایت تنوع زیستی را بطور کامل و جامع مشخص نمود .هرچند
که در طبقهبندیهای زیستگاهی تاالبها در یک طبقه قرار میگیرند ،ولی در عمل تاالبها از بخشهای
مختلفی تشکیل شدهاند که موجب میشود هر بخش از آنها ویژگیهای زیستگاهی متفاوتی داشته باشد و
از گونههای خاصی پشتیبانی نماید .وجود پهنههای وسیع آبی ،آبهای کم عمق ،اراضی خیس حاشیه تاالبها،
اکوتنهای موجود بین اراضی خشکی و عرصههای تاالبی ،شرایط رویشگاهی گیاهی مختلف در پهنههای
تاالبی ،الیههای مختلف ستون آب ،بسترهای لجنی تاالبها و شرایط مختلف آنها همگی زیستگاههای
خردی فراهم میآورند که باعث افزایش شرایط مختلف زیستگاههای تاالبی میشوند و به تبع آن تنوع
زیستی مختلفی فراهم میآورد.
برخی از جاندارانی که در تاالبها زندگی میکنند در زیستگاههای مجاور به ویژه منابع آبی اطراف نیز یافت
میشوند .جانداران تاالبی تقریبا تمامی گونههای آبزی اعم از گیاهی و جانوری و بویژه ماهیها را شامل
میشوند .البته برخی جانداران فقط به تاالبها وابسته هستند و کل دوره زیستی خود را در تاالبها زندگی
میکنند .این گروه شامل گیاهان تاالبی ،گروهی از پرندگان و برخی از مهرهداران (بسیاری از دوزیستان،
برخی خزندگان و تعداد اندکی از پستانداران) میشوند .در حالیکه برخی از سایر جانداران تاالبی فقط بخشی
از دوره زیستی خود را به تاالب وابسته هستند و یا برای تامین بخشی از نیازهای زیستی خود (مانند آب
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یا غذا) به تاالبها مراجعه میکنند .البته بسیاری از جانداران تاالبی که به صورت میکروسکوپی یا در حد
قابل مشاهده با چشم غیر مسلح هستند در سایر سیستمهای آبی نیز یافت میشوند .برخالف جانداران
کوچک که گستردگی بیشتری دارند ،جانداران بزرگجثه ،سازگاری بیشتری برای زندگی در تاالبها پیدا
نمودهاند .هرچند که جانداران کوچک معموال فقط به تاالبها منحصر نمیشوند ولی این قبیل گونهها بویژه
در تاالبهای آب شیرین کارکردهای با اهمیتی دارند و نقش مهمی در زنجیرههای غذایی و چرخههای مواد
ایفاء میکنند.
در مورد نقش تاالبها در تنوع زیستی ،تحقیقات جهانی زیادی انجام شده است و نتایج حاصله نشان دهنده
آن است که تاالبها زیستگاه بیش از یکصد هزار گونه جانوری را فراهم میکنند .این تعداد حدود 50000
گونه از حشرات 21000 ،گونه مهرهداران 10000 ،گونه سختپوستان و بیش از  5000گونه نرمتنان را
شامل میگردد .البته در بین این گونهها دوزیستان با حدود  5500گونه فقط بخشی از دوره زیستی خود را
در آبهای شیرین سپری میکنند.
تعدیل اقلیم
در حال حاضر موضوع گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالشهای محیطزیستی
جهان میباشد که عالوه بر اکوسیستمهای طبیعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی ،معیشت و
اقتصاد جوامع انسانی تاثیرگذار است .اثرات تغییرات اقلیم در کشورهای مختلف به صور متفاوتی بروز میکند
ولی اغلب پیشبینیهای جهانی موید آن است که ایران در منطقهای قرارگرفته که تاثیر تغییرات اقلیمی در
آن به صورت کاهش بارش و افزایش دما بروز مینماید .تاالبها نقش مهمی در تنظیم و تعدیل اقلیم ایفاء
میکنند .این نقش غالبا در دو مقیاس متفاوت قابل بررسی است .در سطح محلی تاالبها با ایجاد اقلیمهای
خرد محلی تاثیر بسزایی در تلطیف هوا و تعدیل پارامترهای هواشناسی دارند .هرچند که این نقش به خودی
خود بسیار مهم و در مقیاسهای محلی تاثیرگذار است .اما نقش مهمتر تاالبها در رابطه با مولفههای اقلیمی
در مقیاس کالن کارکرد آنها در ترسیب کربن و همچنین تولید گاز متان است.
دی اکسید کربن یکی از گازهای گلخانهای است که افزایش آن در جو باعث تشدید گرمایش جهانی
و تغییرات اقلیمی میشود و غلظت این گاز از شروع انقالب صنعتی تاکنون روند افزایشی داشته است .با
درنظر گرفتن نقش تاالبها در ایجاد رویشگاههای گیاهی مختلف در الیههای مختلف ستون آب ( به صورت
فیتوپالنکتونی) و در اعماق مختلف آب به صورت گیاهان غوطهور و شناور و همچنین گیاهان بن در آب
حاشیهای ،این اکوسیستمها نقش مهمی در جذب این گاز و تبدیل آن به مواد آلی دارند .این مواد آلی به
شکلهای مختلف زیستی و یا به صورت بیوماس در تاالب تثبیت میشوند .البته میزان نقش تاالبها در
ترسیب کربن از این طریق ارتباط مستقیمی با میزان تبدیل این کربن آلی به الیههای بعدی هرم انرژی و
بازچرخش آن نیز ارتباط خواهد داشت .البته این موضوع در تاالبهای توربزاری بسیار متفاوت است و در
این تاالبها به دلیل کندی فرآیندهای بیولوژیک و بویژه سرعت پائین واکنشهای تجزیهای ،نرخ ترسیب
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کربن از نرخ بازچرخانی آن بسیار پائینتر است و به همین دلیل تاالبهای توربزاری ذخایر عظیم کربن
جهان به شمار میآیند .به همین دالیل هرگونه تخریب تاالبها و به ویژه خشک شدن تاالبهای توربزاری
نه تنها نقش مهمی در کاهش ترسیب کربن خواهد داشت ،بلکه موجب افزایش بازچرخش کربنهای تثبیت
شده در این اکوسیستمها و رها شدن مجدد آنها به اتمسفر میگردد که در این صورت فرآیند گرمایش
جهانی و تغییرات اقلیمی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .گاز متان یکی از معمولترین گازهای آلی
موجود در هواست .البته علیرغم معمول بودن این گاز در اتمسفر ،غلظت آن در اتمسفر فقط در حد قسمت
در میلیارد است .این گاز دارای قدرت جذب باالی تشعشعات بازتابشی خورشیدی است و به همین دلیل
از مهمترین گازهای گلخانهای بشمار میآید .در واقع هر مولکول متان به میزان  23مولکول دی اکسید
کربن تاثیر گلخانهای دارد .در طول سالیان طوالنی از عمر کره زمین ،غلظت گاز متان از  650هزار سال
پیش در عصر یخبندان از  400قسمت در میلیارد تا  700قسمت در میلیارد در دورههای بین یخبندان در
نوسان بود ه است .با این حال مطالعات انجام شده نشان میدهد که غلظت این گاز در طی دو هزاره اخیر به
 1000قسمت در میلیارد افزایش پیدا نموده و روند این افزایش در دورههای اخیر در دهههای هفتاد و هشتاد
میالدی سریعتر بوده و غلظت این گاز در سال  2005به  1774قسمت در میلیارد رسیده است .براساس
مطالعات بینالمللی انجام شده تاالبهای طبیعی منبع تخلیه یک سوم تا نیمی از میزان گاز متان تخلیه شده
به اتمسفر میباشند و این در حالیست که اراضی کشاورزی نیز با یک سوم تولید گاز متان در رده بعدی
قرار دارند .البته میزان تولید گاز متان بستگی زیادی به نوع تاالب و شرایط محلی آن دارد .گاز متان معموال
در شرایط بی هوازی و توسط میکروارگانیزمهایی که از اکسیژن موجود در ترکیبات آلی استفاده میکنند
تولید میشود .بنابراین تولید این گاز بیشتر در تاالبهایی اتفاق میافتد که به هر دلیل ( منجمله آلودگیها) با
کاهش اکسیژن محلول مواجه باشند و در این شرایط میکروارگانیزمهای بیهوازی برای حیات خود ضمن
تجزیه بی هوازی ترکیبات آلی و بدست آوردن اکسیژن و انرژی گاز متان تولید میکنند.
کنترل سیالب
یکی دیگر از کارکردهای با ارزش تاالبها ،نقش آنها در کنترل سیالب است .در اقلیمهای مختلف
زمینههای تولید سیل متفاوت است .معموال در برخی مناطق مانند بسیاری از مناطق گرم و خشک ،بروز
بارشهای کوتاه و شدید باعث بروز سیل میشود و در برخی اقلیمها که دارای ذخایر برفی میباشند ،زمینه
ایجاد سیل در فصول گرم سال فراهم میگردد .در هر دو حالت تاالبها با ذخیره موقت آب در طول مسیر
جریان سیالب تا حدود زیادی در کاهش سیل و خسارتهای ناشی از آن موثر هستند .در بروز سیل معموال
پیک حداکثر جریان و وقوع سریع آن باعث بیشترین خسارتها میگردد و تاالبها با ذخیره بخشی از جریان
سیل اوال به کاهش میزان و ثانیا به تاخیر زمان وقوع پیک سیل کمک میکنند و با همین دو نقش در
کاهش خسارتهای ناشی از سیالبها بسیار موثر هستند .در یکی از مطالعات انجام شده توسط ارتش
ایاالت متحده آمریکا مشخص گردید که در دوره طوفانهای سال  ،1995تاالبهای سیستم رودخانهای
چارلز ( )Charles riverباعث کاهش  65درصدی پیک سیل گردیدهاند .این در حالیست که در همین
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شرایط زمان بروز سیل نیز توسط تاالبها سه روز به تاخیر افتاده است .بنابراین واضح است که چنین تغییراتی
در یک پدیده سیل تا حد زیادی خسارتهای آنرا در پائیندست کاهش میدهد و تاخیر سه روزه باعث
فراهم آمدن زمان الزم برای انجام اقدامات کنترلی و آمادگی بیشتر مناطق پائیندست برای مواجهه با سیل
میگردد .بدیهی است که در صورت عدم وجود این تاالبها خسارتهای ناشی از سیالب در این منطقه به
مراتب افزایشیافته است .براساس بررسی انجام شده با توجه به کارکرد این تاالب در کنترل سیل ارزش
ساالنه هر هکتار از این تاالب برای کارکرد کنترل سیل بیش از 100هزار دالر در سال بالغ میشود.
کاربریهای تفرجی و خدمات فرهنگی
تاالبها به دلیل برخورداری از بدنه آبی و منظرها و چشماندازهای متنوع آبی  -خشکی به همراه پوشش
گیاهی متنوع ،تنوع زیستی باال از انواع جانواران آبزی مانند ماهیها و پرندگان و همچنین انواع پستانداران
و گونههای کنار آبزی ،پتانسیلهای گردشگری باالیی دارند .به همین دلیل همه ساله گردشگران بسیاری
به مناطق تاالبی مراجعه میکنند.
در ایران نیز بسیاری از تاالبها جاذبههای گردشگری محلی ،ملی و حتی بینالمللی را فراهم میآورند .به
عنوان مثال میتوان به تاالبهایی چون انزلی ،پریشان ،شادگان ،دریاچه ارومیه و  ...اشاره نمود که همه ساله
پذیرای میلیونها نفر بازدید کننده میباشند .در صورت برنامهریزی صحیح میتوان از این پتانسیل تاالبها
به طور بسیار مناسبی منافع اقتصادی نیز تولید نمود .البته متاسفانه در بسیاری از کشورها به ویژه ایران،
برنامهریزی دقیقی برای بهرهمندی از منافع اقتصادی این کارکرد تاالبها وجود ندارد و به همین دلیل هرچند
منافع اقتصادی نسبتا زیادی در بخش گردشگری در تاالبها وجود دارد ولی متاسفانه این منافع به صورت
کنترل و برنامهریزی شدهای وارد فرآیندهای حفاظتی و اقتصادی نمیشوند .به عنوان مثال مطالعات انجام
شده در کانادا نشان میدهد که در سال  1996این کشور  11میلیارد دالر منافع اقتصادی مستقیم حاصل از
گردشگری در تاالبها داشته است .از این میزان  28/4درصد از این میزان درآمد در خصوص تامین تجهیزات
و ابزارآالت گردشگری 23/5 ،درصد برای خدمات حمل و نقل مرتبط با گردشگری و تفرج 18/4 ،درصد
برای تامین غذا و تغذیه 12/4 ،درصد برای هزینههای مربوط به اسکان و فقط  5/8درصد هزینههای دیگر
منجمله پرداخت ورودیه به تاالبها حاصل گردیده است .براساس بررسیهای تکمیلی اقتصادی و با درنظر
گرفتن فعالیتهای و هزینههای جانبی و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری در این بخش ،نهایتا بیش از 206
هزار شغل مرتبط با گردشگری در تاالبها در این کشور تولید شده است.
سایر خدمات و کارکردها شامل
مواردی مثل انواع بهرهبرداریها (که اغلب وابسته به تولیدات اولیه و ثانویه هستند) ،حمل و نقل ،ثبت
وقایع تاریخی در رسوبات ،کنترل و تصفیه آلودگیها همگی ازسایر خدمات و کارکردهای تاالبها محسوب
میشوند .البته این کارکردها و خدمات بسیار متفاوت و متنوع میباشند و شاید همگی آنها در داخل یک
اکوسیستم تاالبی موضوعیت نداشته باشند .به عنوان مثال برخی تاالبها با توجه به موقعیت جغرافیایی و مراکز
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مسکونی و اقتصادی اطراف ،نقش مهمی در حمل و نقل افراد و کاال پیدا میکنند در حالیکه این کارکرد
شاید در برخی تاالبهای دیگر موضوعیت چندانی نداشته باشد .یا اینکه برخی تاالبها ذخایر ارزشمندی از
آبزیان و به ویژه ماهیها دارند که به طور مستقیم قابل بهرهبرداری است در حالیکه در بسیاری از تاالبهای
آب شور ذخایر ماهی وجود ندارد .اما بطور کلی جمع بندی موردی برخی از این کارکردها در سطح دنیا و
همچنین به طور محدود در ایران اعداد و ارقامی را از نظر ارزشگذاری زیستمحیطی ارائه میدهد .بر این
اساس ارزیابی انجام شده توسط صندوق جهانی حیات وحش ( )WWFنشان میدهد که با احتساب برخی
از مهمترین کارکردهای تاالبها در سطح جهانی ،ارزش اقتصادی تاالبهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر
(وسعت تاالبهای ثبت شده در کنوانسیون در زمان محاسبه  12/8میلیون کیلومتر مربع بوده است) بالغ بر
 70میلیارد دالر در سال میباشد .در ارزیابی دیگری که توسط مراجع بینالمللی انجام پذیرفته است ارزش
اقتصادی کلیه اکوسیستمهای طبیعی جهان حداقل  33تریلیون دالر برآورد گردیده که در این مطالعات
ارزش خدمات و کارکردهای تاالبهای جهان حدود  9/4تریلیون دالر تخمین زده شده است.
در همین راستا مطالعات اختصاصی در مورد تاالبهای دنیا صورت پذیرفته که ارزشهای تاالبها را از نظر
اقتصادی به تفکیک نوع تاالب به شرح ذیل برآورد نموده است:
تاالبهای حرائی  9990دالر در سال
خورها  22832دالر در سال
آبسنگهاي مرجاني  6075دالر در سال
درياچهها و رودخانهها  8496دالر در سال
دشتهاي سيالبي 19580دالر در سال
البته همانطوریکه قبال نیز توضیح داده شد ،ارزشهای تاالبها متعدد و متنوع میباشد و کارکردهای
آنها بسته به نوع تاالب و شرایط جغرافیایی و اقتصادی  -اجتماعی منطقه مربوطه متفاوت خواهد بود .در
ایران مطالعات اقتصادی اندکی در مورد ارزشهای تاالبها صورت پذیرفته است اما برای بدست آوردن یک
رقم کلی می توان ارزش هر هکتار تاالب را با درنظر گرفتن مطالعات محدود داخلی انجام شده و مطالعات
جهانی که بخشی از آنها در این گزارش ارائه شده است حداقل  10،000دالر در سال درنظر گرفت .با در
نظرگرفتن وسعت تاالبها میتوان ارزش تاالبهای کشور را محاسبه نمود.
با توجه به تعاریف ارائه شده برای تاالبها ،ایران دارای تاالبهای بسیار متعددی است که انواع رودخانهها،
سواحل ،تاالبهای ماندابی ،دریاچههای تورب زاری و  ...را شامل میشود .از این بین تعداد  84تاالب تحت
عناوین مختلف حفاظتی و به عنوان تاالبهای با اهمیت ایران شناخته شدهاند و تعداد  24تاالب نیز به عنوان
تاالب بین المللی یا رامسر سایت به ثبت رسیدهاند .شکل 1-2نقشه موقعیت تاالبهای با اهمیت ایران را
نمایش میدهد .همچنین در جدول  1-2لیست این تاالب ها نشان داده شده است.
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جدول  :1-2ليست تاالبهاي با اهميت ايران

رديف

نام تاالب

مساحت
ha

درياچه اروميه

عنوان بين المللي

عنوان منطقه تحت
مديريت

استان

اهمیت ملی(*)
اهمیت منطقه ای(**)
اهمیت جهانی(***)

483000

رامسر،ذخيره گاه
زيستكره

آذربايجان غربي

***

2

تاالب قوپي

1200

رامسر

آذربايجان غربي

***

3

تاالب شورگل

1100

رامسر

آذربايجان غربي

***

4

تاالب يادگارلو

250

رامسر

آذربايجان غربي

***

آذربايجان غربي

***

آذربايجان غربي

*
*
*

1

5

تاالب دورگه سنگي

380

رامسر

6

تاالب گرده قيط و ميمند

1030

رامسر

7

تاالب كاني برازان

600

آذربايجان غربي

8

تاالب گروس

--

آذربايجان غربي

شكار ممنوع

9

تاالب آق گل

475

آذربايجان غربي

*

10

تاالب بوراالن

2000

آذربايجان غربي

**

11

تاالب نوروزلو

1000

آذربايجان غربي

*

12

تاالب پيراحمد كندي

100

آذربايجان غربي

*

شكار ممنوع

13

تاالب چنگيزگلي

250

آذربايجان غربي

*

14

تاالب كنيكور

430

آذربايجان غربي

**

15

تاالب قوريگل

240

شكار ممنوع

آذربايجان شرقي

***

شكار ممنوع

رامسر

آذربايجان شرقي

*

گيالن

***

16

تاالب قره قشالق

40000

17

تاالب انزلي

15000

رامسر

گيالن

***

گيالن

***

18

تاالب سياه كشيم

4500

رامسر

منطقه حفاظت شده

19

تاالب سلكه

360

رامسر

پناهگاه حيات وحش
پناهگاه حيات وحش

گيالن

***

پناهگاه حيات وحش

گيالن

*

20

تاالب اميركاليه

1230

رامسر

21

تاالب لوندويل

950

گيالن

***

22

كوالب بندركياشهر و
دهانه سفيد رود

500

رامسر

مازندران

***

23

شبه جزيره ميانكاله و خليج
گرگان

68800

رامسر  ،ذخيره گاه
زيستكره

پناهگاه حيات وحش

***
***

24

آببندان لپوزاغمرز

950

رامسر

شكار ممنوع

مازندران

25

تاالب فريدونكنار

1000

رامسر

پناهگاه حيات وحش

مازندران

*
*

26

آببندان سيد محله

350

مازندران

27

آببندان زرين كال

250

مازندران

28

آببندان الريم سرا

1000

مازندران

*

29

درياچه ولشت

24

مازندران

*

شكار ممنوع

35

2500

رامسر

گلستان

***

30

تاالب آالگل

رامسر

گلستان

***

رامسر

گلستان

***

31

تاالب آلماگل

200

32

تاالب آجي گل

320

رامسر

گلستان

***

اردبيل

**

33

تاالب گميشان

20000

34

آبگيرهاي دشت مغان

3000

اردبيل

*

اردبيل

*

35

درياچه نئور

420

36

تاالب شورابيل

200

كردستان

*

خراسان

*

37

درياچه زريوار

2000

38

تاالب گل بي بي

40

شكار ممنوع
منطقه حفاظت شده
شكار ممنوع

39

درياچه اوان

4

40

تاالب جازموريان

280000

41

تاالب هشيالن

450

42

تاالب چم شور

500

همدان

43

تاالب آق گل

450

همدان

شكار ممنوع
شكار ممنوع

قزوين

*

كرمان

*

كرمانشاه

*
*
*

44

تاالب پير سليمان

3

همدان

*

45

تاالب ميقان

10640

مركزي

*

46

تاالب بند عليخان

320

تهران

*

47

تاالب چگر

3

ايالم

*

48

تاالب چشمه زمزم

1

ايالم

*

49

تاالب سياب درويش

4

ايالم

*

منطقه حفاظت شده

50

درياچه گهر

منطقه حفاظت شده

لرستان

*

51

تاالبهاي پلدختر

15

شكار ممنوع

خوزستان

*

تاالب دز

15873

پناهگاه و منطقه
حفاظت شده

خوزستان

**

تاالب كرخه

13027

پناهگاه و منطقه
حفاظت شده

خوزستان

**

54

تاالب كارون

2500

خوزستان

**

55

تاالب سوسنگرد

30000

خوزستان

**

56

تاالب شادگان

282500

رامسر

خوزستان

***

57

خورموسي

123440

رامسر

خوزستان

***

58

تاالب هورالعظيم

700000

خوزستان

**

59

تاالب بندون و ميانگران

2500

خوزستان

*

تاالب چغاخور

1400

چهارمحال و
بختياري

*

تاالب گندمان

900

چهارمحال و
بختياري

*

خليج گواتر و حورباهو

34400

رامسر

پناگاه حيات وحش

سيستان و
بلوچستان

***

هامون صابري و هيرمند

166900

رامسر

منطقه حفاظت شده

سيستان و
بلوچستان

***

52
53

60
61
62
63

پناهگاه حيات وحش

شكار ممنوع

36

هامون پوزك

10000

65

دهانه رود مند

26870

منطقه حفاظت شده

66

دهانه رود حله

20000

منطقه حفاظت شده

بوشهر

67

سواحل جزيره خاركو

312

پناهگاه حيات وحش

بوشهر

68

تاالب ناي بند

4130

تاالب ني ريز(بختگان)

136500

64

69
70

تاالب كافتر

71

رامسر

رامسر

منطقه حفاظت شده

سيستان و
بلوچستان

***

بوشهر

**
**
**

منطقه حفاظت شده

بوشهر

**

پارك ملي و پناهگاه
حيات وحش

فارس

***

شكار ممنوع

فارس

*

درياچه هاي هفت برم

70

تاالب ارژن

2200

رامسر ،ذخيره گاه
زيستکره

منطقه حفاظت شده

تاالب پريشان

4700

رامسر ،ذخيره گاه
زيستكره

منطقه حفاظت شده

74

تاالب مهارلو

21600

75

دهانه رودهاي جاجين و
گابريگ

14000

هرمزگان

76

خورجاسك

11500

هرمزگان

**

77

دهانه رودهاي حرا و گز

15000

رامسر

هرمزگان

***

78

دهانه رودهاي شور و
شيرين و ميناب

45000

رامسر

هرمزگان

***

خورخوران

100000

رامسر ،ذخيره گاه
زيستكره

منطقه حفاظت شده

هرمزگان

***

80

جزيره شيدور

160

رامسر

پناهگاه حيات وحش

هرمزگان

***

81

تاالب گاوخوني

47600

رامسر

منطقه حفاظت شده

اصفهان

***

82

تاالب حرا

43812

منطقه حفاظت شده

هرمزگان

**

83

تاالب حرا

243

بوشهر

**

84

تاالب شيمبار

250

خوزستان

*

72
73

79

شكار ممنوع

* منبع :دفتر زيستگاهها و امور مناطق ،معاونت محيطزيست طبيعي ،سازمان حفاظت محيطزيست

37

فارس

*

فارس

***

فارس

***

فارس

*
**

منبع :دفتر زيستگاهها و امور مناطق ،معاونت محيطزيست طبيعي ،سازمان حفاظت محيطزيست

شکل  : 1-2نقشه تاالبهای با اهمیت و حفاظتی ایران
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با در نظر گرفتن این اطالعات ،چنانچه فقط ارزش تاالبهای بینالمللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر
در ایران در نظر گرفته شود ،با احتساب وسعت  1،481،147هکتاری تاالبهای بینالمللی ایران و ارزش
متوسط  10000دالر برای هر هکتار تاالب ،ارزش خدمات و کارکردهای این تاالبهای ایران به تنهایی
ساالنه قریب به  15میلیارد دالر خواهد بود .البته بدیهی است که شاید بخشی از این منافع اقتصادی به
صورت مستقیم در چرخههای مالی کشور وارد گردد ولی ارزش واقعی این تاالبها در صورت از بین رفتن
احتمالی آنها مشخص میگردد .مثال کارکرد کنترل سیالب تاالبها در اقتصاد ،با کم کردن خسارات ناشی
از این پدیده عمل میکند و این ارزش در صورت از بین رفتن تاالبها با افزایش خسارات سیل اقتصاد کشور
را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 -4-1-1ویژگیهای فیزیکوشیمیائی و بیولوژیک تاالبها
 -1-4-1-1مورفولوژي درياچهها

مساحت ،عمق و به طور کلي مورفولوژي يک درياچه بر فرآيندهاي زيستي آن موثر بوده و توليدات آبها
را تحت تاثير قرار ميدهد .در دریاچه هایی که دارای عمق کمتر و میزان واریزی رسوبات بیشتری هستند و
همچنین نور کافی ،جهت انجام فتوسنتز دریافت میکنند ،تولیدات زیستی بیشتری خواهند داشت.
(.)Thienemann, 1927; Rawson, 1956; Strom,1993

عمق کم يک درياچه ،فاکتوري تعيين کننده در ارتباط با توليد فتوسنتزي آن ميباشد .عمق درياچه در نهايت،
مساحت در دسترس را جهت رشد گياهان آبزي و موجودات مربوط به محیط ليتورال مشخص مينمايد.
 -2-4-1-1توزيع حرارت در اکوسيستمهاي آبي

جذب انرژي خورشيدي توسط آب درياچهها به عنوان عامل اصلي افزايش درجه حرارت در آنها عمل
مينمايد ( .)Wetzel, 2001 ; Goldman & Horne, 1994ميزان جذب انرژي نوراني به مقدار نفوذ نور
از ميان آب بستگي دارد .در مورد نور با طول موج  750نانومتر 90 ،درصد از اين نور در فاصله  1متري آب
جذب ميگردد ( .)Wetzel, 2001ميزان جذب نور با افزايش مواد آلي محلول به طور محسوسي افزايش
مييابد .مقداري از حرارت جذب شده توسط بازتاب حرارتي از درياچه و همچنين تبخير از دست ميرود.
ورود و خروج حرارت از منابع آبي در نهايت تعيين کننده خصوصيات منبع آبي خواهد بود .نکته قابل توجه
در انتقال حرارت در آبها ،جريانات آبي است که عامل توزيع حرارت در آبها ميباشد (شکل  .)3-1جذب
مستقيم تابشهاي خورشيدي تنها  10درصد از توزيع حرارت آبها را تشکيل ميدهد در حاليکه بيشترين
توزيع حرارتي آبها به کمک نيروي باد انجام ميپذيرد ( .)Birge, 1916اين پديده با تأثير نيروي باد در
جابجايي آبهاي سطحي عمل نموده و با اختالط اين آبها با آبهاي عمقي انتقال حرارت انجام ميپذيرد
(.) patterson etal, 1984 ; Imberger and Patterson, 1990
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شکل  : 1-3نمودار چگونگي توزيع حرارتي آبها نسبت به عمق در مقايسه با تابشهاي خورشيدي)(Wetzel, 2001

 -3-4-1-1شفافيت

نور از جمله عوامل مهم در منابع آبي ميباشد .فتوسنتز و توليد اوليه تا حد زيادي به مقدار نفوذ نور در آبها
بستگي دارد .همچنين پراکنش بسياري از جانوران نيز تحت تاثير نور قرار دارد.
يکي از شيوههاي ساده و ارزان قيمت اندازهگيري کدورت آب درياچهها اندازه گيري شفافيت با استفاده از
ديسک سکشی ( )Secchi diskميباشد .به عمق ناپديد شدن اين ديسک در آب ،عمق سکشی (Secchi
 )depthگفته ميشود .عمق سکشی در درياچههاي يوتروف ،گل آلود ،مصبها و رودخانههاي بزرگ داراي
محدودهاي حدود  0تا  2متر بوده و در درياچههاي اليگوتروف تا  40متر هم میرسد .در بسياري از درياچهها
عمق سکشی حدود يک سوم عمق اليه نورگير است (.)Goldman.etal, 1994
تخمين كدورت آب در درياچههاي كم عمق با در نظر گرفتن كلروفيل ،نسبت به مواد عالی پوسیده و كل
مواد معلق ( )TSSاز دقت كمتري برخوردار است ،اما نفوذ عمودي نور را ميتوان با دقت باال ،با استفاده از
كلروفيل و عمق سکشی تخمين زد (.)Scheffer, 1998
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 -4-4-1-1اکسيژن

اکسيژن از جمله متغيیرهاي مهم منابع آبي ميباشد .اکسيژن محلول جهت انجام متابوليسم کليه
ارگانيسمهاي آبي هوازي ضروري است .قابليت انحالل و خصوصيات ديناميکي توزيع اکسيژن در آبهاي
داخلي ميتواند بيانگر پراکنش و رشد ارگانيسمهاي آبزي باشد (.)Wetzel, 2001
ورود اکسيژن به آبها با انحالل اکسيژن موجود در اتمسفر و يا انجام فرآيند فتوسنتز اتفاق ميافتد و
اکسيژن ورودي به مصرف متابوليسم زيستمندان و يا واکنشهاي شيميايي غيرزيستي ميرسد .از اين رو
اکسيژن در آبها داراي نوسانات روزانه خواهد بود .توزيع اکسيژن ،انحالل بسياري از مواد مغذي غيرآلي را
به مقدار زياد تحت تاثير قرار ميدهد (.)Wetzel, 2001
تغيير در ميزان دسترسي به مواد مغذي با تغييرات فعاليتها از هوازي به بيهوازي و بالعکس ،تنظيم ميگردد
و تغييرات مواد مغذي و در نتيجه تغييرات اکسيژني ،رشد بسياري از ارگانيسمها را تحت تأثير قرار ميدهد.
انحالل گازها در آب پديدهاي بسيار آهسته است .اما با حرکات و چرخشهاي آب انحالل آنها و از جمله
اکسيژن در آبها افزايش مييابد .در يک درياچه ايدهآل ،غلظت اکسيژن در چرخش بهاره نزديک به 100
درصد اشباع بوده و مقدار انحالل در  4درجه سانتيگراد در ساحل آزاد بين  12تا  13ميليگرم اکسيژن در
ليتر تغيير مييابد (.)Wetzel, 2001
1

pH -5-4-1-1

در اندازهگيري مقياس پ هاش ( )pHغلظت يون  +Hمورد سنجش قرار ميگيرد و منفي لگاريتم غلظت
يون مذکور به عنوان شاخص  pHمطرح ميگردد pH .بر روي بسياري از فرآيندهاي شيميايي و بيولوژيکي
آب اثر ميگذارد .بيشتر درياچهها و رودخانهها تغييرات  pHبين  6/5تا  7/5را نشان ميدهند كه در اين
محدوده اثر منفي بر گياهان و جانوران آبزي ديده نميشود ( .)Goldman etal, 1994اما كاهش pH
به مقدار كمتر از  6در مدت طوالني باعث كاهش فراواني بسياري از ارگانيسم ها نظير حلزونها ،سخت
پوستان ،زوپالنكتونها و ماهيها ميگردد (.)Goldman etal, 1994
تغييرات  pHآب ميتواند در اثر نزوالت جوي (بارانهاي اسيدي) ،هوازدگي صخرهها ،تخليه فاضالب
و يا تجزيه بقاياي گياهي و جانوري بوجود بيايد .در درياچهها pH ،همانند اکسيژن داراي تغييرات روزانه
ميباشد .در آبهايي که مقدار قليائيت در آنها کمتر از  30ميليگرم در ليتر است (قليائيت خام بر حسب
ميليگرم در ليتر کربنات کلسيم سنجيده ميگردد) ،تغييرات  pHافزايش مييابد .به شکلي که به علت
عدم وجود مقادير کافي  ،Ca(HCO3)2قابليت جبران  CO2مصرفي در فرآيند فتوسنتز کاهش يافته و با
مصرف  CO2در روز  pHآب باال ميرود .در اين شرايط به هنگام شب ،به علت افزايش فعاليتهاي
تجزيهاي بر ميزان  CO2آب افزوده شده و  pHآب اسيدي ميگردد که اين فرآيند به خصوص در هنگام
صبح مسألهساز خواهد بود ( .)Sayviro & Maccareti, 1975بنابراين فتوسنتز و تنفس دو عامل مهم
در تغييرات  CO2در آبها ميباشند که  pHآبها را تحت تأثير خود قرار ميدهند.
1 - Dissolved oxygen
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آبهاي با قليائيت باال در اغلب موارد در برابر تغييرات  pHمقاوم بوده و داراي  pHقليايي ميباشندCO2 .

آزاد در  pHبرابر  5و کمتر غالب ميباشد .در  pHباالتر از  9/5مقدار کربنات (  )co23افزايش مييابد و در
 7 pHتا  9بيکربنات شکل غالب كربن در آب خواهد بود ( .)Wetzel, 2001شکل  ،4-1تغييرات ترکيبات
مختلف کربن را نسبت به  pHنشان ميدهد.
ن غيرآلي در مقايسه با )2001 ,Wetzel( pH
شکل  : 4-1نمودار تغييرات ترکيبات کرب 
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در صورت كاهش  pHآب درياچهها که از جمله اولين عالئم مردابي شدن شرايط آنها ميباشد ،به
خصوص در مناطق حاشيهاي كم عمق ،با افزايش گياه اسي َدپسند اسفاگنوم ( )Sphagnumکه گونه غالبی
می باشد مواجه ميگرديم كه در نتيجه ممكن است با وجود كاهش تنوع گونهها ،مقدار توليد اوليه درياچه
براي مدتي ثابت باقي بماند ( .)Goldman etal, 1994اما با ادامه شرايط نامناسب و ورود مواد مغذي
شرايط درياچه به سمت مردابي شدن پيش خواهد رفت.
 -6-4-1-1فسفر

تا کنون هيچ عنصري در آبهاي شيرين به اندازه فسفر مورد مطالعه قرار نگرفته است .اين امر ناشي از
نقش مهمي است که اين عنصر در متابوليسم بيولوژيکي بازي ميکند ،در حالي كه در مقايسه با ساير مواد
مغذي و ترکيبات ساختاري بيوتا (نظير کربن ،هيدروژن ،نيتروژن ،اکسيژن و سولفور) ،فسفر کمترين مقدار
را دارا بوده و توليد زيستي را تا حد زيادي محدود مينمايد (.)Wetzel, 2001
برخالف نيتروژن که داراي ترکيبات زيادي در سيستمهاي درياچهاي ميباشد ،شکل فعال و تأثيرگذار
فسفر غيرآلي ،ارتوفسفات ( ) po34است.
فسفين ( )PH3از ترکيبات فعال سيکل بيوژئوشيميايي فسفر ميباشد ( .)Wetzel, 2001فسفين
محصول احياي آنزيمي بي هوازي فسفات بوده و در رسوبات فاقد اکسيژن آبهاي شيرين يافت ميشود.
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غلظت فسفين در حد نانومول بوده و در درياچهها اندک ميباشد .شايد مهمترين اندازهگيري ترکيبات فسفر،
اندازهگيري فسفر کل ( )Total Phosphorusباشد که شامل فسفر موجود در تکهها و قطعات ()Particles
و فسفر محلول ميباشد ( .)Juday, 1927; Ohle, 1938فسفر قطعهاي شامل فسفر موجود در ارگانيسمها
(نظير فسفوپروتئين ها ،آنزيمهاي با وزن مولکولي پايين ATP، ADP ،و ،)...فاز معدني سنگها و صخرهها
(نظير هيدروکسي آپاتيت) و رسوبات و فسفر موجود در بقاياي آلي ميباشد .در مقابل فسفر قطعهاي ،فسفر
محلول نظير (ارتوفسفات) ،پليفسفاتها ،کلوئيدهاي آلي و استرهاي فسفات با وزن مولکولي پايين قرار
دارند (.)Wetzel, 2001
بخاطر نقش باالي فسفر به عنوان يک ماده مغذي ،در مطالعات مختلف اندازهگيري آن انجام ميپذيرد.
غلظت فسفر کل در آبهاي طبيعي غيرآلوده داراي محدوده وسيعي از کمتر از  1ميکروگرم در ليتر تا بيش
از  200ميليگرم در ليتر است ( .)Wetzel, 2001رسوبات درياچهها داراي غلظت فسفر بيشتري از آب
ميباشند (Olsen, 1985; Bostrom , 1981; Holdren eteal, 1977; Hepher, 1966; Holden,
.)1961
تحت شرايط احيايي در رسوبات ،آهن فريک ( )Fe IIIبه آهن فرو ( )Fe IIتبديل شده و فسفر متصل به
آن (که به شکل  FePO4بوده است) ،آزاد ميگردد .اين شرايط در منطقه هيپوليمنيون درياچههاي يوتروف
و يا شرايط احيايي نزديك رسوبات در زير بقاياي گياهي در درياچههاي كم عمق که از اکسيژن خالي
ميگردند ،اتفاق ميافتد .همزمان با از بين رفتن اليهبندي حرارتي و يا ايجاد جريان ،فسفر آزاد شده به
ستون آب انتقال يافته و توليد را افزايش ميدهد .ميکروفلور رسوبات نيز در افزايش غلظت فسفر راه يافته
به آبهاي مجاور رسوبات داراي اهميت ميباشد ( .)Fleischer, 1978با ورود اکسيژن به اليههاي زيرين
و با از بين رفتن شرايط احيايي ،فسفر باقيمانده در آب و يا فسفر ورودي به شکل  FePO4به رسوبات وارد
ميگردد .در آزادسازي فسفر ،سولفات نقش مهمي در احياي ( Fe(IIIبه ( Fe(IIايفا مينمايد (& Roden
.)Elmonals, 1997
 -7-4-1-1نيتروژن

نيتروژن در سطح زمين فراوان است ،ولي کمتر از  2درصد آن در دسترس ارگانيسمها قرار ميگيرد
( .)Gallowy, 1998نيتروژن فعال (که در ترکيب با کربن ،اکسيژن يا هيدروژن به فرم  NOx، NHxو
نيتروژن آلي قرار دارد) ،به مقدار زيادي بوسيله تثبيت بيولوژيکي نيتروژن از نيتروژن غيرفعال ( )N2ساخته
ميشود .نيتروژن در آبهاي شيرين داراي انواع مختلفي ميباشد N2 .مولکولي محلول ،ترکيبات آمينواسيدي،
آمونيوم ( ،)NH4+نيتريت ( )NO2-و نيترات ( )NO3-از جمله اين تركيبات ميباشند .منابع ورود نيتروژن به
آبها شامل موارد ذیل میباشند:
 ورود از اتمسفر تثبيت نيتروژن در آب و رسوب -ورود از طريق زهکش سطحي و زيرزميني
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نيترات فرم معمول نيتروژن ورودي به آبهاي شيرين از طريق زهکشها ميباشد .خروج نيتروژن از منابع
آبي از طريق موارد ذيل اتفاق ميافتد:
 جريانات خروجييها و خروج  N2گازي شكل از آبها
 احياء نيتروژن به  N2توسط باکتر  -رسوب دائمي به بستر

سيکل نيتروژن چرخه بيوشيميايي گستردهاي دارد که در آن نيتروژن به شکلهای مختلف در فرآيندهاي
متفاوت جذب ،دنيتريفيکاسيون (تبديل نيترات به  )N2و تثبيت نيتروژن به چشم ميخورد .تثبيت N2
توسط سيانوباکتريها و باکتريهاي هتروتروف اتفاق ميافتد که سهم سيانوباکتريها عموم ًا بيشتر است
( .)Wetzel, 2001هنگاميکه غلظت آمونيوم و آمونياک در منطقه نورگير کاهش مييابد ،بر فرآيند تثبيت
نيتروژن افزوده ميگردد.
آمونيوم توسط باکتريهاي هتروتروف ،به عنوان اولين محصول فرآيند تجزيه پروتئينها و ديگر ترکيبات
پروتئيني مطرح ميباشد .غلظت آمونيوم در آبهاي پراکسيژن عموم ًا کم است ،زيرا توسط توليد کنندگان
منطقه نورگير جذب ميشود ( .)Wetzel, 2001همچنين در حضور اکسيژن ،نيتريفيکاسيون و تبديل ترکيبات
نيتروژن به نيتريت و نيترات بيشتر اتفاق ميافتد .به هنگام اليهبندي حرارتي در صورت ايجاد شرايط بيهوازي،
باکتريهاي نيتريفيکاسيون کننده غيرفعال ميگردند .همچنين اليه باريک ( )Microzoneاکسيد کننده سطح
رسوبات از بين رفته و افزايش مشخص آمونيوم در نتيجه رهايي آن از بستر مشاهده ميگردد.
نيترات به عنوان محصول فرآيند نيتريفيکاسيون توسط نيتروباکتر و نيتروزموناس ساخته شده و به سرعت
توسط ارگانيسمها جذب ميگردد و در ترکيبات نيتروژن قرار ميگيرد .اين شکل از نيتروژن در واکنشها و
چرخههاي ارگانيسمهاي فتوسنتزکننده و ميکروبي شرکت مينمايد .در خالل متابوليسم اين ارگانيسمها و
پس از مرگ آنها ،اين نيتروژن به شکل آمونيوم آزاد ميگردد.
اندازهگيري ترکيبات نيتروژن به عنوان يک عنصر فعال در فرايندهاي زيستي داراي اهميت بوده و جهت
سنجش آن کل ترکيبات موجود در اکوسيستم به شکل نيتروژن کل ( )Total Nitrogenاندازه گيري ميگردند.
 -5-1-1متغيیرهاي زيستي در شبکه غذايي اکوسيستمهاي آبي
ارتباط بين حلقههاي مختلف در درياچههاي کم عمق ،زنجيرههاي غذايي پالژيک (وابسته به ستون
آب) و بنتيک(2وابسته به بستر) را در آنها تشکيل ميدهد .وجود ارتباط بين اين دو زنجيره به افزايش توليد در
اين اکوسيستمها کمک ميکند ( .)Vander zanden & Vadeboncoeur, 2002وجود ارتباط گسترده
بين زنجيرههاي غذايي موجود در سيستم و در عين حال وجود ارتباط غذايي با محيط پيرامون و خارج از
اکوسيستم آبي به تشکيل شبکه غذايي اين اكوسيستمهاي آبي ميانجامد.
1

1 - Pelagic
2 - Benthic
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 -1-5-1-1توليد کنندگان اوليه

فيتوپالنکتونها ،جلبكها و گياهان آبزي به عنوان اولين حلقه توليد کننده در زنجيرههاي غذايي از
اهميت بااليي برخوردار ميباشند .اين ارگانيسمها با استفاده از نور خورشيد به فتوسنتز پرداخته و انرژي
الزم در شبکه غذايي را فراهم ميآورند .گياهان آبزي با جذب مواد مغذي به عنوان عامل محدود کننده
رشد فيتوپالنکتونها از زمانهاي گذشته مورد توجه بودهاند ( .)Hutchinson, 1975مواد مغذي به عنوان
فاکتور مؤثر بر توده زنده جلبکي ،بيش از ساير فاکتورها داراي اهميت ميباشند (.)Scheffer, 1998
در اکوسيستمهاي آبي ،مجموع مقدار فيتوپالنکتونها معمو ًال به شکل تعيين تعداد سلولها ،مجموع
حجم سلولي ،غلظت کلروفيل  aو يا وزن خشک فاقد خاکستر در واحد حجم درياچه ،مورد سنجش قرار
ميگيرد .برآورد مقدار فيتوپالنکتونها با استفاده از کلروفيل  ،aساده و کاربردي ميباشد اما هميشه بهترين
تخمين را ارائه نمي دهد .به همين دليل اندازهگيري از طريق ميانگينگيري مقدار کلروفيل  aو نتايج يکي
ديگر از روشها ،معمول و مفيد خواهد بود .در مورد سنجش گياهان آبزي نيز عموم ًا درصد پوشش گياهي
از کل سطح درياچه مطرح ميباشد.
جلبکها
نام متداول جلبک  1نامی غير رسمي است که لينه دانشمند معروف سوئدي آن را براي گياهان پست
به کار برد که بعدها مشخص گرديد که از  14جنس که لينه آنها را جلبک ناميد ،تنها  4جنس امروزه در
گروههاي جلبکي قرار ميگيرند (کيان مهر.)1384 ،
طبق شواهد موجود ،جلبکها موجوداتی بسيار قديمي هستند .موجودات پروکاريوتيک ظاهراً اولين
موجوداتي بودهاند که بر روي زمين ظاهر شدهاند .عقيده بر اين است که موجودات کلروفيلدار از  3میلیارد
سال قبل به اکسيژنه کردن جو پرداختهاند .جلبکها گروه نسبت ًا بزرگي از گياهان ريسهدار( 2در طبقهبندي
جديد سلسله پروتيستا) را تشکيل ميدهند که عمدت ًا آبزي بوده و فتو اتوتروف ميباشند .در کليه جلبکها
کلروفيل aموجود است .جلبکها فتوسنتز کننده بوده و از لحاظ تشکيالتي به سطح گياهان آرکگوندار
نميرسند.
بنابراين با توجه به توضيحات فوق جلبکها را ميتوان اينگونه تعريف نمود« :گياهان سبز ،فتواترتروف،
فاقد آرکگون ،به کلي داراي ساختمانهاي توليد مثلي تک سلولي ،بدون سلولهاي پوششي و محافظتي،
به تمامي آبزي و فاقد جنين» (كيان مهر . )1384 ،قابل ذکر است که در بين جلبکها ،جلبکهاي سبز-آبي
(سيانوفيسهها) فاقد هسته و خصوصيات سلولي پيشرفته ميباشند .لذا آنها را جزو موجودات پروکاريوتيکي
ميشناسند.
فيتوپالنکتونها
پالنکتون واژهاي عمومي است که به ارگانيسمهاي آبزي فاقد اندام حرکتي يا با تحرک کم اتالق
1 - Algae
2 - Thallophyta

46

ميگردد .فيتوپالنکتونها اولين حلقه زنجيره غذايي در بيشتر آبها را تشکيل ميدهند که با استفاده از
نور خورشيد به فتوسنتز ميپردازند .فيتوپالنکتونها با حرکات آزاد از اندازه کوچک کمتر از  5ميکرومتر در تک
سلوليهاي پيکو پالنکتوني تا کلونيهاي به اندازه نخود فرنگي را تشکيل ميدهند ( .)Goldman etal, 1994
فاکتورهايي وجود دارند که ذیتوده و ترکيب جوامع جلبکي و فيتوپالنکتونها را تحت تأثير قرار ميدهند.
مواد مغذي ( )Nutrientsاز جمله آنهاست که بيشتر از ساير فاکتورها در تغييرات ذیتوده جلبکي مؤثر
شناخته شدهاند .مدلهاي رگرسيوني مقدار فيتوپالنکتونها را تحت تأثير غلظت مواد مغذي در درياچهها
نشان دادهاند (.)Scheffer, 1998
بيشتر گزارشها مقدار کلروفيل جلبکها را بين  1تا  2درصد وزن خشک آنها نشان دادهاند (Reynold,
 .)1984مقدار فسفر جلبکها نيز در درياچههاي يوتروف معمو ًال متفاوت و بين  0/4تا  1درصد از وزن خشک
آنها بوده است ( )Inagemar etal, 1998و نيتروژن نيز حدود  10برابر اين فاکتور (فسفر) اندازهگيري شده
است (.)Smith, 1982
ترکيب جوامع جلبكها و فيتوپالنکتونها در اکوسيستمهاي آبي به عنوان شاخصهاي زيستي
( )Biological Indicesداراي اهميت ميباشند .به طور مثال سيانوباکترها ( )Cyanobactersکه
جلبکهاي سبز -آبي نيز ناميده ميشوند ،از بسياري جهات از ساير فيتوپالنکتونها متمايز ميگردند.
اگرچه اين ارگانيسمها فاقد اندامکهاي پيشرفته سلولي بوده و به علت عدم وجود هسته مشخص جزء
پروکاريوتها طبقهبندي ميشوند ،اما از اين جهت که مولکول الکترون دهنده در آنها مولکول آب ميباشد،
جلبک سبز-آبي ناميده ميشوند ( .)Sheffer, 1998اين ارگانيسمها به علت قدرت تطابق با نور و توانايي
تثبيت نيتروژن مولکولي (به طور مستقيم) داراي توانايي سازش و غالب شدن در طول فصل تابستان
ميباشند.
گروه ديگر از جلبکهاي شاخص جلبکهاي سبز ( )Chlorophytaهستند که بيشترين تنوع را در آبهاي
شيرين دارا ميباشند .از اين گروه گونههايي نظير دسميد ( )Desmidاز راسته کانژوگالز ،شاخص آبهاي
کم توليد و اليگوتروف هستند .از جمله راستههاي مهم اين گروه ميتوان به راسته ولوکالز (،)Volvocales
کلروکوکالز ( ،)Chlorococcalesکالدوفورالز ( )Cladophoralesو کانژوگالز ( )Conjugalesاشاره کرد.
سومين گروه از جلبکهاي مهم آبهاي شيرين دياتومها ( )Diatomsهستند که شاخه Bacillariophyta
را شامل ميگردند .اين گروه در درياچههاي کم عمق ،نقش عمدهاي را در توليدات اوليه آنها ايفا مينمايند.
در درياچههاي اليگومزوتروف در فصل بهار ،عموم ًا اين گروه غالب ميگردند .از ويژگيهاي اين گروه دارا
بودن ديواره سيليسي است.
چهارمين گروه مهم از جلبکها ،جلبکهاي طاليي-قهوه اي ( )Chrysophytaهستند که در
کروماتوفورهاي خود عالوه بر کلروفيل  ،aداراي بتاکاروتن و زانتروفيل هستند .انواع بزرگ اين گروه نظير
 ،Dinobryonاز جلبکهاي رايج درياچههاي اليگوتروف مناطق معتدله ميباشند.
پنجمين گروه از جلبکهاي مهم آبهاي شيرين ،دينوفالژلهها ( )Dinoflagellataهستند که جزء
فيتوپالنکتونهاي غالب درياچهها بوده و به ندرت در رودخانهها يافت ميگردند .برخي از گونههاي اين
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گروه که در درياچههاي كم عمق مشاهده ميگردند نظير  Peridinumو  Ceratiumداراي ديواره سلولي
ضخيم ميباشند.
آخرين گروه از جلبکهاي مهم آبهاي شيرين اوگلنوفيتا ( )Euglenophytaهستند .اين گروه از نظر رنگدانه
بسيار به جلبکهاي سبز شبيه ميباشند و در آبهاي يوتروف و يا رسوبات کم عمق يافت ميشوند .با توجه به اينکه
اوگلنوفيتا عالوه بر فتوسنتز قادر به استفاده از مولکولهاي آلي ميباشند ،به آنها  Phagotrophگفته ميشود.
گياهان آبزي
گياهان آبزي در منطقه ساحلي درياچهها و به خصوص در درياچههاي کم عمق غالب ميباشند .گياهان
آبزي داراي سه گروه عمده شناور ( ،)Floatingبن در آب ( )Emergedو غوطه ور ()Submerged
هستند .همانگونه که در قسمت مقدمه اشاره شد ،اين گياهان با جذب گسترده مواد مغذي از طرق مختلف
و ايجاد سايه عامل محدودکننده رشد فيتوپالنکتونها محسوب ميگردند (.)Sheffer, 1998
با افزايش فراواني گياهان آبزي بر مقدار شفافيت آبها افزوده شده و توده زنده فيتوپالنکتوني کاهش
مييابد ( .)Lau & Lane, 2002مطالعات اخير نشان داده اند که گياهان آبزي در تشکيل ديناميک شبکه
غذايي و متعادل ساختن واکنشهاي زنده و غيرزنده در درياچهها مؤثر ميباشند (.)Lau & Lane, 2002
همانند جلبكها ،گياهان آبزي در معدني شدن رسوبات و آزاد سازي فسفر و همچنين ايجاد شرايط
بياكسيژني و در نتيجه آزادسازي فسفر تركيب شده با آهن نقش بسزايي دارند (.)Sheffer, 1998
همچنين  pHباالی ناشي از انجام فتوسنتز در گياهان آبزي ،به عنوان محرك در فرايند آزادسازي فسفر
از رسوبات عمل مينمايد .اما از سوي ديگر ،گياهان آبزي با كاهش آشفتگي رسوبات ( )Turbulenceو
تثبيت بستر ،مقداري از آزادسازي فسفر را كاهش ميدهند .بنابراين گياهان آبزي هم در افزايش آزادسازي
فسفر و هم در كاهش آن ،نقش اساسي ايفا مينمايند.
تفاوت مهم ديگر بين رويش گياهي و فيتوپالنكتونها از موقعيت مكاني آنها ناشي ميگردد .گياهان
آبزي ميتوانند بخش زيادي از مواد مغذي خود را از رسوبات فراهم كنند .اين پديده سبب ميشود كه مواد
مغذي آزاد شده داراي يك پتانسيل خروج از رسوبات به ستون آب ،از طريق گياهان زنده و يا پوسيده باشند
(.)Sheffer, 1998

از جمله عوامل محدود کننده در رويش گياهان آبزي ،کدورت ميباشد که با افزايش آن به علت عدم
نفوذ نور به بسترهاي ساحلي ،رويش اين گياهان محدود ميگردد.
 -2-5-1-1مصرف کنندگان اوليه

زوپالنکتونها
پالنکتونهاي جانوري (زوپالنكتونها) ارگانيسمهاي مصرف کننده منابع آبي بوده و بيشترين تعداد
زوپالنکتونهاي درياچهاي را ميکروزوپالنکتونهايي نظير پروتوزئرها و روتيفرها تشكيل ميدهند (Horn
.)& Goldman, 1994
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در بيشتر درياچهها زوپالنکتونها به عنوان گروهي مهم در کنترل ستوني ( )Top-Downجلبکها
مطرح ميباشند ( .)Sheffer, 1998معمو ًال جانوران کوچکتر از اين گروه نظير روتيفرها ()Rotifers
و کپه پودا ( )Copepodsداراي بيشترين اهميت هستند .در جمعيت زوپالنکتوني کپهپودا ،کالدوسرا و
روتيفرها معمو ًال  5تا  8گونه غالب ميباشند ( .)Horne & Goldman, 1994زوپالنكتونهاي مذكور
غذاي الزم براي الرو ماهيها و زوپالنکتونهاي گوشتخوار نظير کپه پودهاي سيکلوپوئيد (Cyclopoid
 )Copepodsرا در خود نگه داشته و از جلبکهاي کوچک و باکتريها تغذيه مينمايند (.)Sheffer, 1998
اين گروه از زوپالنکتونها توانايي کاهش توده زنده جلبکي را دارا ميباشند (.)Jeppesen et al., 1990
اما تنها گروهي که داراي قدرت تأثير گذاري بر کلروفيل ميباشند ،کالدوسرا ( )Cladoceransهستند.
دافنيها ( )Daphniaاز اين دسته ،به علت قدرت چراي زياد شناخته شده ميباشند (.)Sheffer, 1998
اندازه بزرگ اين جانداران به آنها اجازه ميدهد که از تعداد زيادي از جلبکها بتوانند تغذيه کنند .تعداد زيادي
از مطالعات ذرات رس معلق را براي تغذيه دافنيها مضر دانستهاند (Arruda et al., 1983; Kirk and
.)Gilbert, 1990; Kirk,1991
فاکتورهايي نظير اکسيژن ،نور ،درجه حرارت ،جريانات آبي ،غذا ،بيماري ،رقابت و تأثير شکارچي بر جوامع
و غالبيت زوپالنکتونها اثرگذار ميباشد.فشار شكار ماهي ها در كنترل فراواني زوپالنكتونها مؤثر است.
در مقابل اين فشار شکار ،گياهان آبزي به عنوان پناهگاه مهمي براي زوپالنکتونها محسوب ميگردند
( .)Sheffer, 1998بيشتر مطالعات نشان داده اند که زوپالنکتونها در درياچههاي کم عمق به ترک آبهاي
آزاد پرداخته و حتي به صورت بسيار فشرده ميتوانند در مجاورت رسوبات و يا نزديک رويشهاي گياهي
غوطه -ور و يا تشکيالت ساحلي نظير ريشه درختان ،قرار بگيرند (.)Sheffer, 1998
موجودات کفزي
موجودات کفزي ( )Benthosبه عنوان يکي از مهمترين حلقههاي زنجيره غذايي وابسته به رسوبات
درياچه مطرح ميباشند .اين موجودات بيشتر دوران حيات خويش را در مجاورت رسوبات به سر ميبرند.
اين جانداران اغلب رنگي و کرم مانند بوده و گروه متنوعي از جانوران کوچک نظير الرو حشرات ،سخت
پوستان ،کرمها و نرمتنان را شامل ميگردند ( .)Horne and Goldman, 1994بنتوزها پراکنش لکه اي
داشته و قطعات دتريت ظريف را به پروتئين تبديل مينمايند و در نهايت به مصرف ماهيها و پرندگان قدم
زن در آبها ميرسند.
محيط زيست موجودات کفزي ميتواند به دو بخش عمده ليتورال و پروفوندال تقسيم گردد .ناحيه ليتورال
در طول روز تغييرات عمده فصلي را در خصوصيات فيزيکي و شيميايي نشان ميدهد (Horne and
 .)Goldman, 1994بر خالف اين ناحيه منطقه پروفوندال محيطي يکنواخت از نظر خصوصيات فيزيکي و
شيميايي دارد و تنها در درياچههاي مزوتروف و يوتروف در طول تابستان خالي از اکسيژن ميگردد.
ساختار جوامع پروفوندال ساده بوده و به چهار گروه عمده محدود ميگردد .اين گروهها شامل کرمهاي حلقوي،
آمفي پودا ،الرو حشرات (نظير شيرونوميد و کائوبوروس) و صدفها ميگردد (Horne and Goldman,
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 .)1994الزم به ذكر است كه درياچههاي كم عمق در بيشتر موارد فاقد منطقه پروفوندال ميباشند.
تنوع ،تراکم و توليد موجودات كفزي در نواحي ليتورال بيشتر است .بيشتر انواع حشرات ،حلزونها ،کرمها،
سخت پوستان و ماهيها در اين آبهاي کم عمق و پويا وجود دارند (.)Horne and Goldman, 1994
بي مهرگان كفزي نظير الرو شيرونوميد و حلزونها در درياچههاي كم عمق ،نسبت به آبهاي عميق از
اهميت بيشتري برخوردار ميباشند ( .)Sheffer, 1998به طور نمونه ليندگارد ( )1994جريان انرژي در شبكه
غذايي را در دو درياچه كم عمق با دو درياچه عميق مقايسه نمود .وي دريافت كه در درياچههاي كم عمق
نسبت سهم زوبنتوز در مجموع توليد زوپالنكتوني و زوبنتوزي  ./86و در درياچه عميق اين سهم حدود نصف
بوده است .تركيب نتايج مطالعات مختلف جيپسن و كوليگوس ( )1996نشان ميدهد كه در واقع ارتباط
مشخصي بين افزايش بيومس زوپالنكتوني نسبت به زوبنتوزها با عمق درياچه وجود دارد (.)Sheffer, 1998
دسترسي زياد به بنتوزها در درياچههاي كم عمق ،ساختار جمعيتي ماهيها را تغيير ميدهد .به خصوص
در درياچههاي كدر فاقد رويش گياهي ،جامعه ماهيهاي بنتوزخوار غالب ميباشند (.)Sheffer, 1998
در درياچههاي يوتروف كوچك ،افراد بالغ ماهيان كپور معمولي ( ،)Cyprinus carpioسيم (Abramis
 )bramaو كلمه ( )Rutilus rutilusبه طور عمده از بي مهرگان كفزي تغذيه مينمايند.
موجودات کفزي نيز همانند دیگر گروههاي زيستي ذكر شده ميتوانند به عنوان شاخصهاي زيستي
عمل نمايند .با توجه به اينکه تغييرات ساختاري در ترکيب گونه اي اين جوامع به آهستگي اتفاق ميافتد،
لذا امکان رديابي استرسهاي محيطي وارد شده بر اکوسيستمهاي آبي در آنها به شكل بهتري فراهم است.
به خصوص اين ارگانيسمها در برابر آلودگيهاي آلي و اسيدي واکنش بهتري از خود نشان ميدهند (Gray
.)& Delaney, 2008
 -3-5-1-1مصرف کنندگان ثانويه

ماهيها
شرايط موجود در درياچههاي کم عمق از جمله فاکتورهاي اساسي در تعيين ساختار جوامع ماهيهاي
موجود در آن ميباشد ( .)Lammens, 1989آبهاي فاقد رويش گياهي با کدورت باال عمدت ًا با جمعیت زیاد
کپورماهيان مواجه است .اما در آبهاي شفاف تر گونههايي نظير سوف و اردک ماهي مشاهده ميگردند.
تقريب ًا همه ماهيهاي درياچه اي در مراحل اوليه حيات خود پالنکتوني بوده و از زوپالنکتونهاي
کوچک ،جانوران کفزي کوچک و رويش سطحي گياهان غوطه ور و سطح صخرهها تغذيه مينمايند
( .)Horne and Goldman, 1994مخازن داراي ماهي از زوپالنكتونهايي با جثه كوچكتر و بيومس
جلبكي بيشتر برخوردار هستند .اما مخازن فاقد ماهي با كاهش توليد فيتوپالنكتوني و وجود زوپالنكتونهاي
بزرگتر گياهخوار نظير دافنيها مواجه مي باشند ( .)Sheffer, 1998چراي انتخابي ماهي ها بر روي
زوپالنكتونهاي درشت تر باعث تغيير جمعيت زوپالنكتونها به سمت جاندارانی با جثه كوچكتر ميگردد
(.)Sheffer, 1998
در خصوص تأثير جوامع ماهي بر پالنكتونها الزم به ذكر است كه نه تنها عامل شكار باعث كاهش افراد
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بزرگ جثه جمعيت زوپالنكتوني ميگردد ،بلكه تحقيقات افراد مختلف نشان داده است كه جوامع دافني
استراتژي و رفتارهاي حياتي خويش را در برابر كنشهاي شيميايي ناشي از حضور ماهيها تغيير ميدهند
( ) Dodson,1988-Demeester et al., 1995-Stirling, 1995و اين امر موجب كاهش اندازه انفرادي
اين دافنيها ميگردد (.)Pijanowska, 1993: Engelmayer, 1995
در خصوص تغييرات فصلي جوامع پالنكتوني و ماهي درياچهها ،يكي از دورههاي مشخص ،وجود فاز
آبي شفاف در اواخر فصل بهار است ( .)Sheffer, 1998اين شيب تغييرات در ذیتوده جلبكي به علت
كاهش مواد مغذي در دسترس ،ناشي از بلوم جلبكي در فصل بهار ،به وجود ميآيد .چراي مفرط جلبكي
توسط گونههاي بزرگ زوپالنكتوني ،پس از پيك توليد جلبكها در فصل بهار ،عامل به وجود آمدن فاز آبي
شفاف ميگردد ( .)Sheffer, 1998در اوايل تابستان ورود ماهيهاي جوان باعث افول جوامع زوپالنكتوني
ميگردد .اين تقارن در افزايش ذیتوده ماهيهاي جوان با افول زوپالنكتونها نشان ميدهد كه يكي از
عوامل اصلي كاهش جمعيت زوپالنكتوني ،فشار شكار ناشي از ماهيها ميباشد (.)Sheffer, 1998
وجود رويشهاي گياهي در آبهاي کم عمق ميتواند با فراهم آوردن مناطق امن به عنوان پناهگاهي
براي ماهيان جوانتر ،در مقابل ماهيان گوشتخوار عمل نمايد .ماهيهاي گوشتخوار در درياچهها عمدت ًا به
عنوان آخرين حلقه موجود در زنجيره غذايي آبها عمل مينمايند.
ساير مصرف کنندگان مؤثر در شبکه غذايي درياچهها
در شبکه غذايي درياچهها موجوداتي نظير پرندگان ،پستانداران ،خزندگان ،دوزيستان و انسانها نيز به
طور مستقيم و يا غيرمستقيم مؤثر ميباشند .پرندگان به دو شکل بومي و يا مهاجر در اکوسيستمهاي آبي
مشاهده ميگردند که هر يك بر اساس نوع تغذيه ،شبکه غذايي درياچهها را تحت تاثير خود قرار ميدهند.
اهميت پرندگان مهاجر از نظر انتقال ميکروارگانيسمهاي بيماريزا و تکميل چرخه زيستي برخي انگلها در
منابع آبي مهم ميباشد (جاللي.)1377 ،
پستانداران و به خصوص پستانداران گوشتخوار و الشه خوار با مصرف ماهيها و الشه آنها با شبکه
غذايي درياچهها مرتبط بوده و حتي از پرندگان آبزي و کنار آبزي تغذيه مينمايند .خزندگان و دوزيستان
نسبت به ساير جانداران ذکر شده به مقدار بيشتري در ارتباط با اکوسيستم آبي ميباشند و بعض ًا به طور
مستقيم از جانداران آبزي تغذيه مينمايند.
انسانها نيز با تغذيه از ماهيها به عنوان آخرين حلقه از شبکه غذايي آبها و محدوده اطراف آنها عمل
نموده و فعاليت آنها به خصوص در مورد برداشت از آبها و فشار صيد بر اکوسيستم آبي اثرگذار خواهد بود.
انسانها با انجام فعاليتهاي کشاورزي و توليد فاضالبهاي خانگي و صنعتي و ورود اين فاضالبها به
منابع آب به طور مستقيم شرايط محيطي آبها را تحت تأثير قرار ميدهند.
 -4-5-1-1تجزيه کنندگان

تجزيه کنندگان از اين جهت که در بازگشت منابع آلي به شکل قابل جذب براي ساير جانداران عمل
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مينمايند ،بسيار مهم بوده و در ستون آب و همچنين رسوبات بستر نقش عمده اي ايفا مينمايند.
تراکم باکتريها در اکوسيستمهاي آبي به مقدار توليدات آن اکوسيستم بستگي دارد ،به شکلي که اين
ميكروارگانيسم ها در درياچههاي اليگوتروف داراي تراکم کمتري نسبت به درياچههاي يوتروف ميباشند
(.)Wetzel, 2001
اهميت تجزيه كنندگان در منابع آبي از جهت مصرف اكسيژن و ايجاد شرايط بي هوازي را نمی توان
نادیده گرفت .به خصوص در درياچههاي كم عمق به جهت باال بودن دماي رسوبات در فصل تابستان،
بر سرعت فرآيندهاي معدني شدن و ورود مواد مغذي از رسوبات به داخل آب افزوده ميگردد .از اين رو
الگوي تغييرات فصلي مواد مغذي در درياچههاي كم عمق ،نسبت به درياچههاي داراي اليه بندي حرارتي
برعكس ميباشد (.)Sheffer, 1998

 2-1مبانی پایه و سوابق مطالعات نیاز آبی تاالبها
با عنايت به تهديدات جدي رو در روي تاالبهاي كشور ،مقوله تعيين نیاز آبی زيستمحيطي بطور اعم از
جمله مهمترين برنامهها و نيازهاي سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد .در سطح بينالمللي نيز تجارب
كشورهاي مختلف در مديريت تاالبهاي طبيعي و اثرات ناشي از برنامههاي توسعه منابع آب موجب گرديده
است تا تعيين نیاز آبی تاالبها از برنامههاي كنوانسيونهاي مرتبط با تاالبها باشد .در اين رابطه ميتوان به
بندهای  15 ،14و  16ماده يك قطعنامه هشتمين كنفرانس متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال 2002
ميالدي در والنسيا اسپانيا برگزار گرديد ،اشاره نمود .در اين قطعنامه تأكيد گرديده كه كليه كشورها ضمن
بكارگيري رهنمودهاي كنوانسيون رامسر ،روشهاي تعيين حداقل نياز آبي اكوسيستمهاي تاالبي را با توجه
به شرايط اقليمي و ويژگيهاي طبيعي كشور خود تدوين و مورد استفاده قرار دهند.
عليرغم مباحث فوقالذكر در ايران ،روش خاصي جهت تعيين حداقل نياز آبي تاالبها موجود نميباشد و
ن ه تنها سازمان حفاظت محيط زيست در مواجهه با طرحهاي توسعه منابع آب از ابزارهاي علمي  -كاربردي
الزم جهت درخواست نیاز واقعي و بهينه تاالبها برخوردار نيست ،بلكه مشاورين مختلف نيز در مطالعات
زيستمحيطي طرحهاي توسعه منابع آب از امكان محاسبه حداقل نياز اكوسيستمهاي آبي پاييندست
برخوردار نبوده و به ناچار به استفاده از روشهاي عمومي نظير اختصاص درصدي از آب پايه به پاييندست
و يا الگوبرداري از مطالعات ساير كشورها بسنده ميكنند .به همین دالیل در نوشته حاضر تالش گردیده
تا با بکارگیری نتایج سایر مطالعات انجام شده در سطح بینالمللی با بهرهگیری از اطالعات دریاچه ارومیه
بعنوان مطالعات موردی ،نسبت به تأمین ابزارهای کاربردی محاسبه نیاز آبی تاالبها اقدام نماید.
 -1-2-1مبانی پایه و معیارهای اصلی برنامهریزی و تخصیص آب
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براي انسان آب عالوه بر كاركردهاي فيزيولوژيك ،حياتي و اكوسيستمي ،داراي ارزشهاي اقتصادي
نيز ميباشد .ميزان حجم كلي آب در سطح كره زمين ثابت ميباشد و چرخه آب بگونهاي است كه توزيع
زماني و مكاني آن بطور يكسان در سطح زمين پراكنده نگرديده است .با توجه به افزايش جمعيت انسان و
مصارف مستقيم و غير مستقيم جوامع بشري و همچنين محدوديتهاي منابع آب ،كمبود آب به تدريج به
اشكال مختلف در سطح زمين نمايان گرديده است .بر اين اساس انسانها به مرور زمان به لزوم برقراري
مكانيسمها و نظامهاي عمومي بهرهبرداري منابع آب پي بردند.
به تدريج نظامهاي بهرهبرداري منابع آب با تحوالت اجتماعي و ارتقاء سطوح نهادهاي اجتماعي تكامل
يافت .در جوامع اوليه بهرهبرداري منابع آب بدون ضوابط و محدوديتهاي خاصي مستقيما توسط مردم
صورت گرفته است .با افزايش جمعيت ،رشد سطح نهادهاي اجتماعي و همچنين ازدياد مصارف و نيازهاي
آبي ،لزوم نظاممند شدن بهرهبرداري آب مشخص گرديد و با توجه به رشد اجتماعي ،مكانيسمهاي بومي
براي بهرهبرداري آب مقرر گرديد .وجود ميرابها كه مسئول تقسيم آب بودهاند و همچنين واحدهاي
سنجش آب نظير ،فنجان و سنگاب مثالهاي خوبي براي اينگونه نظامهاي بومي بهرهبرداري آب در ايران
ميباشد .افزايش جمعيت ،توسعه كاربريهاي انساني و نيازهاي آبي به تدريج سبب گرديد كه ارزش آب به
عنوان پايه نيازها و فعاليتهاي اقتصادي بيشتر نمايان گردد و همزمان با اين فرايند ،بهبود سطح مديريتي
و نهادهاي اجتماعي موجب گرديد كه سازوكارهاي بومي پاسخگوي بهرهبرداري آب نبوده و به دليل اين
نياز ،ساختارهاي كالن و ملي مديريت آب ايجاد گرديد كه الزمه اين نظام جديد تدوين قوانين و معيارهاي
مديريتي آب ميباشد .ابزارهاي جديد مديريت منابع آب امروزه در كليه كشورهاي جهان به شکلهای
مختلف ايجاد شده است .فرايند تكوين مديريت بهرهبرداري و تخصيص آب در سطح اغلب كشورها مراحل
كم و بيش مشابهي را طي نموده است .بااین حال غنا و سرعت طي اين مراحل در مناطق مختلف دنيا
يكسان نبوده است .در اين مسير كشورهاي مناطق خشك و نيمه خشك داراي نهادهها و سوابق كاملتري
بودهاند .عليرغم اينكه قوانين و رويههاي مديريت آب در كشورهاي مختلف داراي تفاوتهايي ميباشد ولي
اصول و چارچوب نظامهاي مربوطه كم و بيش يكسان است.
در فرآيند مديريت و تخصيص منابع آب به دليل محدوديت منابع و ارزش اقتصادي روز افزون ،آب
به عنوان يك زير ساخت اصلي توسعه كليه بخشها ،مدتها نيازهاي اكولوژيك طبيعت ناديده گرفته
شده است و بدين ترتيب آبي كه در قرون متمادي در اختيار طبيعت قرار داشته و موجب تكامل و
تكوين اكوسيستمها گرديده بود به تدريج به مصارف انساني تخصيص داده شد .بر اثر اين فرآيند برخي
اكوسيستمهاي طبيعي آسيبهاي جدي ديدند .به همين دليل در دهههاي اخير لزوم مد نظر قرار گرفتن
نيازهاي آبي سيستمهاي طبيعي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع يكي از مقوالت جديد مطروحه
در سطح جهان است.
با توجه به افزایش نیازهای آبی و توسعه بهرهبرداری از منابع آب و احداث سدها و دیگر سازههای آبی،
جريان رودخانههاي زيادي در سطح جهان بطور وسيعي دستخوش تغييرات شده و بهرهبرداري مستقيم،
اجراي طرحهاي سد سازي جهت ذخيره و تنظيم آب و همچنين انتقال بين حوضهاي موجب كاهش آب در
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دسترس مناطق پايين دست و بويژه تاالبها گرديده است .در نتيجه اين تغييرات عالوه بر تهديد تاالبها به
عنوان اكوسيستمهاي با ارزش طبيعي ،بسياري از كاركردها و خدمات اكولوژيكي و هيدرولوژيكي آنها نيز
حذف گرديده است كه باز خورد اين امر در درجه اول به جوامع انساني و بويژه اقشار كم درآمد حاشيه آنها
كه به خدمات و توليدات تاالبها وابستهاند منعكس ميگردد .به همين دليل نياز به تعيين حداقل نياز آبي
اكوسيستمهاي آبي و تنظيم جريانات زيست محيطي مورد توجه جهاني قرار گرفته و از چالشهاي مهم
مديريت آب و اكوسيستمهاي تاالبي ميباشد.
از سوی دیگر با توجه به روند کاهش منابع آب و افزايش تقاضاي بخشهاي مختلف مصرف ،نقش
اقتصاد زيست محيطي در مديريت و تخصيص آب اهميت زيادي پيدا كرده است .نقش سنتي و حاكميتي
دولتها در مديريت آب با توجه به افزايش كاركردهاي اقتصادي آب امروزه نيز توجيه پذير ميباشد .با اين
حال راندمان كم مصرف آب جبران اندك هزينههاي تعمير و نگهداري تاسيسات ،سرمايهگذاريهاي كالن
طرحهاي جديد توسعه منابع آب و مشكالت كيفي در كشورهاي مختلف موجب گرديده كه گزينههاي
تخصيص آب داراي كارايي مصرف بيشتر ،مورد بررسي و تجربه قرار گيرند.
در این راستا برای مدیریت بهینه منابع آب در کشورهای مختلف و از جمله در ایران ،قوانین و مقررات
مختلفی تنظیم شده است که چارچوبهای کالن و جزئیات مدیریت منابع آب را مشخص مینمایند .بالطبع
نحوه برنامهریزی و تأمین آب برای بخشهای مختلف در این چارچوبهای قانونی میسر میباشد .در برخی
از کشورها موضوع تأمین نیاز آبی و بویژه نیاز آبی تاالبها بطور مستقیم در قوانین و مقررات منعکس گردیده
است درحالیکه در برخی کشورها نیز این موضوع به صراحت در مقررات تصریح نشده است.
هرچند که به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگرفتن در منطقه خشک و نیمهخشک ،مدیریت آب
در ایران از گذشتههای بسیار دور مدنظر بوده و در همین راستا روشها و مبانی عرفی بسیار دقیقی برای
نحوه بهرهبرداری از آب وجود داشته است ،ولی اولین قوانین و مقررات مدون مرتبط با مدیریت منابع آب
در ایران به سال  1309برمیگردند و از آن زمان تاکنون قوانین و مقررات متعددی تدوین و تکامل یافتهاند.
بالطبع موضوع تامین نیازهای محیطزیست (تاالبها) به آب را نیز باید در این مقررات جستجو نمود .از جمله
مهمترین قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت آب ایران که در حال حاضر قانون مرجع مدیریت آب کشور
نیز تلقی میشود ،قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361است .این قانون در  5فصل تنظیم گردیده و
دارای  52ماده و  27تبصره میباشد .در ماده  2این قانون به طور مستقیم به نحوه مدیریت انواع تاالبها
اشاره دارد و تأکید مینماید که بستر انهار عمومی ،کانالهای عمومی و رودخانهها و همچنین مردابها و
برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسالمی است و در فصل چهار این قانون نیز اجازه بهرهبرداری
و تخصیص از منابع عمومی آب برای مصارف مخلتف به وزارت نیرو سپرده شده است.
ذکر این نکته ضروریست که در اصل  45قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز نحوه مالکیت انواع
منابع طبیعی به عنوان انفال تعیین تکلیف گردیده است که در شرح این اصل عم ً
ال به تاالبها نیز اشاره
گردیده است .در این اصل چنین آمده است:
انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات و رها شده ،معادن ،درياها ،درياچهها ،رودخانهها و
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ساير آبهای عمومی ،كوهها ،درهها ،جنگلها ،نيزارها ،بيشههای طبيعی ،مراتعی كه حريم نيست ،ارث
بدون وارث ،و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود ،در اختيار حكومت
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد .تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون
معين میكند.
همانطوریکه در متن اصل  45قانون اساسی مشخص میباشد انواع تاالبها شامل دریاچهها ،رودخانهها،
آبهای عمومی و همچنین دریاها به عنوان مظاهر انفال نامید ه شدهاند و مدیریت آنها به حکومت جمهوری
اسالمی محول گردیده است .در واقع قانون توزیع عادالنه آب نیز در راستای همین اصل و به تفسیر مرتبط
با آن نسبت به تعیین جزئیات مربوط به مدیریت این منابع اشاره نموده است .اما بررسی جزئیات تعاریف ارائه
شده در قانون توزیع عادالنه آب نشان میدهد که حقابه تحت عنوان «حق مصرف آبی در دفاتر جزء قدیم
یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر که قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک
تعیین شده باشد» تعریف شده است .بطوریکه از این تعریف قانونی بر میآید محیطهای طبیعی منجمله
تاالبها که قبل از توسعه فعالیتهای انسانی و بهرهبرداریها از آبهای موجود در طبیعت بهر ه میجستهاند در
قانون مورد استناد قرار نگرفته و در این تعریف فقط جنبههای حقوقی و مرتبط با بهرهبرداریهای انسانی
مورد توجه قرار گرفته است.
اما عالوه بر قانون توزیع عادالنه آب ،راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور (مصوب  )1382نیز از
چند نظر با موضوع نیاز آبی تاالبها مرتبط میباشند .در بند  2این راهبردها که دارای  17بند اصلی میباشد
به لزوم رعایت ظرفیت تحمل حوضهها به عنوان یکی از الزامات مدیریت آب اشاره گردیده است و در ادامه
تأکید شده که «حداقل نیاز محیطهای طبیعی آبی باید به صورت پایدار تأمین گردد» .بنابراین همانطوریکه
مشخص است هرچند بحث نیاز آبی تاالبها به طور مستقیم در این بخش مورد اشاره قرار نگرفته است
ولی در واقع تاالبها نیز به عنوان یکی از منابع آبی طبیعی تلقی میگردند و به همین دلیل تأمین نیاز آبی آنها
نیز در راهبردهای بلند مدت مدیریت آب تأکید شده است .البته در این راستا ذکر دو نکته ضروریست که اوال
ماهیت این سند راهبردی است و جزئیات برنامهای و آئیننامههای اجرایی الزم برای محقق شدن آن باید
فراهم گردند و ثانیا در این سند نیز به حداقل نیاز آبی اشاره گردیده و شرایط بهینه درنظر گرفته نشده است.
از دیگر مبانی قانونی و برنامهای که میتواند پشتوانههای قانونی تأمین حقابه زیستمحیطی تاالبها را
تأمین نماید قانون برنامه چهارم توسعه است .در این قانون چند نکته مهم مورد تأکید قرار گرفته است .اوال
در بند الف ماده  16تأکید شده که محدودیتهای کمی و کیفی و نحوهی توزیع مکانی و زمانی منابع آب
کشور باید در طرحهای توسعه کالبدی آمایش سرزمین در محدودههای حوضههای آبریز لحاظ گردد .در
واقع این بند چارچوب بسیار مناسبی را برای مدنظر قراردادن شرایط و ظرفیتهای طبیعی حوضههای آبریز
در برنامهریزیهای توسعهای ارائه نموده است .در ادامه همین ماده از قانون برنامه چهارم به لزوم افزایش
سهم بهرهبرداری از منابع آب سطحی نسبت به آبهای زیرزمینی و تأمین حداقل نیاز محیطهای طبیعی
آبی نیز اشاره گردیده است .در واقع مفهوم ارائه شده در این بند را میتوان مستقیما به لزوم تأمین نیاز آبی
تاالبها مرتبط دانست.
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همانطوریکه از مباحث ارائه شده فوقالذکر مشخص میباشد ،موضوع نیاز آبی تاالبها در برنامهریزیهای
منابع آبی در سطح راهبردها و برخی قوانین و مقررات به صورت نسبت ًا مناسبی اشاره گردیده است ولی عدم
تصریح مستقیم این بندها به موضوع حقابه زیستمحیطی تاالبها و همچنین فقدان آئیننامههای اجرایی
الزم و مغفول ماندن این مواد در فرآیندهای برنامهریزی و تخصیص آب در مجموعه وزارت نیرو از جمله
مواردی هستند که متأسفانه تاکنون باعث گردیدهاند موضوع نیاز آبی تاالبها بطور عملی محقق نگردد.
همچنین بسیاری از قوانین و مقررات مورد اشاره جزو قوانین دورهای میباشند و به همین دلیل ضروریست
که تأمین نیاز آبی تاالبها بطور مستقیم در قوانین و مقررات ثابت کشور در بخش آب گنجانده شود.
باتوجه به مبانی قانونی فوقالذکر از آنجائیکه براساس قانون توزیع عادالنه آب مدیریت و تخصیص
منابع آب از جمله وظایف وزارت نیرو میباشد بالطبع درنظر گرفتن نیاز زیستمحیطی تاالبها نیز باید در
فرآیندهای مربوطه ملحوظ گردد .در حقیقت تأمین نیاز آبی تاالبها باید به بخشی از فرآیندهای تخصیص
آب تبدیل گردد و به همین دلیل نیز باید نگرشها و روشهای برنامهریزی و تخصیص آب مورد بررسی
و شناخت قرار گیرد .در این راستا بررسی تجارب بینالمللی نشان میدهد که قيمتگذاري هزينههاي
جانبي ،تخصيص آب عمومي ،بازار آب و تخصيص وابسته به مصرف كننده مهمترين روشهاي تخصيص
ميباشند كه به طور گسترده در كشورهاي مختلف تجربه شدهاند .نيازها و از دیدگاه زیست محیطی نتايج
هر يك از اين روشها ميبايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد .با توجه به موضوعاتي كه در اين تحقیق مورد
بررسي قرار گرفته است ،ميتوان جمعبندي ذيل را در رابطه با روشهاي مختلف تخصيص آب وارتباط آنها
با مقوالت زیستمحیطی ارائه نمود.
در روش تخصيص عمومي ،نقش دولتها در مديريت و توسعه آب بويژه در طرحهاي بزرگ آبي بسيار
پر رنگ است .دولتها به دليل نقش آنها در تأمين امنيت غذايي و بهداشت عمومي به سرمايه گذاري
در طرحهاي داراي اهميت استراتژيك عالقمند ميباشند .عالوه بر اين پتانسيل مثبت كه احتماال براي
مصرف كنندگان بخش خصوصي چندان جاذبهاي ندارد ،عوامل خارجي منفي مانند مصرف بيش از حد
آب (و آلودگيهاي ناشي از آن در پايين دست) نيازمند ايفاي نقش قانوني و كنترلي دولت ميباشد .نتايج
حاصل از تخصيص عمومي تا حد زيادي به نفوذ سياسي بخشهاي ذيربط و مصرف كنندگان بستگي دارد.
در مقابل ،تخصيص وابسته به مصرف كننده بطور كلي بسيار انعطاف پذيرتر از تخصيص عمومي ميباشد
ولي هزينههاي ايجاد سيستمهاي سازماني مصرف كنندگان براي عرصههاي وسيع زياد ميباشد و به همين
دليل اين نوع تخصيص معمو ًال در مقياسهاي كوچك و در سطح سنتي به اجرا گذاشته ميشود .همچنين
نهادهاي مصرف كنندگان ميبايد خدمات خود را به صورت پايداري ارائه نمايند و بدين لحاظ اين نهادهاي
اجتماعيبايد براي تخصيص و توزيع آب داراي قدرت تصميم گيري باشند .چنين اقدامات گروهي در هر
جامعهاي از كارايي كامل برخوردار نميباشد و الزم است كه ساختار اجتماعي از نظر پيشينههاي تاريخي با
اين روش سازگار بوده و تقاضاي آب زيادي برخوردار باشد.
از آنجايي كه قدرت سياسي بخشهاي مختلف بر تخصيص آب عمومي اثر ميگذارد ،مشاركت مردم
بومي در قالب گروههاي اجتماعي (مانند زنان ،كشاورزان ،دامداران و …) به تدريج به سوي سيستمهاي
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تخصيص وابسته به مصرف كننده منجر خواهد شد .در اين زمينه عرفهاي اجتماعي نقش قابل توجهي
بازي ميكند .همه جوامع داراي عرفهايي هستند كه نشان دهنده اولويت مصرف شرب به عنوان نياز
پايداري ميباشند و هيچ كس در داخل يا خارج گروه نميتواند اين اولويت را نقض كند .در بسیاری از جوامع
اسالمي "حقابه تشنگي 1وحوش" به رسميت شناخته ميشود.
اين دو عرف شناخته شده عوامل مناسبي براي محدود كردن آلودگي حاصل از مصرف كنندگان مختلف
ميباشند .در هند و بنگالدش طبقات اجتماعي مرفه باعث كاهش دسترسي طبقات فقير جامعه به آب
مناسب براي مصارف مختلف ميشود .اقشار ضعيف حتي ممكن است از آب استحمام و شستشو نيز بيبهره
باشند و آب شرب خود را از طبقات باال مطالبه كنند .بدیهی است که در چنین شرایطی تأمین نیاز آبی
زیستمحیطی تاالبها با دشواری زیادی روبرو خواهد بود.
تخصيص به روش بازار آب داراي مزاياي زيادي است كه موجب انگيزه مصرف كنندگان براي درك
ارزش واقعي آب ميگردد .براي اين روش به مجوزهاي شفاف ،كمي و قابل واگذاري نياز ميباشد .ايجاد
بازار آب و مجوزهاي مربوطه نيازمند تداوم دخالت بخش دولتي و همچنين توسعه مشاركت گروههاي
مصرف كننده در مديريت آب است .در تخصيص به روش بازار آب ،اموري همچون صدور مجوزهاي قابل
داد و ستد ،شناسايي حقابهها ،رفع اختالفات ،پايش و كنترل اثرات غير مستقيم و نيز ايجاد ساختار سازماني
و قانوني مورد نياز بازار آب از جمله وظايف دولت باقي خواهد ماند .ارزش خروجي حاصل از بازار آب به
ارزش اقتصادي آب در مصارف مختلف بستگي خواهد داشت .اين امر موجب بوجود آمدن نگراني برقراري
عدالت اجتماعي براي حقابهداران كوچك و افرادي كه توان رقابت در اين بازار را ندارند ميشود .ولي از
مزاياي اين روش تخصيص ،امكان جبران خسارت براي كساني كه حقابههاي كوچك را از دست ميدهند،
ميباشد .در حالي كه نيازهاي تقاضاي صنعتي ،شهري و زيست محيطي رو به افزايش است ،كشاورزان در
روشهاي تخصيص عمومي و وابسته به مصرف كننده نگران واگذاري بخشي از سهم بخش كشاورزي
به بخشهاي ديگر بدون جبران خسارات وارده هستند .در حالي كه در روش بازار آب جابجا شدن سهم
حقابهها با ميزان خسارتها همراه خواهد بود و به همين دليل مصرف كنندگان مشاركت بيشتري در فرآيند
تخصيص خواهند داشت.
در عمل اغلب كشورها تركيبي از مكانيزمهاي تخصيص را بكار گرفتهاند .هر يك از روشهاي تخصيص
مزايا و معايب خاص خود را دارا ميباشند .بهينهسازي مصارف آب از مهمترين اهداف مديريتي آب ميباشد
ولي اجراي مكانيزمهاي تخصيص آب مؤثر در ارتقاء بهرهوري مصرف اغلب بسيار مشكل ميباشد .بدين
منظور به مكانيزمهاي زير ساختي حمايت كننده و همچنين ساز وكارهاي نظارتي نياز ميباشد.
با توجه به كليه موارد فوق الذكر ميتوان چنين نتيجهگيري نمود كه عليرغم مزايا و معايب هر يك از
مكانيزمهاي تخصيص مورد بررسي ،جهت بكارگيري يك يا تركيبي از اين مكانيزمها در درجه اول ميبايد
زير ساختهاي اجتماعي و همچنين ساختارهاي اقتصادي به دقت مورد بررسي قرار گرفته و سازگارترين
روشها براي تخصيص آب بكار گرفته شود .كارايي بعضي از مكانيزم هاي تخصيص از جنبه زيست
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محيطي بيشتر بوده و برخي ديگر اثرات زيست محيطي احتمالي را در پي دارند .با اين حال آنچه اهميت
دارد ،آگاهي از مخاطرات زيست محيطي بكارگرفتن مكانيزم هاي تخصيص ياد شده ميباشد و در صورت
وجود اين شناخت ،امكان اعمال اصالحات الزم و ملحوظ نمودن مالحظات زيست محيطي نيز ميسر خواهد
شد .تأمین نیاز آبی تاالبها در عمل نیازمند فراهم بودن زیرساختهای عملیاتی مربوطه میباشد که سازگاری
روشهای تخصیص با این رویکرد بسیار حائز اهمیت است .در ایران درحال حاضر روش تخصیص آب
عم ً
ال به صورت تخصیص عمومی است و تا حدودی نیز در سطح مدیریتهای محلی آب ،تخصیص
وابسته به مصرف کننده وجود دارد .این دو روش از جمله تخصیصهای بسیار غیر کارا میباشند که برای
تأمین نیازهای زیستمحیطی منابع آب و بویژه تأمین نیاز آبی تاالبها قابلیت چندانی ندارند .در حال حاضر
روشهای تخصیص موجود در وزارت نیرو را نمیتوان مستقیم ًا به این رویکردها مرتبط نمود ولی آنچه
مشخص است ،در حال حاضر رویکردهای برنامهریزی تخصیص در وزارت نیرو از چارچوب معینی پیروی
نمیکند و عالوه بر آن تأمین نیاز آبی تاالبها نیز به عنوان بخشی از فرآیند تخصیص ،عم ً
ال درنظر گرفته
نمیشود .بدیهی است که با نهایی شدن روش محاسبه نیاز آبی تاالبها باید رویکردهای وزارت نیرو در
برنامهریزی و تخصیص منابع آب نیز به طور متناسب بازنگری و تکمیل گردند تا بدین ترتیب ظرفیتهای
فنی الزم برای تخصیص و تأمین نیاز زیست محیطی تاالبها فراهم گردد.
 -2-2-1تعاریف و مفاهیم پایه نیاز آبی و جریانهای زیست محیطی
اکوسیستمهای مختلف با توجه به خصوصیات پایه و اجزاء تشکیل دهنده نیازمند آب بعنوان یکی از
مواد اولیه میباشند .نقش آب در اکوسیستمها از دو جنبه قابل بررسی است :از یک سو آب در فرآیندهای
طبیعیپایه ارگانیسم ها مورد نیاز میباشد و از سوی دیگر از لحاظ زیستگاهی دارای اهمیت است .وجود
آب در فرآیندهای پایه ارگانیسمها ،بهصورت وجود رطوبت و یا فراهم بودن آب در مقاطع خاص چرخه
زیستی ارگانیسمها کفایت مینماید ولی آب در جایگاه زیستگاهی دارای خصوصیات متفاوتی است .در
مباحث مربوط به تأمین نیاز زیستمحیطی هر دو جنبه کارکرد آب مورد نظر قرار میگیرد ولی غالبا کارکرد
زیستگاهی آن نقش مهمتری را ایفاء میکند .بنابراین به خوبی مشخص است که نظر به نقش کلیدی و چند
جانبه آب در کارکردهای بیولوژیک و اکولوژیک اکوسیستمها خصوص ًا اکوسیستمهای آبی ،محيطزيست به
عنوان يكي از مصرف کنندگان و حقابهبران ثابت منابع آبي بشمار ميرود ولی جهت تعيين ميزان اين حقابه
به شناخت كافي از بهينهترين آب مورد نياز اكوسيستمهاي آبي نياز ميباشد.
در سطح بينالمللي واژههاي متعددي براي تشريح جريانات رها شده براي حفظ اكوسيستمهاي آبي بيان
گرديده است كه واژه جريانات زيست محيطي مناسبترين آنها ميباشد .جريانات زيستمحيطي به عنوان
مقدار آب باقيمانده يا رها شده در رودخانهها جهت مصرف ويژه مديريت شرايط اكوسيستم مربوطه ،تعريف
شدهاست .در تعریف دیگری که مرتبط با مبحث نیاز آبی منابع آبی میباشد ،واژه جریان زیستمحیطی
توسط اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNبه عنوان «رژیم آب فراهم شده برای
رودخانه ،تاالب یا ناحیه ساحلی به منظور حفاظت از اکوسیستمها و منافع آنها» تعریف شده است .علیرغم
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تعریف فوق ،در عمل معمو ًال واژه جریان زیستمحیطی 1برای مباحث محیطزیستی رودخانهها و واژه نیاز
آبی برای تاالبها بکار برده میشود.
مديريت پايدار منابع آب نيازمند برقراري تعادل بين نيازهاي مصرف كنندگان آب و توسعه اقتصادي
با حفاظت منابع آب و اكوسيستمهاي آبي است .فرآيندهاي تخريبي منابع آب جهت حفاظت بلند مدت
اكوسيستمهاي آبي ميبايد متعادل گردد و اين امر مستلزم تدوين برنامههاي الزم و همچنين بازنگري در
فعاليتهاي انساني مرتبط با منابع آب است .با اين هدف عالوه بر جريانات زيست محيطي ،تخصيص آب به
اكوسيستمهاي تاالبي نيز مفهوم جديدي است كه در مديريت منابع آب و محيط زيست بكار گرفته ميشود.
مطابق تعريف كنوانسيون رامسر تخصيص آب به اكوسيستمهاي تاالبي عبارت است از:
«كميت و كيفيتي از آب كه جهت حفظ يك ويژگي اكولوژيكي مشخص منابع آب براي تأمين پايداري
كاركردها و خدمات يك اكوسيستم تاالبي مشخص مورد نياز مي باشد».
در تعیین نیاز آبی تاالبها حفظ کارکردهای اکولوژیک از مهمترین مبانی اصلی میباشد .از آنجايي كه
تاالبها و بويژه تاالبهاي سرزميني بخش تلفيقي سيستمهاي هيدرولوژيكي حوزههاي آبريز ميباشند ،تعيين
اهداف مديريتي محدود به مرزهاي آنها براي بقاء ويژگيهاي اكولوژيكي اين اكوسيستمها فاقد كارايي الزم
است .بنابراين در تدوين اهداف مديريتي براي حفظ بقاء تاالبها ،برقراري روابط بين آنها و ديگر منابع آبي
داخل حوضه آبريز كه داراي ارتباطات هيدرولوژيك يا اكولوژيك ميباشند ،بسيار ضروري است .همچنين در
هدفگذاري مديريتي ضروريست كه ارتباطات هيدرولوژيكي تاالبها با ديگر منابع آبي نيز در نظر گرفته شود.
در تدوين اهداف مديريتي براي بقاء تاالبها بايد همچنين بخاطر داشت كه حفظ تاالبها بويژه در حوضههاي
بزرگ در درجه اول از طريق مالحظات مديريتي منابع آب كل حوضه صورت خواهد گرفت.
تعيين اهداف مديريتي منابع آب نيازمند تعريف دقيق مرزهاي يك منبع آبي از ديدگاه اكوسيستمي ميباشد و
در غير اين صورت جامعيت اكولوژيك الزم جهت حفظ پايداري كامل امكانپذير نخواهد بود .در رهيافت
اكولوژيك مديريت منابع آب و تعیین نیاز آبی تاالبها براین اساس ،ميبايد اهداف زيست محيطي و در
برگيرنده كليه اجزاء اكوسيستم آبي مورد نياز جهت اطمينان از بقاء كاركردهاي اكوسيستمي مورد استفاده
قرار گيرد.
از آنجايي كه اهداف زيست محيطي در برگيرنده جنبههاي كيفي محيطزيست نيز ميباشند ،اين
هدفگذاري بايد جامعيت اكولوژيكي را در نظر گرفته و پايداري اكوسيستمهاي تاالبي را مد نظر قرار دهد.
هر چند كه سهم اكوسيستمهاي آبي به عنوان يكي از مصرف كنندگان آب جديداً مطرح گرديده است ولي
نبايد فراموش كرد كه اكوسيستمهاي آبي قديميترين مصرف كننده منابع آب بودهاند و قدمت حقابه اين
اكوسيستمها بسيار بيشتر از ساير كاربران ميباشد و به طول عمر كل سيستم آبي مربوطه است.
نهای زیستمحیطی
 -3-2-1مد لهای مختلف موجود محاسبه نیاز آبی تاالبها و جریا 

هر تحقیقی به دلیل اینکه نیاز به جامعیت کافی دارد ،نیازمند شناسایی مطالعات و تحقیقات مرتبط انجام
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شده قبلی دارد .در این راستا با توجه به ابعاد گسترده و فراگیر این تحقیق که در راستای تدوین متدولوژی،
دستورالعمل تعیین نیاز آبی اکوسیستمهای تاالبی است ،نیاز به بررسی دقیق کلیه مطالعاتی که تاکنون بطور
مستقیم و یا غیر مستقیم در این رابطه بانجام رسیده میباشد.
با توجه به نتایج بررسیهای گسترده انجام شده از آنجائیکه به دلیل افزایش نیازهای آبی ،طرحهای
توسعه منابع آب و محدودیت منابع آبی تنشهای قابل توجهی به اکوسیستمهای آبی وارد گردیده است،
برای کاهش این تنشها برخی روشها جهت رهاسازی آب برای اکوسیستمهای پائیندست در دنیا بکار برده
شده است .در یک جمعبندی جامع میتوان عنوان کرد که مطالعات انجام شده قبلی ،روشهاي تعيين جریان
زیستمحیطی را در دو گروه اصلی سریع و جامع تقسیمبندی مینماید که در ذیل آنها بررسی می شوند.
شهاي سريع محاسبه نیاز آبی
 -1-3-2-1رو 
روشهاي سريع تعيين نياز آبي با استفاده از آمار و اطالعات موجود و معمو ًال بدون هر گونه جمعآوري
اطالعات جديد صورت ميپذيرد .در اغلب اين روشها سعي ميشود تا ارتباط تجربي بين يك رودخانه يا
كانال (بعنوان حجم آب در واحد زمان) با وضعيت اكوسيستم آبی مرتبط با آن برقرار گردد .در اين روشها
عمدت ًا دادههاي هيدرولوژيكي براي تعيين ميزان آب سيستم و درصد رواناب در روز ،حداقل به صورت فصلي
مورد نياز ميباشد .در برخي از این روشها با برقراري ارتباط بين آمارهای مختلف هيدرولوژي و ساختار و
كاركرد اكوسيستم آبی مربوطه صحت بيشتري در محاسبات حاصل مينمايد ولي حتي در چنين مواردي نيز
برآوردهاي انجام شده كلي بوده و در حد تعيين حجم آب ساالنه ،درصد متوسط رواناب سطحي يا جريانات
ماهانه و فصلي ميباشد .بنابراین اغلب روشهای سریع محاسبه نیاز آبی جزء روشهای هیدرولوژیک و
برخی روشها نیز با استفاده از اطالعات هیدرولیکی بویژه برای رودخانهها بکار گرفته میشوند .تقریبا
هيچ يك از خروجيها يا دبيهای ساالنه يا ماهانه روشهاي سريع تعيين نياز آبي اكوسيستمهاي تاالبي،
براي مديريت دقيق روزانه آب اين اكوسيستمها كافي نميباشند ولي با اين حال اين برآوردهاي كلي براي
مقياس برنامهريزي در سطح حوضه آبريز بسيار مناسب ميباشند.
1
 )1در يكي از روشهاي بسيار معروف تعيين نياز آبي كه مونتانا ناميده ميشود ،درصد آب پايه متوسط
ساالنه رودخانه جهت حفظ شرايط اكولوژيك اكوسيستمهاي وابسته با استفاده از مشاهدات تجربي تعيين
شده است .اين روش در بسياري از رودخانههاي آمريكاي شمالي تجربه شده است .با اين حال اين روش فقط
براي الگوي عرضهاي جغرافيائي شمالي قابل كاربرد است و در ديگر اكوسيستمها بويژه اكوسيستمهاي
داراي جريانات فصلي از كارايي الزم برخوردار نيست .بعالوه ،اين روش عمدتا براي رودخانهها و آبهاي
جاري قابل استفاده است و نميتوان آنرا براي تاالبهايي كه دريافتكننده آب چندين رودخانه ميباشند
بكار برد .مبانی پایه این روشها همگی یکسان است اما طی چند سال اخیر وزارت نیرو برای تعیین جریان
زیست محیطی پایین دست سدها و سازههای آبی این روش را به شرکتهای تابعه ابالغ نموده است.
به همین دلیل از بین روشهای سریع ،جزئیات این روش شرح داده شده است .چگونگی تعیین جریان
زیستمحیطی در این روش به شرح جدول  ،3-1بعنوان نمونهای از روشهای سریع ارائه میگردد.
1 - Montana method

60

جدول  : 1-3روش مونتانا :درصد متوسط جريان ساالنه  )AAF(1جهت حصول اهداف مختلف

هدف

درصد متوسط جريان ساالنه
بهار – تابستان

پاييز – زمستان

200

200

60-100
درصد جريان مورد نياز جهت حفظ
شرايط اكوسيستم

60-100
بقاء شرايط رودخانه

بسيار عالي

60

40

عالي

50

30

خوب

40

20

متوسط

30

10

ضعيف يا حداقل

10

10

بسيار تخريب كننده

0-10

کمتر از 10

سيالب يا حداكثر جريان آبي
ميزان جريان طبیعی
جریان رودخانه
شرایط اکوسیستم

)World bank, Technical Note C1 (2003
1 - Average Annual Flow

بطوريكه مشاهده ميشود این روش بر مبناي رهاسازي آب از رودخانهها طراحي گرديده است و بدين
لحاظ اين روش نيز براي اكوسيستمهاي تاالبي که معمو ًال دریافت کننده منابع آبی رودخانههای متعددی
هستند قابل توصيه نميباشد.
 )2یکی از روشهای سریع دیگر محاسبه جریان زیست محیطی که بر مبنای هیدرولوژی رودخانه
میباشد ،روش تگزاس است .در اين روش از درصدهاي متغير متوسط جريان ماهيانه استفاده میشود.
اين درصدها براي مناطقی که گونههای جانوری ویژهای دارند با درنظر گرفتن خصوصیات بیولوژیک این
گونهها مشخص میشود .روش تگزاس ،نوع پيشرفتهتر روشهاي سریع و هیدرولوژیک محاسبه جریان
زیستمحیطی محسوب میشود زیرا نخستين روش سریعی است كه درصد جريان توصيه شدة هر ماه را
عالوه بر خصوصیات هیدرولوژیک به عنوان متغيیري در كنار ويژگيهاي بيولوژيكي از قبیل دورههاي تخم
ريزي ماهیها و یا رشد بچه ماهیها درنظر میگیرد.
 )3روش تحلیل منحنی مدت جریان از دیگر روشهای محاسبه جریان زیستمحیطی محسوب میگردد
که در بعضی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است .در تحليل منحني مدت جريان ،دادههاي جريان طبيعي
شده يا كنونی رودخانه مورد نظر در دورههای زمانی خاصی براي ترسیم منحنيهاي دبی زمانی بلند مدت
تولید میشود .این منحنی ارتباط ميان محدودة دبيهای مختلف رودخانه و درصد زمانهايي كه دبی مورد
نظر با مقدار زمانی مورد نظر (مثال  90درصد مواقع یا  )Q=90مساوي میشود يا از آن بيشتر ميشود،
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تحليل میگردد .مثال در بعضي موارد ۹۰ ،درصد جريان ممكن است به عنوان حداقل جريان زيست محيطي
تعيين شود .اين مقدار ،جرياني است كه در  ۹۰درصد زمانها بيشتر است .نمونة تيپيك منحني مدت
جريان در نمودار ذیل نشان داده شده است .بدیهی است که براي استفاده از اين تكنيك ،دادههاي جريان
هيدرولوژيكي مورد نياز است و بالطبع این روش از نظر عملی توجهی به ویژگیهای اکولوژیک رودخانه
ندارد .البته بالطبع خصوصیات اکولوژیک رودخانه نیز تا حد زیادی تابع شرایط جریانهای غالب خواهد بود
ولی به هر حال برخی فرآیندهای اکولوژیک و یا نیازهای زیستی جانداران این گونه اکوسیستمها ،تابع
شرایط خاص مانند سیالب و یا کم آبی است.
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شکل  : 1-5نمودار نمونه تیپیک منحنی جریان رودخانه

البته بدیهی است با توجه به اینکه این روش برای دبی یا جریان آبی ارائه شده است ،بنابراین صرف ًا
برای تاالبهای جاری یا رودخانهها قابل کاربرد است .اما اگر در این نمودار به جای جریان آب ،حجم آب
یا تراز سطح آب یا هر شاخص دیگر تاالبی مورد استفاده قرار گیرد ،میتوان از آن برای تاالبهای ماندابی
نیز استفاده نمود.
 )4از دیگر روشهای سریع مورد استفاده برای محاسبه جریان زیستمحیطی ،روش جریان پایه آبزیان
است .اين روش بر اين فرض مبتني است كه جريان متوسط ماهی از سال كه پايينترين دبی را در كل سال
دارد ،قاعدتا باید برای آبزیان كافي باشد مگر آنكه جريان بيشتري براي تأمين نيازهاي تخم ريزي و پرورش
نياز باشد .در این روش با در نظر گرفتن فرض یاد شده ،دادههای هیدرولوژیک رودخانه مورد بررسی قرار
میگیرد و حداقل جریان زیستمحیطی یا جریان پایه بر اساس آن تعیین میگردد .نمونهاي از بکارگیری
این روش که در رودخانه لوکوزی در کشور زیمباوه مورد استفاده قرار گرفته است در ذیل ارائه میگردد.
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جدول :1-4ماه های آبدهی رودخانه لوکوزی ،زیمباوه

ماه

جریان
)(m3/s

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جوالی

14

12

9

8

5

2

1/5

آگوست سپتامبر

2

3

اکتبر

نوامبر

دسامبر

4

7

13

همانطوریکه در جدول فوق مشخص میباشد ،جریان آبی این رودخانه در ماههای مختلف بسیار متفاوت
و بین  14مترمکعب در ثانیه تا  1/5متر مکعب در ثانیه در نوسان است .بنابراین براساس روش جریان
پایه آبزیان ،حداقل جریان زیستمحیطی یا جریان زیستمحیطی پایه این رودخانه با استفاده از دادههای
فوقالذکر به میزان  1/5مترمکعب در ثانیه مشخص شده است .البته باید این نکته در نظر گرفته شود که با
توجه به شرایط اقلیمی ایران برخی رودخانهها به صورت فصلی میباشند و به همین دلیل جریان حداقلی
آنها در برخی ماهها ممکن است صفر باشد که در این صورت بکارگیری جریان پایه آبزیان برای این گونه
رودخانهها قابل توصیه نخواهد بود زیرا در این صورت جریان پایه زیستمحیطی رودخانه صفر محاسبه
خواهد شد.
 )5از دیگر روشهای سریع و هیدرولوژیک ،رهيافت محدودة تغييرپذيري است که پيچيدهترين شكل
روششناسيهاي شاخص هيدرولوژيكي به شمار ميرود .هدف اين روش ،فراهم آوردن توصيف آماري
تفصيلي از ويژگيهاي اكولوژيكي رژيم جريان است که با آگاهي از نقش حياتي تغييرپذيري هيدرولوژيكي
در حفظ اكوسيستمها مشخص میشود .اين روش در رودخانههايي كه حفاظت از كاركرد اكوسيستم طبيعي
و حفظ تنوع زيستي طبيعي ،اهداف اصلي مديريت آن ها هستند به كارگرفته ميشود .اين متدولوژي از ۶
گام اصلي تشكيل ميشود .نخستينگام ،مشخص كردن محدودة طبيعي تغيير هيدرولوژيكي با استفاده
از چندين شاخص هيدرولوژيكي مناسب از نظر اكولوژيكي است كه شاخص تغيير هيدرولوژيكي ناميده
ميشود .اين شاخصها در جدول نمونه  1-4خالصه شده است.
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جدول  :1-4پارامترهای هیدرولوژیک بکار گرفته شده در شاخصهای تغییر هیدرولوژیک

گروه شاخص های تغییر
هیدرولوژیکی

ویژگی های رژیم

گروه :1بزرگی شرایط ماهیانه

بزرگی

آب

زمان بندی

گروه :2بزرگی و مدت شرایط

بزرگی

حدی آب (سالیانه(

مدت

گروه :3زمان بندی شرایط حدی
آب (سالیانه(
گروه :4فراوانی ومدت
پالس های کم و زیاد

مدت

تغییرات متوالی شرایط آب

مقدار متوسط هر ماه شمسی

زمان بندی

فراوانی

گروه :4آهنگ /فراوانی

پارامترها

آهنگ تغییرات

گام دوم ،انتخاب هدفهاي كمي مديريت براي هريك از پارامترهاي شاخص تغيير هيدرولوژيكي است.
مفهوم بنيادي اين است كه رودخانه بايستي به گونهای مديريت شود كه مقدار ساليانه هر يك از پارامترهاي
شاخص تغيير هيدرولوژيكي در محدودة تغيير طبيعي آن پارامتر قرار گيرد .هدفهاي كمي مديريت بايستي
بر اطالعات موجود اكولوژيكي مبتني باشد .در غياب اطالعات اكولوژيكي كافي ،معموال توصيه ميشود كه
انحراف معيار  ± 1به عنوان پيش فرض مشخص كردن اولية هدفهاي كمي مورد استفاده قرار گیرد.
گام سوم ،استفاده از هدفهاي مبتني بر جريان مديريت است كه با نام محدودة تغييرپذيري شناخته
ميشود.
گام چهارم ،در برگيرندة طرح پايش براي ارزيابي اثرات اكولوژيكي سيستم جديد مدیریت منابع آب است.
گام پنجم ،مشخص كردن تغيير واقعي جريان با استفاده از همان پارامترهاي هيدرولوژيكي و سپس
مقايسه با هدفهاي كمي رهيافت محدودة تغييرپذيري است .گام نهايي یا ششم نیز تكرار پنج گام اول
با منظور كردن نتايج مديريت سالهاي گذشته و يافتههاي پژوهش جديد اكولوژيكي يا اطالعات پايش
براي بازنگري سيستم مديريت يا هدفهاي كمي رهيافت محدودة تغييرپذيري است .بکارگیری این روش
مستلزم دسترسی به حداقل  ۲۰سال داده هاي جریان آب رودخانه است .چنانچه دادههاي  ۲۰سال موجود
نباشد ،معمو ًال توصیه میشود که با استفاده از روشهای هیدرولوژیک و آماری نسبت به توسعة داده هاي
64

موجود اقدام گردد و سپس از این روش استفاده شود .رهيافت محدودة تغييرپذيري براي پركردن فاصلة
ميان مديريت هیدرولوژیک رودخانه و مبانی اکولوژیک و بویژه درنظر گرفتن شرایط آبزیان تدوين شده
است.
همانطوریکه قبال نیز توضیح داده شد ،برخی از روشهای سریع تعیین نیاز آبی و جریان زیستمحیطی،
برپایه دادههای هیدرولوژیکی منبع آبی مورد نظر هستند که از جمله آنها میتوان به روش محیط مرطوب
اشاره نمود .روش محيط مرطوب سادهترين تكنيك مبتني بر پيمايش ميداني و خاص سايت است كه
محاسبة حداقل جريان زيست محيطي رودخانهها را امكان پذير ميكند .بايستي يادآوري شود كه تكنيك
محيط مرطوب خصوصیات اکولوژیک و بویژه زيستگاههای آبي را به صورت مستقیم در محاسبات منظور
نمیکند .براي مشخص كردن حداقل جريان زيست محيطي در این روش رابطه محيط مرطوب و دبي
آبراهه یا رودخانه مورد نظر توليد ميشود .تعریف محيط مرطوب آبراهه عبارت است از «طول خط تقاطع
سطح مرطوب مجرا با صفحة عرضي عمود بر جهت جريان».
رابطة محيط مرطوب -دبي بايستي براي مقاطعي از آبراهه كه در خيزابها ( )Riffleقرار دارند يا در
مكانهايي كه عبور ماهي بايستي محدود شود ،توليد شود .خيزاب ،عبارت است از تنداب يا آبشاركهاي
كم عمق در جريان آب آبراه كه شيب بستر آن به صورت موضعي تند ميباشد و به وسيلة موانعي كه تمام
يا قسمتي از آنها در زير آب قرار دارد ،به وجود آمده و سطح آب رودخانه در محل آن موجدار است.
اين روش فرض ميكند كه با حفظ محيط مرطوب در محدودههاي زيستگاهي با ارزشی از رودخانه مثل
خيزابها ،جريان كافي براي بقاي حيات آبزيان فراهم خواهد بود .روش محيط مرطوب در تصویر ذیل
نمایش داده شده است و به ترتيب زير استفاده ميشود:
ارتباط ميان محيط مرطوب و دبي آبراهه در خيزاب يا جايي كه عبور ماهيان محدود است
برقرار میشود.
ترسيم غير ابعادي محيط مرطوب در مقابل دبي انجام ميشود .مقادير محيط مرطوب و دبي،
با تقسيم بر مقدار ماكزيمم آنها بيان ميشوند.
نقطه شكست اين منحني مشخص ميشود .اين نقطه جايي را نشان ميدهد كه كاهشي
كوچك در جريان ،كاهش بيشتري را در محيط مر طوب نتيجه ميدهد .نقطة شكست روي منحني
محيط مرطوب دبي از نظر رياضي ،نقطهاي است كه انحناي منحني ۴۵ ،درجه است .بايستي متذكر
شد كه ارزيابي معتبر نقطة شكست با چشم امكانپذير نيست .نقطة شكست بايستي در نقطه اي
که شیب منحنی یک است تعیین گردد (.)dy/dx=1
در مقاطع عرضي مركب كه بنچهاي مختلفي دارند ،ممكن است رابطة نامنظمي ميان محيط
مرطوب و دبي به دست آيد و ممكن است بيش از يك نقطة شكست وجود داشته باشد .در اينگونه
موارد ،كمترين نقطة شكست معمو ًال بيشترين تناسب را براي تعيين حداقل جريان دارد.
وقتي نقطة شكست مشخص شد ،نياز حداقل جريان زيست محيطي مي تواند برآورد شود.
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شکل  : 1-6نمودار بکارگیری روش محیط مرطوب برای محاسبه جریان زیستمحیطی

نکته مهمی که در انتخاب محل باید در نظر گرفت ،سهولت اندازهگيري يا محاسبه جريان در اين سايت
ی دستي نسبت ًا دشوار
است .اندازه گيري مستقيم دبي عبوري از خيزاب با هر سطح اعتمادي با جريانسنجها 
است .معمو ًال اندازهگيري دبي در محل يا قرائت ايستگاه اندازهگيري مجاور بهتر خواهدبود .در چنين مواقعي،
سايتهاي جايگزين بايستي به اندازة كافي نزديك سايت مورد نظر باشند تا بتوان هرگونه افت يا جريان
ورودي ميان اين دو سايت را ناديده گرفت.
باید یادآوری نمود که مقاطع عرضي مركب که دارای بنچهاي مختلف هستند ،معموال رابطه نامنظمي
ميان دبي و محيط مرطوب تولید خواهند کرد و ممكن است بيش از يك نقطة شكست وجود داشته باشد
كه شيب آنها واحد است .كمترين نقطة شكست مناسبترین نقطه برای تعيين جريان زیستمحیطی را
داراست .البته این روش مانند کلیه روشهای دیگر دارای الزامات دادهای است که قبل از انتخاب این روش
برای تعیین جریان زیستمحیطی باید درنظر گرفته شود .این الزامات عبارتند از:
لزوم پيمايش مقاطع عرضي آبراهه در موقعيتهاي مناسب مانند خیزابها
لزوم تولید منحني اندازهگيری شده يا توليدشدة عمق دبي براي مقطع بررسي شده
با توجه به پیچیدگی نسبی این روش در محاسبه جریان زیستمحیطی ،نمونهای از کاربرد آن در رودخانه
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 Hwadziدر آفریقا ارائه میگردد در این رودخانه برای استفاده از روش هیدرولیکی ،محیط مرطوب شده
در نقطهاي در مسیر آبراهه كه معبر ماهيان میباشد ،ضمن پیمایش مقطع عرضی رودخانه نسبت به اندازه
گيري دبي رودخانه نیز اقدام شده است نتیجه پیمایش و ترسیم سطح مقطع عرضي این رودخانه در  6نقطه
اندازه گیری شده در تصویر ذیل نمایش داده شده است.
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شکل  : 1-7نمودار مقطع عرضی پیمایش شده رودخانه Hwadzi

برآورد حداقل جريان زيست محيطي به صورت زير انجام شده است:
.1نمودار محيط مرطوب -دبي رسم شد.
.2محيط مرطوب و دادههاي دبي با توجه به مقادير حداكثر آنها غير ابعادي شدند.
 .3رابطهاي ميان محيط مرطوب و دبي (بدون بعد) برقرار شد .اين كار در تصویر ذیل نشان داده
شده است .در اين مثال يك منحني برازش داده شد و مشخص شد كه محيط مرطوب با دبي با
معادلة زير ارتباط دارد.
P = 0/08LnQ+ 1
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شکل  : 1-8نمودار بی بعد شده محیط مرطوب و دبی رودخانه Hwadzi

سپس ،نقطة شكست محاسبه گردیده است .همانطوریکه پیش از این توضیح داده شد ،نقطة شكست،
نقطهاي است كه در آن شيب يك است .با مشتق گیری از رابطه  P = 0/08LnQ+ 1رابطه ذیل بدست
آمده است:
0/08
Q

=1

بنابراین با استفاده از روابط و دادههای بدست آمده ،حداقل جریان زیستمحیطی رودخانه مورد نظر به
شرح ذیل نهایتا  1/3مترمکعب در ثانیه محاسبه گردیده است.
Qinstream=0/08 Qmax=0/08 16=1/3 m3/s

شهاي جامع محاسبه نیاز آبی
 -2-3-2-1رو 

در روشهای جامع تعیین نیاز آبی برخالف روشهای سریع ،جزئیات بیشتری از اکوسیستم آبی مورد
مطالعه قرار میگیرد .در این روشها نیز مبنای اصلی ،تعیین میزان رهاسازی آب از سدها جهت تامین آب
مورد نیاز اکوسیستمهای آبی پائیندست میباشد ولی تفاوت آن با روشهاي سريع ،دقت بیشتر مطالعات
و نتایج حاصله میباشد .به عبارت دیگر روشهای جامع ارائهكننده پاسخهاي دقيقتر و زمانبندي شدهتري
در خصوص جریان زیستمحیطی ميباشند .دقت فضايي اين روشها در حد پاياب رودخانهها و از نظر
زماني در حد ماهانه تا روزانه ميباشد .در این روشها براساس محدوده محیط آبی مربوطه مورد بررسی
قرار میگیرد .روشهای جامع در قالب دو رهیافت اصلی هیدرولوژیک و اکولوژیک قابل طبقهبندی هستند.
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بكار بردن اينگونه روشها براي يك سيستم هيدرولوژيك بين چندين ماه تا چند سال بطول ميانجامد و
از آنجايي كه اين روش ها عمدت ًا بر پايه دريافت اطالعات ميباشند ،نيازمند انجام بررسيهاي هيدرولوژيك
و اكولوژيكي دقيق و بكارگيري تيم هاي دارای تخصصهای مختلف و اجراي مدلهاي رقومي هستند.
 -3-3-2-1رهیافتهای مختلف محاسبه نیاز آبی

همانطوریکه از نام این رهیافت مشخص میباشد ،بررسی جنبههای هیدرولوژیک مهمترین جهتگیری
آن میباشد .در این رهیافت هدف اصلی حفظ شرایط هیدرولوژیک میباشد .براین اساس در این گروه
از روشهای تعیین نیاز آبی ،بررسی وضعیت هیدرولوژیک منبع آبی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به
عبارت دیگر در این رهیافت مرجع اصلی مورد مطالعه وضعیت هیدرولوژیک است و سایر جنبهها در ارتباط
با آن بررسی میگردد .بعنوان مثال در مطالعاتی که در سال  1994توسط نایتس و فیتزجرارد 1انجام شده
است وضعیت رژیم آبی نسبت به شرایط قبل از اجرای طرح توسعه منابع آب مورد بررسی قرار گرفته و از
جنبههای مثبت این روش ایجاد ارتباط بین جنبههای اقتصادی اجتماعی با رژیم هیدرولوژیک منبع آبی
مورد مطالعه میباشد .از دیگر ویژگیهای این رهیافت میتوان از کاربردی بودن آن به دلیل عدم نیاز به
اطالعات جزئی در مورد اکوسیستم مورد مطالعه نام برد .ولی روشهای هیدرولوژیک به هرحال در ملحوظ
نمودن مالحظات اکولوژیک و وضعیت شرایط اکوسیستم منبع آبی مورد مطالعه دارای نقاط ضعف قابل
توجهی هستند .بطور کلی در رهیافت هیدرولوژیک از دیدگاه زیستمحیطی چنین فرض میشود که اگر
رژیم هیدرولوژیک منبع آبی نسبت به شرایط طبیعی دارای نوسان قابل توجهی نباشد میتوان انتظار داشت
که شرایط اکولوژیک نیز کم و بیش حفظ خواهد شد که بالطبع با توجه به پیچیدگیهای قابل توجه مباحث
اکولوژیک از نظر علمی چنین فرضیهای چندان قابل تائید نمیباشد.
• رهیافت اکولوژیک
در فرآيند رهیافت اکولوژیک معمو ًال دو جنبه زيستگاهی كه شامل دیدگاههای هيدرولوژيك و اکولوژیک
ميشود مورد استفاده قرار مي گيرد .بعالوه گاهي جنبههای فيزيكوشيميايي زيستگاه نيز در دو مؤلفه ديگر
تلفيق ميگردد .بطور كلي غالب ًا نياز آبي محاسبه شده براي تاالبها به صورت تنظيمات هيدرولوژيك جهت
حفظ شرايط اكولوژيكي از قبيل عمق آب ،محيط مرطوب شده و جريان آب است و همچنين پارامترهاي
هيدرولوژيك سيستم رودخانهاي مربوطه از جمله سرعت و حجم جريان را نيز در بر میگیرد .در این
رهیافت ،مبنای اصلی جنبههای اکولوژیک میباشد و مباحث هیدرولوژیک با این مبانی تلفیق و ارزیابی
میگردند .با توجه به جامعیت بیشتر رهیافت اکولوژیک با اهداف تحقیق حاضر ،این شاخه مورد بررسی
دقیقتری قرار گرفته است.

1- Knights and Fitzgrald 1994
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 -4-2-1بررسی سوابق محاسبه نیاز آبی در جهان
در این قسمت به منظور تدوین متدولوژی و دستورالعمل کاربردی برای محاسبه نیاز آبی اکوسیستمهای
تاالبی با درنظر گرفتن نقاط ضعف مطالعات قبلی ،به بررسی دقیقتر برخی از روشهای مورد استفاده در
مطالعات موردی مختلف پرداخته میشود .باتوجه به جامعیت بیشتر روشهای اکولوژیک در محاسبه نیاز
آبی تاالبها ،در این قسمت بیشتر به مثالهائی که با این رویکرد برای محاسبه نیاز آبی بکار میروند ،پرداخته
میشود .عناوین مهمترین مثالهای موردی از مطالعات انجام شده در سطح جهان به شرح ذیل میباشد.
 )1برآورد نياز آبي پوشش گياهي تاالبهاي دشتهاي سيالبي ()Flood Plain Wetlands
1
 )2مطالعه نیاز آبی تاالب گيدر
 )3محاسبه نیاز آبی برای تأمین نیاز اکولوژیک پوشش گياهي ،بي مهرگان و پرندگان آبزي تاالبی
 )4تأمین نیاز آبی جهت حفاظت گونه درخطر انقراض ،الكپشت تاالبي غربي
 )5تأمین نیازآبی برای مديريت پرندگان آبزي
2
 )6اهداف وابسته به پرندگان آبزي ،درياچه كرانگ
 -1-4-2-1اهداف وابسته به پوشش گياهي

بهمنظور برآورد نياز آبي پوششگياهي تاالبهاي دشتهاي سيالبي ،روبرتو همكاران در سال  2000با
استفاده از رهيافت اكولوژيكي براي تعيين نياز آبي زيست محيطي تاالبهاي دشتهاي سيالبي از هدفگذاري
پوشش گياهي استفاده نمودند .هرچند كه تاالبهاي دشتهاي سيالبي نسبت به تاالبهاي درياچهاي بسيار
متفاوت ميباشند ولي بررسي اين مطالعات بعنوان نمونهاي از روش اكولوژيك در محاسبه نياز آبي حائز
اهميت است .اين مطالعات با روشهاي بكار گرفته شده با رهيافت هيدرولوژيكي توسط نايتس در سال
 1994و همچنين مطالعات مادگوي متفاوت بوده است چرا كه هدفگذاري اين مطالعات بر اساس نيازهاي
اكولوژيك گياهان تاالبهاي دشتهاي سيالبي بوده است و نياز آبي بر اساس رژيم آبي مورد نياز براي حفظ
اين گونههاي گياهي تعيين گرديده است .در هدفگذاري گياهي ،گونههاي چند ساله و چوبي اثر رژيم آبي
تاريخي را نسبت به گياهان علفي كه واكنش سريعي نسبت به تغييرات آبي دارند بهتر منعكس ميكنند.
نوسان آب تاالبهاي دشتهاي سيالبي بر گونههاي چوبي به صورت خشك شدن آنها نمايان ميشود.
قابليت دفاع و توجيهپذيري در مباحث مختلف بويژه بحثهاي اقتصادي از مهمترين ويژگيهاي كاربردي
اين تجربه ميباشد .چارچوب كلي فرآيند اين مطالعات در نمودار ذيل ارائه گرديده است.

1- Gwydir
2 - Kerang
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تشريح وضعيت:
 اكولوژي هيدرولوژيشهای کاربری
 مصارف و ارز تدوين اهداف مديريتي وابسته به پوشش گياهي

تبيين جايگاه و جنب ههاي مختلف پوشش گياهي در تاالب مثال چرا ،حفاظت گونهها
بررسي ارتباط بين پوشش گياهي و رژيم آبي

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي حصول اهداف مديريتي

فرآيندهاي رايزني با ديگر مصرف كنندگان جهت تنظيم آب (مثال با كشاورزي(

اجراي برنامه
شکل  :1-9چارچوب فرايند برآورد نياز آبي تاالبهاي سيالبي دارای پوشش گیاهی

 -2-4-2-1چارچوب روش بكار گرفته در تاالب گيدر

در تاالب گيدر جهت محاسبه نياز آبي اكوسيستم تاالبي ،نياز آبي گياهان مورد بررسي قرار گرفت .اين
تاالب بر اساس رهيافت اكولوژيك چهار جامعه گياهي به همراه توزيع و ارتباط آنها با تناوب سيالبها
شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت .با استفاده از بيالن آبي كميت آب مورد نياز براي دو جامعه گياهي
محاسبه گرديد .در اين فرآيند گونه گیاهی  Phyla canescensمورد توجه بيشتري قرار داشته چرا كه
فراواني آن در نتيجه كاهش آب اين تاالب افزايش يافته موجب اثر بر سايرگونههاي گياهي نيز ميگردد.
مراحل اصلي فرآيند اين مطالعه موردي در نمودار ذيل ارائه شده است.
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 -هيدرولوژي

تشريح وضعيت:

 -اكولوژي

تنظيم اهداف مديريتي مرتبط با گياهان و جانوران
 بقاء پوشش گياهي در شرايط خوب (محدود شدن رشد و غالبيت گونه معرفي شده()Phyla Canescens
 -فراهم شدن شرايط مناسب براي توليد مثل پرندگان آبزي

تشريح ارتباط بين پوشش گياهي و رژيم آبي

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مديريتي از ديدگاه تناوب و تداوم جريانات سيالبي.
نتيجه جوامع گياهي براي پايداري و رقابت با گونه مهاجم معرفي شده به جريانات سيالبي
به تداوم جريان  30روزه نياز دارند

تعيين چگونگي توزيع مناسب جريان آبي مورد نياز جهت حصول سيالبهاي مناسب ،اين كار با
استفاده از موارد ذيل انجام گرديد
 محاسبه بيالن آب سنجش از دور جريانات ثبت شده به منظور تعيين ارتباط بين جريانات باال دست واراضي سيل گير پايين دست

شکل  : 1-10نمودار رئوس اصلي فرايند تعيين نياز آبي تاالب گيدر

 -3-4-2-1محاسبه نياز آبي بر اساس هدفگذاري بقای پوشش گياهي ،بي مهرگان و پرندگان آبزي

يكي از مطالعات موردي جامع انجام شده با رهيافت اكولوژيك در تعيين نياز آبي اكوسيستم هاي تاالبي،
در تاالبهاي وابسته به آبهای زيرزميني دشت ساحلي سوان انجام پذيرفته است .رژيم آبي اين تاالبها با
ميزان استحصال آب زيرزميني تعيين ميشود .هيدرولوژي اين تاالبها و نياز آبي گياهان ،بي مهرگان و
پرندگان اهداف اصلي اين برنامه مطالعاتي بوده است.
در اين مطالعات ابتدا رژيم آبي مورد نياز گياهان با هدف حفظ پراكنش گياهي موجود تعيين گرديد .نياز
آبي محاسبه شده در اين قسمت با نياز بي مهرگان آبزي و پرندگان آبزي مقايسه گرديد و بر اين اساس نياز
آبي هر يك از تاالبهاي منطقه با توجه به ارزشهاي زيست محيطي ويژه آنها مورد محاسبه قرار گرفت.
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اين مطالعات با روش بكار گرفته شده توسط روبرت و همكاران براي تاالبهاي دشتهاي سيالبي كه در
بخشهاي قبل تشريح گرديد مشابهتهايي دارد .در تاالبهاي بزرگ يا داراي تنوع بيشتر رژيمهاي آبي
مختلف ممكن است گونهها يا كاركردهاي بخصوصي را تأمين نمايد .به عنوان مثال در رودخانه هاي كنترل
شده (با احداث سد) رها سازي حجم جريان آبي سيالبي مشخصي در زمان كوتاه نسبت به رها سازي همان
حجم سيالب در زمان طوالنيتر كاركردهاي متفاوتي را براي اجزاء اكوسيستم تاالبهاي سيالبي پايين
دست خواهد داشت .رها سازي حجم آب زياد در زمان كوتاه موجب پوشش سطح بيشتري از دشت سيالبي
شده و در نتيجه گونه هاي درختي و گياهي منطقه از اين شرايط بهره مند خواهند شد در حالي كه افزايش
زمان رهاسازي اين حجم سيالبي براي توليد مثل پرندگان آبزي مفيد خواهد بود .فرآيند نحوه محاسبه نياز
آبي در اين مطالعات در نمودار ذيل نمايش داده شده است.
تشريح وضعيت

 اكولوژي هيدرولوژي مصارف و ارزشهاتاالبها نقشه برداري شده و بر اساس جوامع اكولوژيك نظير بي مهرگان و … طبقه بندي شدند.

تنظيم اهداف مديريتي اكولوژيك (پرندگان آبي ،بي مهرگان آبزي ،گياهان حاشيه اي و كنترل گونه هاي
مهاجم) برخي از اهداف مديريتي شامل اهداف اجتماعي بوده تا زيست محيطي به عنوان مثال حفظ مناظر
و ارزشهاي مطلوبيت از طريق تأمين آب دائمي



تشريح ارتباطات بين پوشش گياهي ،نرم تنان آبزي ،پرندگان آبزي و رژيم آبي

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مديريتي
نياز آبي  13تاالب بر اين اساس تعيين گرديد .اين اقدام بر اساس بقاء توزيع فعلي پوشش گياهي از نظر
موقعيت و وسعت بوده و سپس با نياز آبي جانوران اصلي اكوسيستم مقايسه گرديده و نهايتا نياز آبي
تعيين شد .نياز آبي بر اساس حداقل و حداكثر سطح آبي تعريف گرديد

فرآيندهاي تجاري و بازاري در زمينه فاكتورهاي اقتصادي



اجراي برنامه

بكارگيري شاخصهاي تعيين شده و تخصيص آزمايشي ميزان آب تعيين شده و پايش كاركرد اكوسيستم
شکل  :1-11نمودار فرآيند تعيين نياز آبي وابسته به پوشش گياهي ،بي مهرگان و پرندگان
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 -4-4-2-1اهداف وابسته به حفاظت گونه هاي در خطر انقراض

در اين مطالعات نياز آبي تاالبهاي دوقلو در آمريكا كه زيستگاه نوعي گونه جانوري در خطر انقراض بنام
الكپشت تاالبي غربي 1مي باشند تعيين گرديد .اين گونه داراي توزيع جغرافيايي بسيار محدودي است و به
همين دليل در رهيافت اكولوژيك ،اين گونه به عنوان هدف مديريت تاالب مشخص گرديد و مطابق فرآيند
ارائه شده در نمودار ذيل نياز آبي اكوسيستم تاالبي مربوطه مشخص شد .نتايج اين مطالعات نشان داد كه
اين تاالب ساالنه به  4ماه جريان آب نيازمند مي باشد تا كاركردهاي طبيعي اكوسيستم براي بقاء گونهدر
خطر انقراض الكپشت تاالبي غربيحفظ گردد.
تاالب مورد بررسي به همراه ذخيرهگاه طبيعي الن بروك

1

 به عنوان تنها زيستگاه باقيمانده الكپشت تاالبي غربي ميباشد -شناسايي شرايط هيدرولوژيك اين تاالبهاي دوقلو

هدف مديريتي
حفظ رژيم آبي بگونه اي كه الك پشت تاالبي غربي بتواند در اين تاالبها زيست و توليد مثل نمايد.

تشريح ارتباط بين بقاء و توليد مثل الكپشت تاالبي غربي و رژيم آبي

تعيين نياز آبي مورد جهت دستيابي به اهداف مديريت
تامين حداقل  4ماه آب در سال براي تاالب

اجراي برنامه

1- Elen Brook natural reserve

شکل  :1-12نمودار تعيين نياز زيست محيطي آب تاالبهاي دوقلو براي حفظ الك پشت تاالبي غربي

 -5-4-2-1مديريت پرندگان آبزي

بريگس و تورنتون ،راهنمايي براي مديريت تاالبهاي اكاليپتوس جهت توليدمثل پرندگان آبزي ارائه
نمودهاند .بر اساس اين مطالعات حداقل دوره آبدار بودن  5تا  10ماهه براي حفظ كامل شرايط توليدمثلي
پرندگان آبزي تعيين گرديد .در اين فرآيند ارتباط شرايط توليد مثلي  2گونه نسبت به رژيم آبي مورد مطالعه
1 Pseudomydura umbrina
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قرار گرفت .در اين تاالب پرندگان آبزي همچون حواصيلها ،لك لك سفيد ،كفچه نوك ،قره غاز (باكالن)
معمو ًال در بخشهاي باز و پر آب اين تاالب النه سازي ميكنند و اردكها در زمان خشكي ،هنگامي كه
تاالب بين دو سيالب كام ً
ال خشك شده است ،النه سازي و زاد آوري مينمايند .در اين مطالعات ،محققين
چنين نتيجهگيري نمودند كه مديريت آب تاالب ،اكاليپتوس جهت بهينه سازي زاد آوري پرندگان ميبايد
شامل آبگير شدن محدوده درختان منطقه النه سازي براي  5تا  10ماه در سال و خشك شدن اراضي قبل
از سيالب بعدي ميباشد .در مناطق عميقتر و باز اين تاالب نيز مي بايد آب بطور دائم باقي بماند و در اين
صورت شرايط زادآوري مورد نياز براي هر دو گروه پرندگان آبزي حفظ خواهد شد.
 - 5 -2-1بررسی سوابق محاسبه نیاز آبی در ایران
در ایران مطالعات کاربردی اندکی در خصوص محاسبه نیاز آبی تاالبها و رودخانهها انجام گردیده
است .در خصوص رودخانهها معمو ًال در ارتباط با پروژههای سد سازی که دارای مطالعات ارزیابی اثرات
زیستمحیطی میباشند ،با استفاده از روشهای سریع بویژه روش مونتانا نسبت به درنظر گرفتن ضریبی
از جریان طبیعی رودخانه بعنوان جریان زیستمحیطی رودخانه اقدام میگردد که این موضوع در گزارشات
ارزیابی زیست محیطی بسیاری از سدهایی که اخیرا ارزیابی شدهاند موجود است .بعالوه وزارت نیرو نیز
طی بخشنامهای به کلیه شرکتهای تابعه همین روش (روش مونتانا) را به عنوان مبنای محاسبه جریان
زیستمحیطی رودخانهها معرفی نموده است .این درحالیست که نیاز آبی تاالبها موضوع متفاوتی است که
نمیتوان آنرا در قالب جریان زیستمحیطی رودخانه(ها) درنظرگرفت .در این راستا بررسی های انجام شده
در خصوص محاسبه نیاز آبی تاالبها به مطالعات موردی محدودی منتهی میگردد که عمدت ًا یا در قالب
پایاننامههای تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و یا در قالب پروژههای مطالعاتی بوده است .چند مورد
از اهم موارد محاسبه نیاز آبی تاالبها که در ایران انجام گردیده است به همراه تحلیل مختصری از آنها در
ادامه ارائه میگردد.
 -1-5-2-1برآورد نياز آبی زيست محيطي تاالب شادگان با استفاده از داده هاي سنجش از دور

این مطالعه در قالب مطالعه پایان نامه تحصیالت تکمیلی (سیما )1385 ،به انجام رسیده است .در این
مطالعه ضمن بررسی روشها و رویکردهای اصلی محاسبه نیاز آبی تاالبها با در نظر گرفتن ویژگی های
تاالب شادگان از رویکردهای جامع محاسبه نیاز آبی تاالبها استفاده شده است و با استفاده از شاخصهای
اکولوژیک و هیدرولوژیک نسبت به محاسبه نیاز آبی تاالب اقدام گردیده است .استفاده از سنجش از دور در
این مطالعه صرف ًا برای تأمین بخشی از اطالعات بویژه اطالعات گذشتهنگر مربوط به سطوح آب گرفتگی
تاالب در شرایط مختلف بوده است .فرآیند مورد استفاده در این مطالعات به شرح ذیل بوده است و گونه
اردک مرمری به عنوان گونه شاخص اکولوژیک اصلی انتخاب گردیده است.
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 .1شناسلیی زیستگاه های مهم تاالب برای گونه های گیاهی و جانوری با ارزش

 .2شناخت رژیم هیدرولوژیکی تاالب:
این گام با استفاده از پایش سطح آب ماهانه تاالب در  14سال قبل از بهره برداری مخزن و به کمک
داده های سنجش از دور و اجرای طرح های توسعه در باالدست و برقراری بیالن آب تاالب انجام شد.

 .3بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب
این گام با استفاده از داده های سنجش از دور و پایش گیاهی ماهانه تاالب در  14سال قبل از بهره برداری
مخزن و اجرای طرح های توسعه در باالدست انجام شد.

 .4تعیین رابطه سطح آب و پوشش گیاهی تاالب

 .5تعیین رابطه سطح آب و فراوانی اردک مرمری در زمستان

 .6تعیین سطوح مختلف نیاز آبی تاالب
در این مرحله با توجه به اطالعات حاصل از گام های قبل نیاز آبی تاالب در سه سطح تعیین شد.

در این مطالعه از آنجا كه محل زيستگاه هاي اصلي پرندگان مهاجر زمستان گذران ،پوشش گياهي
متراكم و اصلي تاالب و همچنين پناهگاه هاي حيات وحش عمدت ًا در محدوده شمالي تاالب واقع است،
لذا این محدوده به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردیده است .در اين راستا ابتدا رژيم هيدرولوژيكي
تاالب در دوره زمانی قبل از دهه  1380مورد بررسي قرار گرفته و كميت و محل آورد هاي تاالب با استفاده
از آمارهاي موجود در منطقه تعيين گردیده است .براي تعيين سطح تاالب با استفاده از دادههای تصاویر
سنجنده  NOAAاستفاده گردیده و همزمان پايش تغييرات پوشش گياهي نيز با كمك دادههاي سنجش
از دور انجام گرفته و بدین ترتیب دادهها به عنوان بخشی از فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالب درنظر گرفته
شده است.
بدین ترتیب از ترسيم داده هاي حداكثر پوشش گياهي تاالب در خردادماه در برابر حداكثر سطح آب در
فروردين ماه ،محدوده مطلوب سطح آب به لحاظ پوشش گياهي بهينه در تاالب بدست آمد .نمودار ذیل
ارتباط بین وضعیت پوشش گیاهی و نوسانات آب تاالب شادگان را نشان میدهد.
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شکل  :1-13نمودار وضعیت پوشش گیاهی و نوسانات آب تاالب شادگان

با تحلیل اطالعات این نمودار مشخص میگردد ،پوشش گياهي متراكم در تاالب منوط به غرقاب شدن
تاالب در فصل سيالبي تا حداقل سطحي معادل  766كيلومتر مربع است .با افزايش سطح آب در تاالب،
پوشش گياهي نيز افزايش مييابد تا اينكه در سطح آب حدود  900كيلومتر مربع ،به حداكثر مقدار خود
رسیده است .نمودار فوق نشان ميدهد كه افزايش سطح آب تاالب بيش از  900كيلومتر مربع ،اثر چنداني
در افزايش سطح پوشش گياهي تاالب نداشته است و به همین دلیل در مطالعات یاد شده چنین نتیجه گیری
شده که سطح آب مطلوب تاالب به لحاظ وجود پوشش گياهي مناسب ،بايد به گونهاي تعيين شود كه در
فروردين ماه سطح آب بين  800تا  900كيلومتر مربع قرار داشته باشد .بدین ترتیب با توجه به اینکه باید
رابطه شاخصهای مختلف با دادههای مرتبط با منابع آب و ورودی های تاالب مشخص گردد ،به شرح یاد
شده با استفاده از دادههای آماری منابع آب تاالب ،رابطه بين سطح آب و پوشش گياهي تعيين شده و بر اين
مبنا ،حد آستانه سطح آب مطلوب به لحاظ غناي پوشش گياهي به میزان مساحت  800تا  900کیلومتر مربع
تعیین شده است .البته از آنجائی که اردک مرمری به عنوان شاخص اکولوژیک اصلی انتخاب گردیده بود،
در تحقیق یاد شده نهایتا وضعیت این گونه در شرایط مختلف آبی و پوشش گیاهی تاالب شادگان نیز مورد
بررسی قرار گرفت .برای این منظور دادههای سرشماری این گونه در زمانهای مختلف دریافت گردیده و
باتوجه به محدودیت دادهها نسبت به تعمیم آنها با استفاده از روش های آماری اقدام شده که نتیجه حاصله
در نمودار ذیل جمعبندی گردیده است .براساس اين نمودار ،فراواني اردك مرمري در زمستان به صورت
نمايي با سطح آب تاالب افزايش مييابد .بنابراين سطح آب مطلوب تاالب به لحاظ حضور اردک مرمری
ميبايست به گونهاي تعيين گردد كه در آذرماه حداقل سطح آب حدود  600كيلومترمربع باشد.

77

8000
7000

تعداد اردک های مرمری شمارش شده در دی ماه

y=0/3630 e 0/0094x
R 2 =0/9775

6000
5000
4000
3000
2000
1000

1200

800

1000

400

600

0

200

سطح آب تاالب در آذر ماه ()km2
شکل  :1-14نمودار نسبت تعداد اردک مرمری به سطح آب تاالب شادگان در آذر ماه

بدین ترتیب با توجه به وضعیت جمعیت گونه اردک مرمری و در نظرگرفتن حدود سطح آب مطلوب
برای این گونه سطح آب مناسب برای این گونه معین گردیده و با استفاده از روابط هیدرولوژیک میزان نیاز
آبی تاالب مشخص شده است .بر این اساس نیاز آبی تاالب در ماههای مختلف براساس سطح آب تاالب
به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.
جدول  :1-5نمونه جدول محاسبه نیاز آبی تاالب در تاالب شادگان
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 -2-5-2-1محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه

یکی دیگر از مطالعات نیاز آبی که در کشور انجام شده است ،نیاز آبی دریاچه ارومیه بوده است .این
مطالعات نتیجه رساله دکتری (نظری دوست )1385 ،بوده است .این مطالعه با توجه به اهمیت دریاچه
ارومیه و شرایط حاد این اکوسیستم ارزشمند از جمله کاربردیترین مطالعات محاسبه نیاز آبی بوده که نهایتا
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در شورایعالی آب و ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور
به عنوان حقابه زیستمحیطی دریاچه ارومیه به تصویب رسیده و برمبنای آن ،برنامهریزی منابع آب این
حوضه در راستای تامین نیاز آبی این دریاچه تنظیم گردیده است .در این مطالعه با استفاده از شاخصهای
اکولوژیک و در نظر گرفتن ویژگی های هیدرولوژیک اقدام به محاسبه نیاز آبی شده است .در اصل روش
مورد استفاده رویکرد اکولوژیک بوده ولی قاعدتا از دادههای هیدرولوژیک نیز برای آن استفاده شده است.
در مطالعه یاد شده ضمن بررسی ارزشها و کارکردهای مختلف دریاچه ارومیه ،ویژگی های اکولوژیک
آن مورد مطالعه قرار گرفته و تالش شده تا یک شاخص اکولوژیک برای این اکوسیستم تاالبی انتخاب
گردد .باتوجه به شور بودن دریاچه ارومیه شاخص های اکولوژیک محدودی در این تاالب وجود دارند که
محدودیت آنها در بخش بیولوژیک اکوسیستم بیشتر نیز بوده است .در واقع درياچه اروميه به دليل شوري
زياد از نظر تعداد گونهها فاقد تنوع زيستي قابل توجهی ميباشد و به همين علت زنجيره غذايي آن بسيار
ساده است .در بخش گیاهی دریاچه ارومیه فلور گیاهان آبزی مشخص گردید .جلبکهای سیانوفیسه شش
گونه ،از جلبکهای کلروفیسه چهارگونه و از خانواده باسیالریوفیسه دو گونه در این دریاچه زیست مینمایند.
بر این اساس کل فلور گیاهی دریاچه ارومیه به  12گونه از خانوادههای مختلف جلبکی محدود میگردد.
در بخش تنوع زیستی جانوری ،دریاچه ارومیه فقط دارای یک گونه سخت پوست به نام آرتمیا میباشد.
آرتمياي موجود در درياچه اروميه بومي اين درياچه ميباشد و به نام همين درياچه Artemia urmiana
نامگذاري شده است .اين آرتميا در شرايط بلوغ بين  8تا  21ميليمتر طول دارد كه با توجه به عدم وجود
ماهي در درياچه ،جمعیت آن ميتواند تا تراكم بااليي چون  4000عدد در ليتر نيز افزايش يابد .اين گونه به
روش فيلتر کردن تغذيه ميكند و قادر است فيتوپالنکتون هاي ريزتر از  50ميكرون را مورد مصرف قرار
دهد .آرتمیای دریاچه ارومیه عالوه بر تخمگزاري ،قابليت بكرزايي نيز دارد .آرتمياي ماده درياچه اروميه
ميتواند بين  70تا  160تخم بگذارد كه اين تخمها به گونهاي سازگاري يافتهاند كه در صورت فراهم نبودن
شرايط محيطي میتوانند به صورت سيست تا  4سال نيز به حالت غير فعال باقي بمانند و در صورتيكه
شرايط محيطي و بويژه شوري و درجه حرارت مساعد باشد ،طي  16تا  18ساعت به ناپلي 1تبديل ميشوند.
البته این گونه در شوری های بسیار کم و بسیار زیاد آسیب زیادی میبیند و جمعیت آن به شدت نوسان
پیدا میکند .براین اساس وضعیت آرتمیا ارتباط مستقیمی با کیفیت آب دریاچه ارومیه دارد و بالطبع از نظر
زنجیره غذایی نیز جمعیت آن وابسته به شرایط فلور تاالب است.
بنابراین باتوجه به رویکرد این مطالعات که اکولوژیک بود ه است ،از دید شاخص های اکولوژیک باتوجه
به ساده بودن زنجیره غذایی داخل دریاچه فقط گونههای جلبکی ،آرتمیا و فالمینگو بطور مستقیم دخیل
میباشند که در بین این اجزاء گونه آرتمیا با توجه به اینکه خود از گونههای جلبکی تغذیه مینماید و مورد
تغذیه فالمینگوها نیز قرار میگیرد بعنوان عامل میانی زنجیره غذایی میتواند شاخص مناسبی از سالمت
اجزاء اکولوژیک تاالب محسوب گردد .بهعبارت دیگر آرتمیا از یک سو از پالنکتون های گیاهی دریاچه
تغذیه مینماید و از سوی دیگر مورد تغذیه فالمینگو قرار میگیرد .به همین دلیل سالمت این گونه در
1-Nauplii
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زنجیره غذایی دریاچه ارومیه نشان دهنده سالمت سایر شاخص های بیولوژیک آن خواهد بود .بعالوه،
آرتمیا دارای روابط مشخصی با کیفیت آب میباشد و بدین ترتیب میتوان با درنظر گرفتن رابطه آن با
میزان شوری آب دریاچه ارومیه و مشخص نمودن حدود قابل تحمل هریک از این دو عامل ،یکی را بعنوان
شاخص نهایی تعیین نمود .با همین توجیه ،در مطالعات یاد شده گونه آرتمیا به عنوان شاخص اکولوژیک
دریاچه ارومیه انتخاب گردیده و برای محاسبه نیاز آبی این دریاچه عالوه بر روابط این گونه با هیدرولوژی
آب ،جنبههای کیفیت آب نیز در نظر گرفته شده است .در واقع این مطالعه تنها مورد محاسبه نیاز آبی
تاالبها در ایران است که عالوه بر کمیت ،کیفیت آب نیز در فرآیند محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.
برای این منظور در درجه اول حوزه تحمل آرتمیا برای حفظ بقاء نسبت به شوری آب تعیین شده و با
استفاده تعیین شوری بعنوان شاخص کیفیت آب ،محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه از دید هیدرولوژیک صورت
پذیرفته است.
برای تعیین حوزه طاقت گونه آرتمیا در رابطه با شاخص کیفیت آب ،براساس دادههای جمعآوری شده
از آرتمیای دریاچه ارومیه ،این گونه در شوریهای برابر  280گرم در لیتر به اشکال مختلف بالغ ،نابالغ و
سیست وجود داشته است .با این حال با توجه به نتایج بررسی مدارک و مستندات موجود و تجزی ه و تحلیل
آنها و همچنین با عنایت به نتایج مذاکرات حضوری و مشورت انجام شده با کارشناسان ذیربط ،علیرغم
فعالیت زیستی آرتمیا در شوری  280گرم در لیتر ،جمعیت آن در این وضعیت مناسب نبوده و روند کاهشی
را طی نموده است و قاعدتا چنین شرایطی را در درازمدت نمیتوان بعنوان وضعیت پایدار این گونه در دریاچه
ارومیه محسوب نمود .به همین دلیل با در نظر گرفتن وضعیت جمعیت گونه آرتمیا و تحقیقات علمی انجام
شده در خصوص واکنش این گونه نسبت به تغییرات کیفیت آب ،حداکثر شوری قابل تحمل آن در دریاچه
ارومیه برابر 240گرم در لیتر در نظر گرفته شده و همین میزان به عنوان مبنای محاسبه نیاز آبی استفاده
شده است.
در ادامه مطالعه مذکور با در نظر گرفتن میزان شوری  240گرم در لیتر به عنوان شاخص کیفیت نسبت
به تعیین رابطه کمیت و کیفیت آب اقدام شده است .از سوی دیگر در بین شاخصهای مختلف کمیت ،تراز
ارتفاع آب از سطح دریاهای آزاد باتوجه به سابقه آماری موجود و امکان برقراری ارتباط با سایر مولفههای
کمی بعنوان شاخص اصلی مورد مطالعه قرار گرفته است .بررسی روند تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه به
همراه تغییرات شوری آب آن نشاندهنده رابطه معکوس بین این دو عامل است .نتیجه آمار بلند مدت
تغییرات تراز آب به همراه نوسان نمک  NaClمحاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه در مطالعه یادشده در نمودار
ذیل نمایش داده شده است.
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غلظت نمک NaClبر حسب mg/lit

350000

1278

300000

1277

250000

1276

200000

1275

150000

1274

100000

1273

50000

1272

1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384

400000

1279

سال

شکل  :1-15نمودار مقادیر آماری شاخص های کمی و کیفی مورد استفاده در محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه

با استفاده از این نمودار ،مدل ریاضی رابطه این دو شاخص براساس نمودار ذیل محاسبه گردیده و در نتیجه
مشخص شده که در هر سطح از تراز آبی دریاچه ارومیه ،میزان شوری در چه میزانی قرار خواهد داشت.

شکل  :1-16نمودار رابطه شاخص های کمی و کیفی مورد استفاده برای محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه
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ارتفاع تراز سطح دریاچه (متر (

Estimated NaCl
Exact NaCl

با توجه به رابطه بدست آمده فوق ،میزان تراز آبی معادل شوری (غلظت  240 )NaClگرم در لیتر برابر
تراز ارتفاع  1274/1متر محاسبه شده است .در این تراز آبی ،شوری دریاچه ارومیه در سطح تحمل آرتمیا که
همان غلظت  240گرم در لیتر میباشد ،باقی میماند و با حفظ شرایط زیستی این گونه ،شرایط اکولوژیک
دریاچه ارومیه نیز تثبیت خواهد شد .با مشخص شدن تراز ارتفاع آب دریاچه ارومیه ،حجم بیالن آب دریاچه
از طریق وضعیت حجم آب و ورودی ها و خروجیهای آن مورد بررسی گرفته است .در تحقیق یاد شده
با در نظر گرفتن ویژگیهای زمین شناسی و وضعیت منابع آب حوضه ،میزان تخلیه به آبهای زیرزمینی و
همچنین تخلیه از آبهای زیرزمینی به دریاچه ،ناچیز و برآیند آنها در حد صفر در نظر گرفته شده و به همین
دالیل باتوجه به وضعیت اقلیم منطقه و وسعت سطح تاالب ارومیه ،عامل تبخیر از سطح بعنوان مهمترین
مؤلفه خروجی آب تاالب مورد بررسی قرار گرفته است .بعالوه جهت تعیین حجم آب دریاچه ارومیه در تراز
ارتفاعی اکولوژیک محاسبه شده ،رابطه حجم آب به تراز ارتفاعی که براساس شرایط طبیعی و ریختشناسی
دریاچه ارومیه مشخص شده نیز محاسبه گردیده است.
در نهایت در مطالعه یاد شده با در نظر گرفتن عوامل و شاخص های مختلف مساحت دریاچه ارومیه
در تراز ارتفاعی اکولوژیک برابر  4652کیلومتر مربع تعیین شده و با احتساب میزان تبخیر منطقه و بارش
مستقیم بر روی دریاچه ،میزان آبی که میباید ساالنه از طریق رودخانههای موجود در حوضه بعنوان میزان
آب مورد نیاز اکولوژیک دریاچه به آن وارد شود معادل  3084/874میلیون متر مکعب محاسبه گردیده است.
همانطوریکه قب ً
ال توضیح داده شد ،این رقم متعاقبا در چند مرجع رسمی به تصویب رسیده و فرآیند اجرایی
وسیعی برای تأمین این حقابه از سطح حوضه آبخیز که در برگیرنده سه استان مختلف است صورت گرفته
که بالطبع خارج از موضوع مطالعات حاضر میباشد.
 -3-5-2-1تعیین نیاز آبی تاالب آق گل

این مطالعات توسط دفتر محیط زیست وزارت نیرو (ثابت رفتار )1387،انجام پذیرفته است .مطالعات قبلی
انجام شده با استفاده از رویکردهای جامع نگر و اکولوژیک برنامهریزی و اجراء گردیدهاند در حالیکه مطالعه
تعیین نیاز زیست محیطی تاالب آق گل با رویکرد هیدرولوژیک انجام پذیرفته است.
تاالب آق گل در مرز دو استان همدان و مركزي قرار گرفته است .در گذشت ه حجم قابل توجهی از
جريانهاي سطحي و سيالبها بويژه از رودخانه قرهچاي یا شرا به اين تاالب منتهی میشده و در نتیجه
پهنهاي از آب توأم با مجموعهاي از انواع گياهان آبزي و نيمه آبزي پرندگان و ساير زيستمندان تاالبي
در اين منطقه پديد آمده بود .اما با تأثير عوامل مختلف از جمله تغيير كاربري و افزايش جمعيت و ،...این
اکوسیستم به تاالب فصلي تبديل گرديده است.
در سالیان متوالی بهدليل ورود حجم عظيم آب رودخانهها و سيالبها از جمله رودخانه قرهچاي به عنوان
يك اکوسیستم طبيعي براي پرندگان و ساير زيستمندان تاالبي استفاده ميشده است .اما به دلیل تغییرات
انجام شده در بیالن منابع آبی حوضه در سال های گذشته در اواخر تابستان در آن آبي ديده نميشود .به
همین دلیل پوشش گياهي این تاالب نيز بصورت گياهان نيزاري و حاشيهاي كه قابليت تحمل فصل خشك
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را دارند ،تغيير يافته است.
بررسی انجام شده در تحقیق مورد نظر نشان داده که در گذشته بدليل باال بودن سطح آبهای زیرزمینی،
انهار این دشت از آبهای زيرزميني تغذيه میشده و آبهای حاصله در نهايت به تاالب آق گل منتهی
میشدند .به منظور بررسی ارتباط آبهای زیرزمینی این دشت با وضعیت تاالب آق گل در تحقیق یاد شده
نسبت به بررسی روند بیالن آب دشت کمیجان اقدام گردیده و نتیجه حاصله که در نمودار ذیل ارائه گردیده
است ،نشان داده که در طول یک دوره حدود ده ساله ،کسری بیالن این دشت به شدت افزایش یافته است
که بالطبع این موضوع بر وضعیت منابع آبی تاالب آق گل نیز موثر بوده است.
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مقادیر تجمعی تغییرات حجم آبخوان ( میلیون متر مکعب(
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شکل  : 1-17نمودار مقادیر تجمعي تغييرات حجم آبخوان از ابتداي تشكيل شبكه سنجش در دشت كميجان

در این مطالعات برای محاسبه نیاز آبی تاالب آقگل وضعیت اقلیمی منطقه شامل بارش ،دما و تبخیر نیز
محاسبه گردیده و دادههای حاصله برای محاسبه نیاز آبی تاالب مورد استفاده قرار گرفته است.
از دیگر دادههای مورد نیاز برای محاسبه نیاز آبی تاالب آق گل ،بررسی وضعیت هیدرولوژی و بیالن خود
تاالب بوده است .بررسیهای انجام شده در همین راستا نشان داده که هيچ آمار و اطالعاتي در خصوص
رقوم و حجم تاالب در دسترس نيست .به همین دلیل تنها دادههاي موجود ،نقشه توپوگرافي و استفاده
از تصوير ماهوارهاي تاالب بوده است .به همین دلیل با استفاده از روش های مختلف ،نسبت به استخراج
مساحت تاالب با استفاده از تصاوير ماهوارهاي اقدام گردیده و مشخص شد که مساحت تاالب در حالت
خشكسالي در حدود  550هكتار و در حالت نرمال  740هكتار ميباشد .باتوجه به عدم وجود اطالعات
سطح تاالب در شرایط ترسالی به دلیل فقدان تصاویر ماهوارهای مناسب با استفاده از آمار گزارش شده
از سوي شركت آب منطقهاي همدان ،سطح  1200هكتار به عنوان وسعت تاالب در این شرایط برآورد
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گردیده است .پس از مشخص نمودن مساحت تاالب در سه شرایط خشکسالی ،نرمال و ترسالی ،با بکار
گیری روابط ریاضی رقوم سطح آب تاالب و نقشه توپوگرافی ،حجم آبی در این شرایط به شرح جدول ذیل
محاسبه گردیده است.
جدول  : 1-6مساحت ،رقوم سطح آب و حجم تاالب آق گل در شرایط خشکسالی ،نرمال و ترسالی
حالت مورد بررسی

مساحت (هکتار)

رقوم سطح آب (متر)

حجم آب تاالب
(میلیون متر مکعب)

ترسالی

1200

1654/72

6/2

نرمال

740

1654/22

2/67

خشکسالی

550

1654

1/13

جمع بندی مطالعات یاد شده نشان میدهد که در شرایط خشکسالی حداقل نیاز آبی تاالب آق گل معادل
 1/13ميليون متر مكعب است در حالیکه در حالت نرمال حدود  2/6ميليون متر مكعب و در شرايط ترسالي
حدود  6/2میلیون مترمکعب آب باید به تاالب منتقل شود .همانطوری که قبال نیز توضیح داده شد در این
تحقیق از روش هیدرولوژیک برای محاسبه نیاز آبی تاالب استفاده شده است و هیچ استنادی به مسائل
اکولوژیک تاالب مورد نظر نشده است .به همین دلیل مبناهای محاسبه نیاز آبی تاالب فقط شرایط اقلیمی
از نظر خشکسالی ،نرمال یا تر سالی بوده و حفظ سطح مشخصی از تاالب فقط با در نظر گرفتن شرایط
اقلیمی یاد شده هدفگذاری شده است .البته در مطالعات یاد شده سناریوهایی نیز برای تعیین نحوه تامین
نیاز تاالب نیز ارائه گردیده است.
 -6-2-1جمع بندی مطالعات موردی انجام شده
با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص مطالعات موردی انجام شده براساس روش جامع ،مشخص
میگردد که اغلب این مطالعات علیرغم اینکه در ظاهر دارای رویکردی اکولوژیک هستند ولی هدفگذاری
آنها متناسب با یک شاخص از پیش تعیین شده اکوسیستم بوده است .به عبارت دیگر در مطالعات نیاز
آبی با رویکرد اکولوژیک که تاکنون بانجام رسیده است ،هدفگذاری مطالعات از پیش انجام شده و فرآیند
اکولوژیک برای حفظ شرایط بهینه شاخص انتخابی مورد توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر همانطوری
که در تشریح فرآیند مطالعات موردی انجام شده قبلی ب ه خوبی نمایان است ،در هیچ یک از این مطالعات
جنبههای کیفیت آب مورد توجه قرار نگرفته و فقط کمیت آب در ارتباط با شاخص اکولوژیک انتخابی مورد
بررسی قرار گرفته و نیاز آبی متناسب با تلفیق این جنبهها با یکدیگر محاسبه شده است .با توجه به نتایج
حاصل از هریک از این مطالعات و نقاط قوت و ضعف و همچنین تفاوتهای موجود در اجرای هریک از
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آنها میتوان نسبت به طراحی اولیه روشکار این تحقیق اقدام نمود .به عبارت دیگر بررسی سوابق مطالعات
انجام شده در زمینه تعیین جریانات زیستمحیطی و یا نیاز آبی اکوسیستمهای آبی و تاالبی نشاندهنده آن
است که روشهای سریع برای انجام این گونه مطالعات از دقت الزم برخوردار نمیباشند و روشهایی نیز
که بطور موردی و در قالب روشهای جامع مورد استفاده قرار گرفتهاند دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی
میباشند .ولی بطور کلی رویکرد اکولوژیک بعنوان بهترین جهتگیری برای تدوین دستورالعمل تعیین نیاز
آبی اکوسیستمهای تاالبی میباشد.
در این راستا باتوجه به محدودیتهای منابع آب جهانی و روند تخریب اکوسیستمهای آبی اقدامات
مختلفی توسط کشورها برای درنظر گرفتن بخشی از منابع آبی برای اکوسیستمهای طبیعی و بویژه
رودخانهها صورت پذیرفته است .همانطوری که توضیح داده شد ،عمده تمرکز این روشها در دنیا بر
محاسبه جریانهای زیست محیطی رودخانهها بوده است و در مواردی نیز نیاز آبی تاالبها مورد محاسبه
قرار گرفته است .در دنیا حدود  207متدولوژی و مطالعه موردی در این رابطه و در  44کشور مختلف
شناسایی گردیده است .در بین کشورهای دنیا امریکا با بیش از  37درصد موارد در موضوع جریانهای
زیستمحیطی پیشرو بوده در حالیکه سایر کشورها نیز به صورت فزآیندهای به این موضوع میپردازند.
بررسی روشهای یاد شده نشان میدهد که عمده آنها بر روی جریان زیست محیطی رودخانهها تمرکز
داشتهاند تا نیاز زیست محیطی تاالبها و کلیه این  207روششناسی را میتوان به رویکردهای هیدرولیکی،
هیدرولوژیکی ،شبیهسازی زیستگاهی ،روشهای جامع طبقهبندی نمود .البته در برخی موارد نیز به صورت
موردی از تلفیق چند روش و یا روشهای خاصی که در این طبقهبندی قرار نمیگیرند استفاده شده است.
در بین روش شناسیهای مختلف در سطح دنیا ،روشهای هیدرولوژیک با بیش از  30درصد بیشترین
رویکرد مورد استفاده بودهاند و در بین متدولوژیهای این رویکرد روش تنانت یا همان مونتانا بیشترین
کاربرد را داشته است .البته باتوجه به برخی جزئیات مربوط به این روش ،کشورهای مختلف بعضا این روش
را با برخی تغییرات به کار گرفتهاند.
در کنار این رویکرد ،دومین رویکرد کالن مورد استفاده در سطح جهانی حالت ترکیبی بین روشهای
هیدرولوژیک و شبیهسازی زیستگاهها (اکولوژیک) بوده است .این روش شناسی تالش نموده تا با تلفیق
مبانی اکولوژیک و هیدرولوژیک جامعیت بیشتری به روشهای محاسبه جریان زیستمحیطی بدهد.
بررسی مطالعات موردی انجام شده در ایران نیز نشان میدهد که مهمترین رویکرد رسمی دستگاههای
اجرایی ذیربط صرفا پرداختن به جریان زیستمحیطی رودخانهها در پائین دست طرحهای توسعه منابع
آب میباشد و مطالعات اندکی برای محاسبه نیاز آبی تاالبها بعنوان محیط پذیرنده آب انجام گردیده است.
در محاسبه جریان زیستمحیطی نیز در بین رویکردهای مختلف ساده ترین رویکرد که همان متدولوژی
هیدرولوژیک است (و بطور ویژه روش مونتانا) مورد استفاده قرار گرفته است .بررسیهای انجام شده در
خصوص نحوه بکارگیری روش مونتانا نیز نشان میدهد که این روش عینا مورد استفاده قرار گرفته و
برخالف بسیاری از کشورهای جهان که متناسب با شرایط محیطی خود این روش را برای کشور خود
بومیسازی نمودهاند در ایران این روش بدون بومی سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
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در مطالعات موردی محاسبه نیاز آبی تاالب که در ایران ،رویکردهای هیدرولوژیک و اکولوژیک هر دو
مورد استفاده قرار گرفتهاند و مطالعه مورد تاالب شادگان نیز که به نام روش جامع معرفی گردیده است در
حقیقت از همان رویکرد اکولوژیک استفاده نمود ه است .در واقع در روش مورد استفاده برای محاسبه نیاز
آبی دریاچه ارومیه و روش مورد استفاده برای محاسبه نیاز آبی تاالب شادگان از لحاظ روش شناسی تفاوت
چندانی وجود ندارد و هر دو روش از یک فرآیند مشابه استفاده نمودهاند .البته در روش محاسبه نیاز آبی
دریاچه ارومیه عالوه بر مباحث کمیت ،کیفیت آب نیز در فرآیند تعیین نیاز آبی مورد توجه قرار گرفته در
حالیکه در مطالعات تاالب شادگان صرفا کمیت آب تعیین شده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در اغلب مطالعات موردی محاسبه نیاز آبی جنبههای کیفیت آب مدنظر
قرار نگرفته است .به همین دلیل نیز کنوانسیون رامسر بعنوان تنها مرجع بینالمللی مرتبط با تاالبها ،تدوین
متدولوژی و دستورالعمل تعيين نیاز آبی تاالبها را بعنوان یکی از اهداف خود برشمرده و در بندهای ،15
 14و  16ماده يك قطعنامه هشتمين كنفرانس متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال  2002ميالدي
در والنسيا اسپانيا برگزار گرديد به لزوم تدوین روشهاي تعيين حداقل نياز آبي اكوسيستمهاي تاالبي و
دستورالعملهای تاکید شده است.
الزم به توضیح است که کنوانسیون رامسر راهنمای عمومی را برای درنظر گرفتن نیاز زیستمحیطی
ارائه نموده است .این راهنما در زمینه تخصیص و مدیریت آب به اکوسیستمهای تاالبی جهت حفظ
کارکردهای اکولوژیک آنها میباشد ولی باتوجه به مقیاس کالن و عدم وجود سوابق مطالعاتی الزم ،این
راهنما نیز فقط خطوط کلی را ترسیم نموده و نه تنها متدولوژی و دستورالعملی برای تعیین نیاز آبی تاالبها
محسوب نمیگردد بلکه در حد راهنما نیز فقط به مبانی عمومی مدیریت آب برای تاالبها میپردازد .بنابراین
این راهنما از دید تعیین نیاز آبی تاالبها فقط در حد کلیات مدیریتی میباشد و جنبههای فنی و همچنین
تدوین دستورالعمل مربوطه از جمله اقداماتی است که میباید در ادامه چنین راهنمایی و با بهرهگیری از
چارچوبهای ارائه شده در آن به انجام برسد .با توجه به نقش این راهنما در تدوین دستورالعمل تعیین نیاز
آبی تاالبها به بررسی بیشتر آن پرداخته میشود.
با بررسی مطالعات موردی انجام شده در ایران و همچنین سایر کشورها میتوان رهیافتهای محاسبه
نیاز آبی تاالبها را فقط به دو گروه اصلی تقسیم نمود که عبارتند از رویکردهای هیدرولوژیک و اکولوژیک و
براین اساس میتوان خالصه ویژگیهای این دو روش را در جدول  7-1جمعبندی نمود.
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جدول  : 7-1مقایسه مزایا و معایب رهیافتهای مخلتف محاسبه نیاز آبی تاالبها

رژیم آبی قبل از اجرای طرح توسعهمنابع آب را مورد بررسی قرار میدهد.
هدف اصلی حفظ رژیم طبیعی رودخانه
ویا شرایط مشابه آن است.
شرایط هیدرولوژیک رودخانه را قبلو بعد از اجرای طرح توسعه منابع آب
بررسی مینماید.
برنامه مدیریت طرح توسعه منابعآب را بر اساس نیازهای هیدرولوژیک
پائیندست فراهم مینماید.

اکولوژیک

نگرش به نیاز آبی بر اساس وجود یک طرحتوسعه منابع آب
عدم تضمین جنبهها و حساسیتهای اکولوژیکاحتمال تغییر یافتن اجزاء جاندار اکوسیستمامکان ایجاد ارتباط بین خصوصیات آبی پائیندست پس از طرح توسعه منابع آبهیدرولوژیک و اکولوژیک وجود دارد.
و در نتیجه تغییر مبنای مطالعات
به نیازهای اکوسیستم تاالبی به آب -فرضیه اینکه اجزاء جاندار اکوسیستم با رژیماحتیاج نیست و بدین لحاظ اطالعات آبی رابطه خطی دارند(درمواردی که جنبههای
مورد نیاز (اکولوژیک) کاهش مییابد.
اکولوژیک نیز بررسی شده)
کم هزینه بودن()Young et.al.1998
صرف زمان اندکمشکالت توجیه نیاز آبی در شرایطی کهرقابت برای تخصیص آب زیاد است.
امکان اصالح و توسعه آب برای تدوینمدلهای مفهومی وجود ندارد.

هیدرولوژیک

رهیافت

خصوصیات اصلی

مزایا

معایب

مبانی اکولوژیک برای انتخاب شاخص موردکاربرد مناسب در شرایطی که سوابق استفاده قرارنگرفته است و شاخصها بطورمستقل از ویژگیهای اکولوژیک اکوسیستم
اطالعاتی هیدرولوژیک اندک است
 تعیین نیاز هیدرولوژیک بر اساس نیازتمرکز ویژه بر حفظ شرایط شاخصهای مربوطه انتخاب گردیدهاند.آبی جوامع یا جامعه منتخب جانوران
کیفیت آب بعنوان یکی از مهمترین مولفههایبیولوژیک منتخب
 تعیین آب مورد نیاز گیاهان منتخبپایداری تاالبها در نیاز آبی مورد توجه قرار
توجه به وجود ارزشهای اکولوژیکشناسایی زیستگاههای ویژهقابلیت دفاع از نیاز آبی تعیین شده در نگرفته است.نیاز به اطالعات بسیار زیاد به دلیل احتمالشرایط رقابت برای تخصیص
تنوع و گستردگی جانداران یک تاالب
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بدین ترتیب با درنظر گرفتن موارد فوقالذکر میتوان نتیجه گیری نمود که استفاده از روشهای سریع
مانند روش مونتانا که برای جریانهای زیستمحیطی رودخانهها بکار برده میشود بطور کلی برای
تاالبهای ماندابی قابل توصیه نمیباشد .به همین دلیل محاسبه نیاز آبی تاالبها در قالب روشهای جامع
قابل بهرهبرداری میباشند .این روشهای محاسبه نیاز آبی در قالب دو گروه اصلی شامل روشهای
هیدرولوژیک و اکولوژیک طبقهبندی میشوند .بنابراین هر دوی روشهای هیدرولوژیک و اکولوژیک
که هردو از روشهای جامع محاسبه نیاز آبی تاالبها محسوب میگردند برای تاالبهای ایران قابل
ارائه هستند .بررسی جدول مقایسهای روشهای هیدرولوژیک و اکولوژیک نشان میدهد که از نظر
فنی ،مزایای روشهای اکولوژیک باالتر است ولی این روشها نیازمند اطالعات بیشتری هستند .به
همین دلیل در مورد تاالبهایی که اطالعات اکولوژیک کافی از آنها در دست میباشد میتوان استفاده از
روشهای اکولوژیک را پیشنهاد داد ولی باتوجه به محدودیتهای موجود برای اطالعات پایه تاالبهای
ایران و همچنین زمانبر بودن مطالعات اکولوژیک ،از روشهای هیدرولوژیک نیز میتوان برای محاسبه
نیاز آبی تاالبها استفاده نمود .در این راستا مطالعات حاضر که با هدف ارائه متدولوژی و راهنمای محاسبه
نیاز آبی تاالبهای ایران تدوین میگردد هر دو رویکرد را مورد توجه قرار داده و روششناسی الزم برای
محاسبه نیاز آبی با رویکرد اکولوژیک و هیدرولوژیک را ارائه خواهد نمود .بدیهی است که ادارات کل
حفاظت محیطزیست استانهای مختلف و سایر مراجع ذیربط و شرکتهای مهندسین مشاور متناسب با
شرایط و اهمیت تاالبهای تحت مدیریت و همچنین اطالعات پایه در دسترس متناسب با هر تاالب به
انتخاب روش مناسب اقدام خواهند نمود.
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نیاز آبی تاالبها
فصل دوم

 -1-2تعیین طبقه تاالبها
همانطوریکه در فصل قبل توضیح داده شد ،تاالبها را از دیدگاههای مختلف طبقهبندی میکنند .علیرغم
طبقهبندیهای مختلفی که در سطوح بینالمللی و ملی برای تاالبها وجود دارد در راهنمای حاضر عالوه
بر ارائه راهنما و دستورالعمل الزم برای محاسبه نیاز آبی تاالبها برای هرچه کاربردی و تخصصی شدن
فرآیند برای تاالبهای مختلف ،براساس طبقهبندی ذیل اقدام به طبقهبندی جداگانهای برای تاالبها میشود.
در واقع تاالبها انواع رودخانهای و ماندابی را شامل میگردند و در ذیل هریک از این دو گروه  ،زیرطبقهبندیهای
دیگری نیز ارائه گردیده است .اما باتوجه به خصوصیات اکولوژیک و هیدرولوژیک تاالبهای رودخانهای و
ماندابی در این راهنما روشهای محاسبه نیاز آبی بطور جامع ارائه خواهد شد ولی پس از آن فرآیندها و
نکات کلیدی اصلی که باید بطور ویژه در محاسبه نیاز آبی هریک از این دو طبقه اصلی تاالبها درنظر گرفته
شود ارائه میگردد .بدین ترتیب یک راهنمای اصلی برای محاسبه نیاز آبی تاالبها وجود خواهد داشت که
متعاقبا برای هریک از انواع تاالبها اختصاصی خواهد شد .البته از آنجائیکه هریک از این دو گروه تاالب
نیز دارای زیرطبقاتی میباشند در راهنمای حاضر براساس بررسی ویژگیهای هریک از زیرطبقات تاالبها
برخی جزئیات نحوه محاسبه نیاز آبی بطور جداگانه تشریح خواهد شد.
براین اساس در گروه تاالبهای رودخانهای دو طبقه اصلی تفکیک شده است که عبارتند از رودخانههای
درون سرزمینی و رودخانههای مصبی و در تاالبهای ماندابی نیز از نظر منبع تأمین آب دو طبقه ارائه گردیده
است .نمودار ذیل نحوه طبقهبندی انجام شده برای راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها ارائه گردیده است.
تاالبها

تاالبهای رودخانه ای

تاالبهای رودخانه ای
درون سرزمینی

تاالبهای ماندابی

تاالبهای رودخانهای مصبی

تغذیه آبهای سطحی

تغذیه آبهای زیر زمیینی

شکل  :2-1نمودار راهنمای طبقه بندی تاالبها برای محاسبه نیاز آبی

از نظر اکولوژیک و ازنظر هیدورلوژیک این دو گروه تاالبها رفتارهای کامال متفاوتی دارند و این موضوع
باید در محاسبه نیاز آبی آنها نیز درنظر گرفته شود .به عنوان مثال نوع پالنکتونها ،کفزیان و حتی ماهیهای
تاالبهای ماندابی و رودخانهای متفاوت میباشند و از نظر اکولوژیک نیز کارکردهای این تاالبها در فرآیندهای
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طبیعی اکوسیستمها معموال متفاوت است .این دو گروه تاالب از الگوهای هیدرولوژیک متفاوتی نیز پیروی
میکنند که بهویژه در نحوه محاسبه نیاز آبی آنها موثر است.
عمدهترین تفاوت این دو گروه تاالبها وجود ذخیره آبی است .تاالبهای ماندابی متناسب با مساحت و
مورفولوژی مخزن دارای ذخیره آبی هستند درحالیکه در تاالبهای رودخانهای عمال ذخیره آبی وجود ندارد و
میزان موجودی آب وابسته به جریان آب است .بدیهی است که این موضوع بطور کامل به نحوه محاسبه نیاز
آبی آنها مرتبط خواهد بود .از دیدگاه کیفیت نیز خصوصیات این تاالبها تفاوتهای عمدهای دارد .تجمع مواد
آلی و پدیده پرغذایی عمدتا در تاالبهای ماندابی رخ میدهد و در تاالبهای رودخانه ای کمتر چنین پدیدهای
مشاهده میگردد .ترکیب گیاهان آبزی و زیستگاهها و اکولوژی این دو گروه تاالب نیز متفاوت است.

 -2-2رویکرد مطالعات نیاز آبی تاالبها
باتوجه به مباحثی که در مطالعات پایه مورد بررسی قرار گرفته است در بین روشهای مختلف محاسبه
نیاز آبی ،روشهای جامعی که روابط اکولوژیک را مدنظر قرار میدهند از دیدگاه محیطزیستی کارایی
بیشتری دارند .با توجه به مزایا و معایب رهیافتهای مورد بررسی که در بخشهای قبلی مطالعات حاضر
مورد بررسی قرارگرفته است ،روش تعیین نیاز آبی اکوسیستمهای تاالبی براساس روشهای دارای رویکرد
اکولوژیک ارائه گردیده است.
رویکرد اکولوژیک به دلیل در نظر قراردادن جنبههای مختلف زیستمحیطی از جامعیت بیشتری برخوردار
است و در صورتیکه در فرآیند مطالعات ،اکوسیستم تاالبی به درستی شناسایی و عوامل موثر آن در محاسبه
نیاز آبی اعمال گردد ،نتایج حاصل از آن تضمین کننده حفظ پایداری کل اکوسیستم تاالبی خواهد بود .در
مقایسه ،در رهیافت هیدرولوژیک نیاز آبی تعیین شده فقط جهت حفظ شرایط هیدرولوژیک تاالب کاربرد
خواهد داشت و حفظ اکوسیستم با فرض ارتباط با هیدرولوژی تأمین خواهد شد .رویکرد اكولوژيك يك
نگرش يا جهت گيري تخصصي در تعيين نياز آبي تاالبهاست .باتوجه به نواقص و نقاط ضعف مطالعات
قبلی انجام شده ،در متدولوژی پیشنهادی این تحقیق ارزشهاي اكولوژيكي موجود تاالب شناسایی و بطور
مستقيم مورد هدفگذاري قرار ميگيرد .در این راهنما عالوه بر جنبههای اکولوژیک مانند ماهیها ،پرندگان
آبزي ،وجود جوامع يا گونههاي در خطر انقراض ،حیات گیاهان حاشیهای شاخصهای زیستگاهی نیز به
عنوان یکی از معیارهای هدفگذاری محاسبه نیاز آبی میتوانند مدنظر قرار بگیرند .در اين رویکرد امكان
تعريف مدلهاي تئوري براي تعيين شرايط حيات تاالب در مقادير مختلف رژيم آبي امكانپذير خواهد
بود .بعنوان مثال با توجه به معيارهاي كنوانسيون رامسر ميتوان تأمين آب مورد نياز براي امكان توليد
مثل پرندگان را به عنوان هدف محاسبه نياز آبي تاالبها مورد استفاده قرار داد .در فرآيند بررسي نيازهاي
اكولوژيكي ممكن است پارامترهاي كليدي هيدرولوژيكي نظير تداوم و تناوب سيالبها و عمق آب نيز
مشخص گردند که در این مورد عمال جنبههای هیدرولوژیک نیز در مراحل محاسبه نیاز آبی دخیل خواهند
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بود که بالطبع این امر به جامعیت مدل خواهد افزود.
همانطوریکه در بخشهای قبلی نیز بیان گردید ،يكي از معايب رهيافت اكولوژيكي ،كمبود اطالعات مربوط
به ارتباط شاخصهای اکولوژیک با شرایط هیدرولوژیک و همچنین آمارهای پایهای زیستمحیطی است كه
در این صورت گاهي نياز بهانجام مطالعاتتكميلي خواهد بود و یا درصورت امکان باید نسبت به سادهسازی
فرآیند اقدام نمود .لذا در برنامهريزي مطالعات تعيين نيازآبي براساس رهيافت اكولوژيك ميبايد اهداف مديريتي
حتياالمكان بگونهاي طراحي گردند كه انجام آنها با استفاده از اطالعات موجود ميسر باشد .به عنوان مثال
اگر هدف مديريتي حفظ گونه گياهي آبزي مشخصی باشد و اطالعات مورد نياز براي اين گونهموجود نباشد،
براي تعيين نياز آبي اكوسيستم تاالب مربوطه براساس اين هدف مديريتي الزم است كه برنامه پايش مدوني
براي بررسي وضعيت اين گونه در شرايط آبي مختلف به اجراء گذاشته شود و براي اطمينان از كاركرد مناسب
اكوسيستم پس از تعيين نياز آبي نيزبايد برنامه پايش مناسبي به اجراء گذاشته شود.
باتوجه به تجارب بینالمللی و همچنین چند مطالعه موردی انجام شده در سطح ملی ،به منظور نظاممند
و همسان نمودن کاربرد این رویکرد در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها نمودار زیر بهعنوان فرآیند عمومی
محاسبه نیاز آبی اکوسیستمهای تاالبی با رهیافت اکولوژیک تدوین و پیشنهاد میگردد.
مطالعات اقتصادی

مطالعات اکولوژیک

مطالعات اجتماعی

مطالعات بیولوژیک

مطالعات فرهنگی

مطالعاتفیزیکوشیمیایی

کارکردها و ارزشها

شناخت اجزاء
محیط زیست

هدفگذاری محاسبه نیاز آبی و تعیین
شاخص(ها)

بررسی نیازهای اکولوژیک و فیزیولوژیک
شاخص(ها) در ارتباط با منابع آب

تنظیم روابط هیدرولوژیک

تلفیق ویژگیهای شاخص(ها) با روابط
اکولوژیک
محاسبه نیاز آبی
تاالب
شکل  :2-2نمودار فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها بر اساس رویکرد اکولوژیک
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در واقع با در نظر گرفتن فرآیند ارائه شده در نمودار فوق ،مراحل محاسبه نیاز آبی تاالبها را میتوان در
سه گام اصلی به شرح ذیل طبقهبندی نمود.
گام اول :مطالعات پایه
گام دوم :تلفیق وضع موجود و تنظیم اهداف
گام سوم :تجزیه و تحلیل و محاسبه نیاز آبی

ارزشها و کارکردهای تاالبها غالبا با کارکردهای اقتصادی اجتماعی نمود پیدا میکنند و به همین دلیل
هم برای شناسایی ارزشها و کارکردهای تاالبها باید نسبت به جمع آوری اطالعات اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی مرتبط اقدام شود .البته بخشی از این اطالعات عالوه بر کاربرد برای تعیین ارزشها و کارکردها،
برای مراحل بعدی مطالعات و تعیین و برنامهریزی نیاز آبی تاالبها نیز بکار میآیند .همانطوریکه در نمودار
فوق نیز مشخص میباشد از دیگر جنبههای مهمی که در محاسبه نیاز آبی تاالبها مؤثر است ،مشخصههای
اکولوژیک آنهاست که در عملکردهای طبیعی تاالب و در نتیجه ارزشها و کارکردهای آن مؤثر هستند.
در این راستا شرح گامها و اجزاء فرآیند محاسبه نیاز آبی به شرح ذیل میباشد.
 -1-2-2گام اول مطالعات پایه
اولین قدم برای محاسبه نیاز آبی تاالبها بدست آوردن دادههای پایه و اطالعات است .برای محاسبه نیاز
آبی باید ابتدا شناخت کاملی از اجزاء تاالب مورد نظر بدست بیاید و مراحل بعدی برپایه اطالعات بدست
آمده از این گام طراحی و اجراء خواهند شد .ذکر این نکته ضروریست که هرچند تکمیل مطالعات این بخش
در محاسبه نیاز آبی تاثیرگذار خواهد بود ولی معموال کمبودهای اطالعاتی نیز در این زمینه وجود دارد.
همچنین دامنه مطالعات وضعیت موجود محیط زیست و مطالعات پایه اکوسیستمهای تاالبی بسیار گسترده
است و به همین دلیل ممکن است که تکمیل این گام زمان ،انرژی و هزینه زیادی به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل در برنامهریزی محاسبه نیاز آبی تاالبها باید از افزایش بیش از حد نیاز مطالعات این بخش
خودداری گردد .برای این منظور توصیههای ذیل ارائه میگردد.
برای مشخص شدن وضعیت عمومی اکوسیستم باید در اغلب موارد از اطالعات بلند مدت استفاده
شود و تاحد امکان از اطالعاتی که فقط یک دوره در حال حاضر تهیه شدهاند (به خصوص در بخش محیط
زیست طبیعی) خودداری شود.
تا حد امکان از اطالعات و آمار موجود برای تکمیل این بخش استفاده شود و فقط در صورت ضرورت
نسبت به انجام مطالعات تکمیلی اقدام شود.
درصورت نیاز به انجام مطالعات جدید ،به منظور کاهش زمان و هزینههای محاسبه نیاز آبی (که نقش
تأثیرگذاری در عملیاتی شدن این فرآیند دارند) باید تا حد امکان به مطالعات اجمالی اکتفاء شود و از هرگونه
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پرداختن به جزئیات غیرضروری پرهیز گردد (البته در شرایط ایدهآل که منابع مالی و زمانی الزم فراهم باشد
انجام هرچه دقیقتر مطالعات این بخش توصیه میشود).
با در نظر گرفتن توصیههای فوق ،مهمترین اجزایی را که باید در مطالعات پایه وضعیت موجود مورد
بررسی قرار داد را میتوان به شرح ذیل تشریح نمود .ذکر این نکته ضروریست که در مطالعات زیست
محیطی معموال پارامترهای محیطی مختلف و متعددی مورد بررسی قرار میگیرند ولی در مطالعه حاضر
تالش گردیده که فقط پارامترهایی که استفاده مستقیم در محاسبه نیاز آبی دارند و یا وجود آنها در
تحلیلهای مرتبط با تعیین نیاز زیستمحیطی تاالبها موثر است ،تشریح گردند و از ارائه توضیحات غیر
ضروری و تشریح پارامترهای محیطی که کاربردی در محاسبه نیاز آبی تاالبها ندارند پرهیز گردد.
-1-1-2-2مطالعاتفیزیکوشیمیایی

در این بخش از مطالعات کلیه مشخصات محیط زیست بیجان شامل محورهای مختلف مرتبط با آب،
هوا و خاک مورد بررسی قرار میگیرد .روشهای مختلفی برای مطالعه محیط فیزیکوشیمیایی و در نظر
گرفتن پارامترهای مختلف آن وجود دارد ولی در این راهنما تأکید عمده بر روی پارامترهایی است که بیشتر
با محاسبه نیاز زیستمحیطی تاالبها در ارتباط هستند.
هوا و اقليم
خصوصيات اقليمي و شرايط آب و هوايي يكي از مهمترين اجزاء محيط فيزيكوشيميايي است كه به طور
مستقیم در محاسبه نیاز زیست محیطی تاالبها مرتبط است و در این فرآیند باید مورد بررسي قرار گیرد.
اين عوامل نه تنها خود مستقيم ًا داراي اثرات متقابل هستند بلكه تأثير بسزايي بر روي ساير اجزاء محيط
فيزيكو شيميايي نظير هيدرولوژي و شكل زمين و همچنين ساير اجزاء محيطزيست منطقه مانند اجزاء
محيط بيولوژيك و بويژه پوشش گياهي دارند .در مطالعات محاسبه نیاز آبی زیست محیطی تاالبها مهمترین
پارامترهایی که باید در این بخش مطالعه شوند به شرح ذیل میباشند:
نوع اقلیم منطقه :البته نوع اقلیم معمو ًال بطور مستقیم در فرآیند محاسبه نیاز آبی مورد استفاده قرار
نمیگیرد ولی اطالع از اقلیم عمومی منطقه ،ایده کلی از شرایط آب و هوایی بلند مدت که تاالبها نیز تحت
تاثیر آن قرار دارند ارائه میدهد .برای تعیین نوع اقلیم میتوان از روشهای مختلفی استفاده نمود که به
عنوان مثال میتوان به روشهای دومارتن ،آمبرژه و کوپن اشاره نمود .نتیجه این بخش از مطالعات به صورت
تعیین طبقه اقلیمی منطقه باید در گزارش نهایی محاسبه نیاز آبی ارائه گردد.
بارش :یکی از پارامترهای آب و هوایی که در محاسبه نیاز آبی تاالبها مؤثر هستند و حتم ًا باید مورد
بررسی دقیق قرار گیرد ،وضعیت بارش است .در بررسی بارش باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد:
اول نوع بارش (الگوی بارش) است .نوع بارش از نظر تداوم و میزان بارش نیز باید مدنظر قرار گیرد و در
گزارشها ارائه گردد .بارشهای رگباری و کوتاه مدت معمو ًال جریانات مقطعی و سیالبی را به دنبال دارند در
حالیکه بارشهای طوالنیتر معموال جریانات آبی پایدار و متعادل تری را ایجاد میکنند .بعالوه بارشهای
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رگباری معموال به دلیل حجم زیاد بارش در مقطع کوتاه ،فرصت نفوذ کمتری به آبهای سطحی میدهند
در حالیکه بارشهای مالیم و طوالنی ،فرصت نفوذ بیشتری برای روانابهای سطحی ایجاد میکنند .به
غیر از نوع و الگوی بارش ،میزان بارش نیز در محاسبه نیاز آبی تاالبها پارامتر کلیدی است .منابع آبی هر
ش میآید که ارتباطات منابع
حوضه ناشی از بارشهای بوقوع پیوسته در همان حوضه است و به ندرت پی 
آب بین حوضهای به صورت طبیعی وجود داشته باشد .بنابراین برای مشخص نمودن وضعیت منابع آب
حوضه و همچنین وضعیت هیدرولوژی حوضه و تاالب مورد نظر باید میزان بارش نیز مورد بررسی قرار
گیرد .بنابراین کل منابع آب و هیدرولوژی حوضه و تاالب مورد نظر تحت تاثیر میزان بارش قرار میگیرد.
نتیجه بارشهای حوضه به صورت روانابهای سطحی و آبهای زیرزمینی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی
حوضه را تحت تاثیر قرار میدهد که به نوبه خود در بخش مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .اما
بخشی از بارش نیز به طور مستقیم در سطح تاالب اتفاق میافتد که خود به طور جداگانه (بدون درنظر
گرفتن آبهای سطحی ورودی به تاالب) به عنوان یک منبع تغذیه و ورودی محسوب میگردد و در فرآیند
محاسبه نیاز آبی در نظر گرفته میشود .به همین دلیل در مطالعات بارش ضروریست که جزئیات مربوط به
متوسط بارش با استفاده از آمار بلند مدت محاسبه گردد .جزئیات این اطالعات میتواند به صورت متوسط
بارش ساالنه و یا متوسط بارش ماهانه باشد .اگر در فرآیند محاسبه نیاز آبی مقرر گردد که جزئیات مربوط
به نیاز آبی بهصورت ماهانه تعیین گردد ،در این حالت باید داده های بارش به صورت ماهانه جمعآوری و
گزارش شود ولی در غیر این صورت تعیین متوسط بارش ساالنه تاالب کفایت خواهد کرد .بدیهی است که
هرچه دوره آماری تعیین متوسط بارش ،بلند مدتتر باشد ،کیفیت دادههای حاصله نیز مناسبتر خواهد بود.
تبخیر :در پارامترهای هوا و اقلیم مرتبط با محاسبه نیاز آبی تاالبها تبخیر از مهمترین موارد میباشد.
تبخیر بویژه برای منابع آب سطحی و خصوصا برای تاالبهای ماندابی که سطح نسبتا وسیعی آب را در
معرض عوامل اقلیمی قرار میدهند ،بسیار اهمیت دارد .تبخیر از سطح باعث از دست رفتن بخشی از منابع
آبی تاالبها میشود و به همین دلیل در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها تبخیر میتواند یکی از خروجیهای
آب محسوب گردد .در بسیاری از تاالبهایی که به دلیل موقعیت هیدرولوژیکی در حوضه خروجی مستقیم
آبی وجود ندارد ،تبخیر مهمترین و گاهی تنها خروجی تاالب محسوب میگردد .البته تأثیر عامل تبخیر در
نیاز آبی تاالبها بستگی به نوع تاالب و موقعیت جغرافیایی آن دارد .در تاالبهای رودخانهای عامل تبخیر
چندان اهمیت پیدا نمیکند در حالیکه در تاالبهای ماندابی در فرآیند تعیین نیاز آبی موثرتر است .در ایران با
در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی هرچه عرض جغرافیایی کمتر باشد میزان پتانسیل تبخیر افزایش مییابد.
افزایش دما ،کم بودن رطوبت نسبی و همچنین تعداد ساعات آفتابی عوامل هواشناسی هستند که در
افزایش تبخیر تأثیر میگذارند .از سوی دیگر وضعیت خود تاالب نیز در میزان تبخیر از آن بی تأثیر نیست.
همانطوریکه قبال توضیح داده شد ،هرچه وسعت تاالب بیشتر باشد ،بالطبع سطح در معرض تبخیر نیز
افزایش یافته و در نتیجه حجم تبخیر نیز باالتر خواهد رفت .از سوی دیگر عمق آب نیز در عملکرد عامل
تبخیر در تاالبها موثر است .با کاهش عمق پتانسیل افزایش دمای آب باالتر میرود و در نتیجه تبخیر ،نیز
افزایش مییابد.
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از دیگر عوامل مؤثر در تبخیر ،کیفیت آب تاالب است .باتوجه به اصول پایه فیزیک ،هرچه امالح آب
بیشتر باشد میزان پتانسیل تبخیر کاهش مییابد و بدین ترتیب میتوان چنین نتیجه گیری نمود که در
شرایط اقلیمی و جغرافیای مشابه ،میزان تبخیر از تاالبهایی که دارای شوری بیشتری میباشند کمتر است.
بنابراین برای افزایش دقت محاسبه نیاز آبی در تاالبهایی که کیفیت آب آنها به سمت لبشور و شور متمایل
است باید از اطالعات تبخیر آب دارای کیفیت تاالب استفاده شود.
البته عالوه بر عوامل فوقالذکر ،پارامترهای دیگری مانند وضعیت وزش باد و ارتفاع نیز در میزان تبخیر
مؤثر هستند .با درنظرگرفتن کلیه موارد فوقالذکر ،تبخیر از مهمترین پارامترهایی است که حتما در محاسبه
نیاز آبی تاالبهای ماندابی باید مورد بررسی قرار بگیرد .برای تعیین تبخیر از تاالبها ،بویژه تاالبهایی که
کیفیت آنها به سمت شورشدگی تمایل پیدا میکند باید حتما نسبت به مطالعه و تعیین دقیق میزان تبخیر
واقعی از سطح تاالب مورد نظر اقدام نمود.
بطور معمول دادههای تبخیر مناطق در گزارشهای هواشناسی به صورت تبخیر ساالنه بیان میگردد
ولی برای کاربرد در محاسبه نیاز آبی به ویژه در زمانی که مقرر است نیاز آبی ماهانه نیز مشخص گردد،
دسترسی به دادههای تفکیکی تبخیر ماهانه اهمیت دارد .بنابراین باید در محاسبه نیاز آبی تاالبها عالوه بر
تدقیق اطالعات مربوط به تبخیر واقعی از سطح تاالب ،تفکیک دادههای مربوط به متوسط تبخیر ماهانه
نیز در دسترس قرار داشته باشد.
دما :از دیگر پارامترهای اقلیمی که در محاسبه نیاز آبی تاالبها موثر هستند ،وضعیت دمای هواست.
دمای هوا از پارامترهای هواشناسی پایهای است که در کلیه گزارشات هواشناسی و محیطزیستی ارائه
میگردد و بدیهی است که در فرآیند محاسبه نیاز آبی نیز باید مدنظر قرار گیرد .دما بطور مستقیم در محاسبه
نیاز آبی تاالبها نقشی ندارد ولی از جمله عواملی است که به طور غیرمستقیم تاثیر زیادی دارد .دمای هوا در
درجه اول بر دمای آب تاثیر میگذارد .هرچه دمای هوا گرمتر باشد (با در نظر گرفتن قوانین ترمودینامیک)
دمای آب نیز با نوساناتی گرمترخواهد بود .به عبارت دیگر دمای آب تابعی از دمای هوای منطقه است و به
همین دلیل با تغییرات دمای هوا ،دمای آب نیز تغییر میکند .البته ذکر این نکته ضروریست که چگونگی
دمای آب (به دلیل سیال بودن و روابط ترمودینامیکی) دقیقا منطبق با دمای هوا نخواهد بود ولی بطور کلی
روند تغییرات و نوسانات بلند مدت آب تابع تغییرات دمای هوا میباشد .بدیهی است که هرچه دمای هوا و
به تبع آن دمای آب بیشتر باشد ،پتانسیل تبخیر نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین دمای هوا با تأثیرگذاری
بر دمای آب بر میزان تبخیر از تاالب نیز تأثیر میگذارد .البته در صورت اندازهگیری دقیق تبخیر واقعی از
تاالب تاثیر دما نیز در آن مستتر خواهد بود.
فیزیوگرافی حوضه
منشاء و خاستگاه تشکیل تاالبها متفاوت میباشد .وضعیت توپوگرافی ،وجود رسوبات یخچالی یا رسوبات
واریزهای ،وضعیت زمین شناسی و تکتونیکی سازندها از عوامل اصلی هستند که در تشکیل تاالبها تاثیر
دارند .اما برخالف تنوع منشاء و خاستگاه تاالبها ،این اکوسیستمهای طبیعی دارای چند خصوصیت مشترک
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میباشند که بطور مستقیم با فیزیوگرافی حوضه مرتبط هستند .کلیه تاالبها در هر بخشی از حوضه واقع
شد ه باشند ،به دلیل جمع شدن آب در خطالقعر های حوضه شکل میگیرند .البته در این ارتباط تاالبهای
دریاچهای مرتفع که معمو ًال در گودیهای موجود در ارتفاعات و دهانههای آتشفشانها تشکیل میگردند
تا حدودی متفاوت میباشند .البته این نوع تاالبها نیز به هرحال در موقعیتی قرار دارند که آبهای مناطق
باالدست خود را (هرچند هم که کوچک باشند) جمعآوری میکنند ولی شاید استفاده از واژه خطالقعر برای
این گونه تاالبها چندان مناسب نباشد .به هر حال هر تاالبی سطح اساس موقت اراضی حوضه باالدست
خود بشمار میآید .در نتیجه جریانات سطحی باالدست نهایتا به تاالب ختم میشوند و آبخوانهای مجاور
تاالب نیز با آن مرتبط خواهند بود .ارتباط آبخوانها با تاالب به صورت زهکش شدن به تاالب یا تغذیه
شدن از تاالب میباشد .تصور عمومی بر آن است که تاالبها تغذیه کننده آبهای زیرزمینی هستند ولی در
بعضی موارد باتوجه به وضعیت فیزیوگرافی حوضه و همچنین مسائل هیدروژئولوژیک آبهای زیرزمینی
تاالبها را تغذیه میکنند .اما آنچه مسلم است تاالبها در تعادل با آبهای زیرزمینی قرار دارند و نوع رفتار این
تعادل بستگی به فیزیوگرافی حوضه و موقعیت تاالب نسبت به آبخوانها دارد.
شکل تاالب و عمق آن مهمترین عواملی هستند که با منشاء تشکیل آن و همچنین فیزیوگرافی حوضه
آبخیز در ارتباط است.
وسعت حوضه آبخیز باالدست تاالب و وضعیت شیب اراضی نیز از خصوصیاتی فیزیوگرافی هستند که
در محاسبه نیاز آبی موثر هستند .در واقع وسعت حوضه در ارتباط با میزان بارش تعیین کننده پتانسیل تولید
رواناب سطحی حوضه خواهد بود و وضعیت شیب حوضه ،ضریب تجمع آب و پتانسیل فرسایش را مشخص
میکند .بعالوه آنکه ،وضعیت شیب یکی از پارامترهایی به شمار میرود که در مشخص شدن ضریب نفوذ
روانابها به آبهای زیرزمینی تأثیر خواهد داشت.
هیدروگرافی حوضه
هیدروگرافی پارامتری است که تا حد زیادی با فیزیوگرافی حوضه در ارتباط است و حتی ممکن است
به همراه فیزیوگرافی تحت یک عنوان مشترک مورد بررسی قرار بگیرد .مهمترین پارامتر هیدروگرافی که
عالوه بر مباحث مطرح شده در بخش قبل باید مورد بررسی قرار بگیرد ،شبکه آبراهههای حوضه در ارتباط
با تاالب مورد نظر است .روانابهای سطحی تاالبها غالبا از طریق رودخانهها یا مسیلها به تاالب منتهی
میشوند و به همین دلیل شبکه هیدروگرافی حوضه باالدست تعیین کننده الگو و آرایش ورودیهای آبهای
سطحی تاالب خواهد بود .در مواردی نیز ممکن است در پائین دست تاالب ،آبراههای وجود داشته باشد که
خروج آب از تاالب را موجب میگردد .در هیدروگرافی از منظر روانابها باید به حوضههای بالفصل تاالبها نیز
توجه گردد .روانابهای اراضی بالفصل و مجاور تاالب ممکن است بدون تشکیل آبراهههای شناخته شده و
یا قابل اندازهگیری به تاالب وارد گردند .بنابراین در بررسی بیالن آبی هر تاالب باید دقت شود که متناسب
ً
معمول
با هیدروگرافی حوضه ،بخشهایی از روانابها ممکن است مستقیم وارد تاالب گردند .البته این بخش
سهم قابل توجهی در بیالن آبی تاالبها ندارد ولی به هر حال بخشی از آن محسوب میگردد و متناسب با
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شرایط هر تاالب میتوان نسبت به برآورد آن اقدام نمود.
هیدرولوژی
هیدرولوژی را شاید بتوان مهمترین پارامتر محیط فیزیکوشیمیایی دانست که بطور مستقیم با تعیین نیاز
آبی تاالبها در ارتباط قرار دارد .اغلب تاالبها در درجه اول به شرایط آبهای سطحی حوضه وابسته هستند
و به همین دلیل بررسی هیدرولوژی از محورهای کلیدی محاسبه نیاز آبی تاالبها محسوب میگردد .در
بخش هیدرولوژی باید وضعیت جریانات آبی مرتبط با تاالب بطور کامل بررسی گردد .اولین موضوعی که
باید در این بخش بررسی شود ،میزان جریان آبی رودخانههای حوضه است .برای این منظور باید آمار مربوط
به جریان آبی هریک از رودخانهها بطور جداگانه بررسی گردد .از آنجائیکه این مطالعات در ارتباط با نیاز
آبی تاالب صورت میپذیرد ،بررسی هیدرولوژی رودخانههای مرتبط با تاالب مورد نظر ضروری میباشد و
نیازی به مطالعه سایر روخانههای حوضه که الزاما با تاالب مرتبط نیستند ،نیست .ایستگاههای هیدرومتری
 /هیدروگرافی متعددی بر روی هر رودخانه وجود دارند ولی برای بررسی هیدرولوژی هر رودخانه در ارتباط
با تاالبها بهتر است آخرین ایستگاه منتهی به تاالب مورد بررسی قرار گیرد .البته ایستگاههای هیدرومتری
براساس هیدروگرافی حوضه و اهداف وزارت نیرو مکانیابی شدهاند و به همین دلیل ممکن است الزاما
در محل ورودی رودخانهها به تاالب ایستگاهی تعبیه نشده باشد ولی در برخی موارد ممکن است سازمان
حفاظت محیط زیست نیز اقدام به ایجاد تاسیسات اندازهگیری آب در محل ورودی تاالبها نموده باشد .بعالوه
شرایط فیزیوگرافی حوضه و موقعیت تاالبها که بیشتر در انتهای حوضه و خطالقعر ها واقع شدهاند نیز ممکن
است باعث شود احداث ایستگاه هیدرومتری در بخشهای انتهایی منتهی به تاالب با مشکالت فنی مواجه
باشد .به هرحال اگر به هر دلیلی آخرین ایستگاه هیدرومتری دارای فاصله زیادی تا تاالب مورد مطالعه باشد،
الزم است که حتما وضعیت منابع و مصارف رودخانه بعد از آخرین ایستگاهی که آمار آن برای محاسبه نیاز
آبی مورد استفاده قرار میگیرد بررسی گردد .زیرا در برخی موارد فاصله آخرین ایستگاه مورد استناد تا تاالب
زیاد است و در این فاصله برداشتهای متعددی وجود دارد و عمال ورودی آب تاالب به مراتب کمتر از آمار
آخرین ایستگاه است .در برخی موارد نیز ممکن است غیر از برداشتهای مستقیم در طول مسیر ،باقیمانده
رودخانه از آخرین ایستگاه هیدرومتری تا تاالب محدودههای نفوذ آبی وجود داشته باشد که بخش عمدهای
از جریان رودخانه را به آبهای زیرزمینی منتقل نماید و البته احتمال اتصال آبراهههای فرعی و اضافه شدن
جریان نیز وجود خواهد داشت .به هر حال از آنجائیکه جریان آبی رودخانهها با هدف تنظیم بیالن تاالب
صورت میپذیرد ،تدقیق هرچه بیشتر آن باعث افزایش دقت محاسبه نیاز آبی تاالب خواهد شد.
جریان آبی رودخانهها معموال به صورت دبی اندازه گیری و گزارش میشود ولی برای تعیین نیاز آبی
تاالبها این آمار باید به صورت آورد رودخانه تحلیل گردد .برای این منظور بطور قطع باید با استفاده از روابط
ساده هیدرولوژیک عالوه بر آمار دبی رودخانه ،سطح مقطع ایستگاهی که آمار آن استفاده شده نیز مشخص
گردد و نهایتا آورد هر رودخانه به متر مکعب مشخص گردد.
از دیگر نکاتی که در هیدرولوژی باید بررسی شود ،مشخص شدن بیالن خود تاالب است .هرچند که
آورد هر رودخانه بطور جداگانه بررسی میگردد ولی وضعیت هیدرولوژی تاالب به صورت جداگانه باید
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مشخص شود .بیالن تاالب از نظر هیدرولوژی شامل جمعبندی ورودیهای مستقیم رودخانهها و مسیلها
بعالوه روانابهای حوضههای بالفصل منتهی به تاالب است .البته مجموع این موارد ورودیهای تاالب
محسوب میگردند در حالیکه برای بستن بیالن باید خروجیها نیز درنظر گرفته شوند .از نظر هیدرولوژیک
تاالبها ممکن است دارای خروجی طبیعی باشند که آب را به صورت تدریجی از نقطه انتهایی تاالب به
سمت پائیندست تخلیه نماید یا پس از رسیدن آب به سطح تراز و ارتفاع خاصی (به صورت سر ریز) آب
اضافی تاالب را تخلیه نماید .البته عالوه بر این موارد که به صورت هیدرولوژیک و طبیعی ممکن است
آب یک تاالب را تخلیه نمایند ،خروجیهای دیگری نیز در بستن بیالن تاالبها باید درنظر گرفته شود که
برداشتهای مستقیم و تبخیر را شامل میشوند .موضوع تبخیر به اختصار در بخش پارامترهای اقلیمی
تشریح گردید و موضوع برداشتهای مستقیم نیز در مبحث اقتصادی  -اجتماعی تبیین خواهد شد .بنابراین
در بخش هیدرولوژی مجموع ورودیها و خروجیهای طبیعی آبهای سطحی تاالب نیز باید مورد بررسی
قرار بگیرد و موضوع تعادل آبهای زیرزمینی (تغذیه یا تخلیه) در مبحث هیدروژئولوژی بررسی میگردد.
هیدروژئولوژی
همانطوریکه در بخشهای قبل به اختصار توضیح داده شد ،تاالبها عالوه بر ارتباط با آبهای سطحی ،با
آبخوانها نیز مرتبط میباشند .ارتباط تاالبها با آبهای زیرزمینی ممکن است به چند صورت مختلف باشد.
برخی تاالبها تغذیه کننده آبهای زیرزمینی محسوب میشوند .این قبیل تاالبها عالوه بر نگهداری حجم
قابل توجهی آب ،بخشی از آن را نیز به آبهای زیرزمینی تغذیه میکنند .در این حالت از نظر محاسبه نیاز
آبی ،ارتباط با آب زیرزمینی به صورت یک خروجی تاالب مفروض میشود و باید در محاسبات درنظر گرفته
شود .حالت دوم زمانیست که تاالب نسبت به آبهای زیرزمینی منطقه موقعیتی دارد که به عنوان زهکش یا
پذیرنده آب محسوب میگردد و جهت جریان از آب زیرزمینی به تاالب است .در این حالت آب از آبخوان به
تاالب تخلیه میگردد و بالطبع این ارتباط باعث تغذیه تاالب میگردد و بنابراین از نظر نیاز زیستمحیطی،
در این حالت جریان آبخوان به عنوان یک ورودی تاالب محسوب میگردد .البته این دو حالت ممکن است
مطلق نباشند و متناسب با موقعیت تاالب در حوضه آبخیز و همچنین خصوصیات هیدروژئولوژیک منطقه
ممکن است یک تاالب هم دارای نقش تغذیه کننده و هم نقش تغذیه شونده باشد که بالطبع در این حالت
برآیند این دو نوع ارتباط در محاسبه نیاز آبی نقش خواهد داشت .البته اعمال این روابط نیازمند مطالعه دقیق
آبخوانهای مجاور تاالبها میباشد که معموال مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است .بنابراین به
غیر از تاالبهایی که کامال وابسته به آبهای زیرزمینی هستند و یا تخلیه قابل توجهی به آبخوانها دارند ،انجام
این مطالعه الزامی نیست (هرچند که انجام آن منجر به افزایش دقت محاسبه نیاز آبی خواهد شد) .اگر به
هر دلیلی اطالعات مربوط به وضعیت ارتباط هر تاالبی با آبهای زیرزمینی مشخص و یا قابل مطالعه نباشد،
توصیه میشود که بیالن تاالب براساس دادههای موجود (بدون درنظر گرفتن رابطه آبهای زیرزمینی) بسته
شود و نیاز آبی تاالب براساس آن محاسبه گردد .در این حالت پس از تامین نیاز آبی مشخص شده برای
تاالب مورد نظر ،باید رفتار تاالب مورد پایش قرار گیرد و مشخص شود که با تامین نیاز آبی آیا ذخیره آبی
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تاالب در سطح پیشبینی شده حفظ میگردد و یا نوسان دارد .در این حالت در صورتیکه سایر اطالعات
استفاده شده از دقت الزم برخوردار باشند ،میزان انحراف حجم مخزن از میزان پیشبینی شده در محاسبه
نیاز آبی ،برآیند جریانات زیرزمینی خواهد بود و براساس آن باید نیاز آبی محاسبه شده را مورد بازنگری
قرار داد.
 -2-1-2-2مطالعات بیولوژیک

هدف اصلی فعالیتهای مختلف محیط زیستی منجمله محاسبه نیاز آبی نهایتا حفاظت از تنوع زیستی
میباشد .مطابق تعاریف بینالمللی ،تنوع زیستی در سه سطح ژن ،گونه و اکوسیستم مطرح میگردد .در
ارتباط با محاسبه نیاز آبی تاالبها مباحث مرتبط با تنوع زیستی که در مطالعات بیولوژیک بررسی میگردد
صرفا در سطح گونه خواهد بود .مباحث ژنتیک تنوع زیستی ارتباطی با موضوعات نیاز آبی تاالبها ندارد و
مباحث اکوسیستمی نیز در بخش مطالعات اکولوژیک بررسی خواهد شد .بنابراین آنچه از نظر محاسبه نیاز
آبی تاالبها در زمینه بیولوژی اهمیت دارد گونههای موجود اکوسیستم مورد بررسی است .برای محاسبه
نیاز آبی تاالبها در بخش بیولوژیک الزم است که لیست دقیقی از کلیه گونههای موجود در اکوسیستم
مورد بررسی قرار گیرد .البته بدیهی است که باتوجه به ماهیت تاالبها ،این اکوسیستمها از نظر گونهای سه
جنبه متفاوت دارند .بخشی از گونههای تاالبی مستقیما در درون بخش آبی تاالب زندگی میکنند و از این
نظر جزء گونههای آبزی تاالبها محسوب میشوند .گروهی نیز گونههایی هستند که زیستگاه تاالبی دارند
ولی الزاما آبزی نیستند .گروه سوم نیز گونههای خشکی زی را شامل میگردد که تاالب برای آنها نقش
زیستگاهی ندارد ولی در چرخه حیاتی یا زیستی آنها موثر است .به عنوان مثال برای گروه اول میتوان انواع
ماهیها و گیاهان آبزی را نام برد .پرندگان تاالبی و گیاهان رطوبت پسند نمونههایی از گروه دوم هستند
و باالخره گونههایی مانند آهوها و پرندگان خشکیزی که فقط ممکن است برای مصرف آب یا تغذیه به
تاالب مراجعه کنند و یا گونههای شکارچی که برای بدست آوردن غذا با تاالبها در ارتباط هستند در گروه
سوم قرار میگیرند.
به غیر از طبقه بندی سه گانه فوقالذکر که در بخشهای بعد توضیح داده خواهد شد که کاربرد زیادی
در محاسبه نیاز آبی تاالبها دارد ،از نظر سیستماتیک نیز میتوان تنوع زیستی یا تنوع گونهای تاالبها را
در مبحث بیولوژیک بررسی نمود .در این طبقه بندی میتوان تنوع زیستی تاالبها را در دو گروه گیاهی و
جانوری تقسیمبندی کرد.
گیاهان تاالبی
در طبقه گیاهی تاالبها گروهی به صورت گونههای تک سلولی ،جلبکی و فیتوپالنکتونها مطرح میشوند
و گروه دیگری نیز گیاهان پرسلولی هستند .بطور کلی گیاهان نقش تولیدکننده دارند و از این نظر تأثیر
مهمی در هرم انرژی و چرخههای غذایی دارند .از سوی دیگر گیاهان در فرآیند تولید ماده آلی در طول روز،
اکسیژن تولید میکنند در حالیکه شبها با مصرف اکسیژن دی اکسید کربن تولید میکنند .بدین ترتیب
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گیاهان تاالبی در ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب نیز موثر هستند .گیاهان پر سلولی تاالبها معموال به سه
گروه اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از گیاهان کنارآبزی ،گیاهان شناور و گیاهان غوطهور.
گیاهان کنارآبزی گونههایی هستند که برگها و گاهی ساقههای آنها در باالی آب قرار دارد ولی ریشهها
در زیرآب یا در بخشهای دارای خاک اشباع از آب قرار گرفته است .از بارزترین گونههای کنارآبزی که در
بسیاری از تاالبهای ایران یافت میشوند میتوان به نی و لویی اشاره نمود.
گیاهان غوطهور گونههایی هستند که کلیه قسمتهای اصلی آنها شامل برگها ،ساقهها و ریشهها (معموال
به غیر از گلها) در زیر آب رشد میکنند .این گیاهان دارای سه زیرطبقه هستند که شامل گیاهان غوطهور
ریشهدار ،غوطهور بدون ریشه و غوطهور پیوسته (که به عوارض و اشیاء زیرآب متصل هستند) میشود.
گروه سوم گونههای شناور هستند که برگهای آنها در سطح آب قرار دارد .از این نوع گیاهان میتوان به
گونه شناخته شدهای مانند نیلوفر آبی اشاره داشت.
گیاهان از نظر تولید ماده آلی و همچنین اکسیژن در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها باید مدنظر قرار
گیرند .از سوی دیگر گیاهان نقش زیستگاه مهمی را نیز ایفاء میکنند .بسیاری از گونههای گیاهان آبزی
برای گونههای جانوری نقش زیستگاهی دارند .برخی ماهیها تخمریزی خود را در روی گیاهان آبزی
انجام میدهند .حتی سنجاقکها نیز تخمگزاری خود را در روی گیاهان کنارآبزی انجام میدهند .پرندگان
نیز ممکن است به شکلهای مختلف از گیاهان تاالبی استفادههای زیستگاهی یا اکولوژیک داشته باشند.
ساخت النه بر روی گیاهان شناور و یا گیاهان کنارآبزی ،استفاده از گیاهان به عنوان مکان استقرار برای
شکار و تغذیه از موارد کاربرد زیستگاهی/اکولوژیک گیاهان آبزی برای پرندگان است .بعالوه بخشی از
گیاهان تاالبی حتی منبع غذایی پرندگان محسوب میشوند به گونهای که بسیاری از گیاهان آبزی مستقیما
توسط پرندگان گیاهخوار مورد تغذیه قرار میگیرند .به همین دالیل در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها باید
وضعیت پوشش گیاهی و نیازهای مربوط به حفظ آن درنظر قرار داشته باشد.
جانواران
جانوران را میتوان از نظر رده بندی به طبقاتی مانند مهره داران ،بی مهرگان و سایر الیههای رده بندی،
طبقه بندی نمود ولی برای کاربرد این راهنما و محاسبه نیاز آبی تاالبها نوع رابطه گونههای جانوری با
ی جانوری مختلفی که با تاالبها مرتبط هستند ،برخی
تاالب اهمیت بیشتری دارد .از این نظر در بین گروهها 
صرفا آبزی و تاالبی هستند مانند بسیاری از زئوپالنکتونها ،کفزیان و گونههای مختلف ماهیها .گروهی
را گونههایی تشکیل میدهند که مستقیما با تاالبها ارتباط دارند مانند انواع پرندگان تاالبی که بخشهای
اصلی از زندگی خود را در تاالبها به سر میبرند و نهایتا گروهی نیز جانواران غیرتاالبی یا خشکی زی
هستند که برای فعالیتهای خاصی با تاالبها مرتبط میشوند به عنوان مثل حیوانات خشکیزی مانند انواع
پستانداران مثل گراز یا پلنگ ارتباط حیاتی با تاالبها ندارند ولی از منابع مرتبط با آن استفاده میکنند .مثال
گونههایی که در مناطق مجاور تاالبها هستند ممکن است از منبع آب موجود برای شرب استفاده نمایند یا
با توجه به مراجعه حیوانات قابل شکار مختلف به تاالبها ،ممکن است برای شکار و تغذیه به تاالبها وابسته
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شوند .باتوجه به توضیحات فوق ،جنبههای جانوری که میتواند در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها مدنظر
قرار گیرد به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
ماهیها
در بررسی و محاسبه نیاز آبی رودخانهها موضوع دیگری که باید درنظر گرفته شود ،نوع و ترکیب آبزیان
و به ویژه ماهیهاست .نکته مهم در این بخش که خصوصا در رودخانههای مصبی موضوعیت پیدا میکند،
خصوصیات مهاجرتی ماهیان است .در ماهیان عوامل مختلفی میتواند علت مهاجرت باشد .مهاجرت یا
برای تغذیه یا جهت تولید نسل و تکثیر و یا تحت تأثیر شرایط دمای محیط و آب صورت میگیرد .عوامل
خارجی از قبیل درجه حرارت آب و میزان اکسیژن آن ،طول شب و روز ،نقش مهمی در این فرآیند دارند
و میتوانند زمان و چگونگی مهاجرت ماهیها را تحت تأثیر قرار دهند .البته انجام مهاجرت در درجه اول
به نوع ماهی و خصوصیات رفتاری آن که میتواند ناشی از تأثیر بلندمدت همین عوامل محیطی باشد نیز
دارد .بنابراین بطور قطع این عوامل و محرکهای محیطی باعث انجام تغییرات داخلی در ماهیها میشوند
و مهاجرت در نتیجه این تغییرات انجام میشود .این تغییرات می تواند ،سیستم عصبی حیوان را نسبت به
محرکهائی که قب ً
ال در مقابل آن بی تفاوت بوده است حساس نماید و مهاجرت ماهی در نتیجه این تغییرات
آغاز شود .البته همانطوریکه اشاره گردید برخی ماهیها خصوصیات مهاجرتی خاصی ندارند و بدیهی است
که واکنش ویژهای نسبت به محرکهای محیطی از خود بروز نمیدهند و به همین دلیل جزء گونههای
مهاجر محسوب نمیشوند.
یکی از علل بسیار عمدهای که منشاء مهاجرت در بسیاری از گونهها محسوب میشود ،تولید مثل است.
نوع مهاجرت ماهیها متفاوت است و ممکن است بین دریا و رودخانه یا در داخل رودخانهها صورت پذیرد .از
این نظر واژههای فنی مختلفی برای مهاجرت ماهیها بهکار گرفته میشوند که متداول ترین آنها واژههای
آنادروموس 1و کاتادروموس 2هستند.
ماهیهای آنادروموس بخش عمدهای از زندگی خود را در دریاها سپری میکنند و فقط برای تخمریزی
به رودخانهها مهاجرت میکنند .در واقع این ماهیها بیشتر عمر خود را در آبهای شور دریاها زندگی میکنند
ولی در زمان تخمریزی به آبهای شیرین مراجعه میکنند .بدیهی است که تخمهای این ماهیها مراحل
انکوباسیون خود را در آب شیرین رودخانهها طی میکنند ،الرو و بچ ه ماهیها نیز اغلب در رودخانهها باقی
میمانند و متناسب با نوع گونه ،بچ ه ماهیها پس از بزرگ شدن مجددا رهسپار دریاها میشوند.
ماهیهای کاتادروموس برعکس ماهیهای آناردوموس رفتار میکنند .این ماهیها بیشتر عمر خود را در
آبهای شیرین رودخانهها هستند و فقط برای تخمریزی به آبهای شور دریاها مهاجرت میکنند.
البته به غیر از این دو نوع مهاجرت بین دریا و رودخانه ،گروه دیگر ماهیهای مهاجر تحت عنوان
پتامودروموس 3وجود دارد که ماهیانی در این گروه قرار میگیرند که مهاجرت آنها فقط در داخل رودخانهها
1- Anadromous
2- Catadromous
3- Potamodromous
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و آبهای شیرین است .این مهاجرت ممکن است از نقاط پائیندست رودخانه به باالدست یا برعکس و یا از
رودخانه به تاالب و یا برعکس صورت بپذیرد.
جنبه مهاجرت ماهیها بویژه در ارتباط با محاسبه نیاز آبی از دو جنبه دارای اهمیت است .در تاالبهای
ساحلی حضور ماهیهای مهاجر ،زمان و چگونگی رشد الرو و بچ ه ماهیها باید مدنظر قرار گیرد .از سوی
دیگر در تاالبهای رودخانهای نیز در نظر گرفتن چگونگی مهاجرت ماهیها و درنظر گرفتن اینکه آیا ماهیها
برای مهاجرت نیازی به جریان آبی خاصی دارند یا خیر اهمیت پیدا میکند .در این رابطه به ویژه ماهیان
آنادروموس از حساسیت بیشتری برخوردارند .این ماهیها برای ورود به رودخانهها و رسیدن به محل
تخمریزی باید برخالف جریان آب شنا نمایند و به همین دلیل در زمان مهاجرت باید حتما حداقل جریان
خاصی وجود داشته باشد.
هریک از گونههای ماهی برای تولید مثل نیازمند شرایط محیطی خاص خود میباشند و این گونه ویژگیها
از دما گرفته ،تا عمق ،شدت جریان و میزان گل آلودگی و سایر موارد مشابه باید در برنامهریزی محاسبه
نیاز آبی برای تاالبهای رودخانهای و ماندابی حتما مدنظر قرار گیرد .بدیهی است که در رویکرد پیشنهادی
این راهنما محاسبه نیاز آبی به نحوی که این گون ه شاخصهای تنوع زیستی حفظ شوند میتواند هدف
مناسبی تلقی گردد.
پرندگان
پرندگان متعددی در طول فرآیندهای تکاملی خود سازگاریهای زیادی با تاالبها و زیستگاههای تاالبی
پیدا نمودهاند .گروهی از پرندگان که با زندگی در منابع آبی به معنی عام و تاالبها به معنی خاص سازش پیدا
نمودهاند پرندگان تاالبی گفته میشود .معمولترین پرندگان تاالبی شامل انواع مرغابیها ،غواصها ،کشیمها،
حواصیلها ( اگرتها ،لک لکها سانان ،اکراسها) ،پرندگان ساحلی مانند چوبپاها ،آبچلیکها و یلوهها و پرندگان
متعدد دیگری میشود .در پرندگان نیز همانند سایر جانوران به غیر از گونههای تاالبی که تمام یا بخشهای
عمدهای از زندگی آنها مستقیما در تاالب است ،گونههای خشکیزی نیز وجود دارند که کامال غیرتاالبی
هستند اما برای تأمین برخی نیازهای خود (مانند تأمین آب یا غذا) یا سایر موارد خاص با تاالبها در ارتباط
قرار میگیرند و به صورت دورهای یا فصلی در تاالبها مشاهده میشوند.
پرندگان تاالبی فعالیتهای مختلفی در تاالبها انجام میدهند .آنها ممکن است از تاالب به عنوان یک
زیستگاه ،محل آشیانهسازی ،تغذیه ،تولید مثل ،پناه و  ...استفاده کنند .در هر حالت ،در فرآیند محاسبه نیاز
آبی تاالبها در درجه اول در مرحله مطالعات پایه باید لیست کل پرندگان تاالب یا حداقل پرندگان شاخص
آن تهیه شود .معیار انتخاب پرندگان شاخص برای یک تاالب میتواند یک یا مجموعهای از موارد ذیل باشد:
گونه یا گونههای نادر یا در خطر انقراض
گونه یا گونههای منحصر به فرد
گون ه یا گونههایی که در ترکیب پرندگان زیستگاه بیشترین سهم جمعیت را دارا باشند
گونه یا گونههایی که در فرآیندهای اکولوژیک نقش پایه یا کلیدی دارند.
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پس از مشخص شدن پرندگان یک تاالب باید چرخه زیستی آنها در تاالب بررسی شود و وابستگی
هریک به ویژگیها یا کارکردهای تاالب تعیین گردد .در این مرحله تأمین شرایط مورد نیاز برای پرنده
(های) مورد نظر میتواند یکی از اهداف محاسبه نیاز آبی آن تاالب مورد نظر باشد.
دوزیستان و خزندگان
بدیهی است که مطابق تعاریف و مبانی جانورشناسی ،حداقل یک بخش از چرخه زیستی دوزیستان در
درون تاالبها یا بدنههای آبی سپری میشود .بسیاری از خزندگان نیز به نوعی با تاالبها مرتبط هستند.
قورباغهها ،وزغها ،سمندرها ،سوسمارها ،تمساحها ،الکپشتها و مارهای آب شیرین عمدهترین خزندگان و
دوزیستان تاالبی محسوب میشوند که در ایران اغلب این گونهها را میتوان در تاالبها یافت .همانطوریکه
گفته شد ،اغلب این گونهها فقط قسمتی از چرخه زیستی خود در تاالب طی میکنند .مثال بسیاری از
قورباغهها و سمندرها در درجه اول از تاالب برای تولید مثل استفاده میکنند .این گونهها فرآیند تخمگذاری
را در تاالب انجام میدهند و در دوره الروی که کامال آبزی محسوب میشوند در تاالب میمانند و پس از
بلوغ بیشتر زندگی خود را در زیستگاههای خشکی سپری میکنند.
عالوه بر نقش مستقیمی که این گونهها در طبیعت دارند ،تخم آنها نیز معموال منبع غذایی مناسبی
برای ماهیها به شمار میرود .به همین دلیل نیز در تاالبهایی که جمعیت ماهیها کم است و یا به هر دلیلی
فاقد ماهی هستند ،عملکرد زاد آوری دوزیستان بسیار افزایش مییابد .بعالوه ،دوزیستان بالغ نیز غذای
سهلالوصولی برای بسیاری از جانوران گوشتخوار تاالبی مانند پرندگان گوشتخوار هستند و از این طریق
نیز عالوه بر نقش مستقیم خود به عنوان یک گونه در هرم انرژی و روابط اکولوژیک اکوسیستمهای تاالبی
مؤثر هستند .در ایران قریب به  22گونه دوزیست وجود دارد که از بین آنها دو گونه سمندر غار زی گرگانی
با نام علمی Paradactylodon gorganensis و سمندر ایرانی  Batrachuperus persicusدر طبقه
بندی حفاظتی جزء گونههای در معرض انقراض و آسیب پذیر به ترتیب قرار دارند.
خزندگان نیز از جهاتی شباهتهایی با دوزیستان دارند .خزندگان زیادی مانند بعضی انواع الکپشتها
و تمساحها کل زندگی خود را به تاالبها وابستهاند .در ایران بیش از  225گونه خزنده شناسایی شده است
که بخش عمدهای از آنها را انواع مارها ،سوسمارها و سایر گونههای غیرتاالبی تشکیل میدهند ولی تعداد
نسبتا زیادی از خزندگان نیز مستقیما به زیستگاههای تاالبی وابستهاند .در ایران  10گونه الکپشت شناسایی
شدهاند که از بین آنها  5گونه دریایی هستند و بیشتر با تاالبهای ساحلی ایران در سواحل خلیج فارس و
دریای عمان و جزایر موجود در این مناطق مرتبط هستند که البته موضوع محاسبه نیاز آبی برای این تاالبها
مطرح نمیباشد و به همین دلیل در فرآیند محاسبه نیاز آبی درنظر گرفته نمیشوند 4 .گونه از الکپشتهای
ایران جزء الکپشتهای زمینی هستند که  2گونه از آنها یعنی الکپشت برکهای خزری و الکپشت برکهای
اروپایی مشخصات گونههای تاالبی میباشند .البته این دو گونه در طبقهبندیهای حفاظتی قرار ندارند و
به همین دلیل هرچند میتوان آنها را در فرآیند محاسبه نیاز آبی مطالعه نمود اما استفاده از آنها به عنوان
شاخص تنوع زیستی تاالب چندان توصیه نمیشود .اما یکی از گونههای الکپشتهای ایران که از نظر
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حفاظتی اهمیت زیادی دارد ،الکپشت فراتی یا الکپشت نرمالک  Rafetus euphraticusاست که در
طبقهبندیهای حفاظتی جزء گونههای در خطر انقراض قرار گرفته است .این الک پشت تنها گونه از
الکپشتهای سهانگشتی در ایران است .زیستگاه اصلی این الک پشت رودخانههای دجله و فرات و
انشعابات آنها در عراق ،ایران ،ترکیه و سوریه است .در ایران پراکندگی این الکپشت فقط به استان
خوزستان شامل حوضه آبگیر دجله و فرات ،هورالعظیم ،تاالب شادگان ،رودخانههای کارون ،کرخه ،دز و
جراحی و انشعابات آنها محدود میشود و به همین دلیل توصیه میشود در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبهایی
که در این مناطق قرار دارند ،وضعیت این گونه حتما مورد بررسی قرار گیرد.
از دیگر گونههای خزندگان شاخص ایران که جزء گونههای در خطر انقراض محسوب میشود ،میتوان
به تمساح پوزهکوتاه ایرانی اشاره نمود .این گونه با نام علمی  Crocodylus palustrisبومی شبهقاره هند
و مناطق اطراف است که در کشورهای هند ،بنگالدش ،پاکستان ،ایران ،سریالنکا و برمه زندگی می کند.
گاندو تنها کروکودیل بومی و بزرگترین خزنده ایران است .این گونه بیشتر در تاالبهای استان سیستان و
بلوچستان در حوزه رودخانههای سرباز و کاجو میباشد و در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبهای این منطقه
میتوان این گونه را نیز مدنظر قرار داد.
 -3-1-2-2مطالعات اکولوژیک

یکی از شاخصهایی که در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها باید در نظر گرفته شود ،جنبههای اکولوژیک
است .مسائل اکولوژیک اجزاء مختلف اکوسیستمهای تاالبی را در قالب یک سیستم واحد که اکوسیستم
تاالبی شناخته میشود به یکدیگر مرتبط میکند .در واقع پایداری سیستمهای تاالبی منوط به برقرار ماندن
روابط و کارکردهای اکولوژیک آنهاست .به همین خاطر یکی از دیگر جنبههایی که در فرآیند محاسبه نیاز
آبی تاالبها باید مد نظر قرار گیرد روابط اکولوژیک است .از نظر اکولوژیک تاالبها از اجزاء اکوسیستمی
مختلف تشکیل شدهاند که البته همگی آنها با یکدیگر در ارتباط هستند .بستر تاالب ،بدنه آبی و اراضی
پیرامونی تاالب در کنار عوامل اقلیمی به همراه اجزاء متعدد خود بخش بیجان اکوسیستم را تشکیل
میدهند .در بخش جاندار ،انواع گیاهان و جانوران تاالبی را میتوان طبقه بندی نمود .بنابراین از دید
اکولوژیک و با نگاه سیستمی اکوسیستم تاالب به دو بخش جاندار و بیجان قابل تقسیم است که البته
اجزاء هریک از این دو بخش در سرفصلهای قبلی همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته است .مهمترین
مواردی که باید در فرآیند مطالعه نیاز آبی در بخش مطالعات اکولوژیک درنظر گرفته شود به شرح ذیل
میباشند.
تولیدات اولیه
اولین موضوع اکولوژیکی که باید در محاسبه نیاز آبی تاالبها در نظر گرفته شود ،وضعیت زنجیره ،شبکه
غذایی و هرم انرژی است .براساس اصول اکولوژیک ،هرچه جریان و میزان انرژی موجود در اکوسیستمها
بیشتر باشد ،زمینه پایداری نیز در آن باالتر خواهد بود .بنابراین در مسیر مطالعات محاسبه نیاز آبی از دیدگاه
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اکولوژیک باید موضوع روابط غذایی و هرم انرژی مدنظر قرار گیرد .بطور کلی در هر اکوسیستمی سطح
پایه انرژی حاصل از فعالیت گیاهان سبز یا تولید کنندگان است .در مورد تاالبها موضوع تولیدات اولیه به
دلیل شرایط پایه محیطی متفاوت است .به دلیل وجود بدنه آبی و همچنین خاکهای اشباع در تاالبها تولیدات
اولیه فقط به گیاهان معمول اکوسیستمهای خشکی محدود نمیشود .در تاالبها عالوه بر وجود گیاهان پر
سلولی مختلف خشکیزی (رطوبت پسند) ،انواع گیاهان آبزی نیز در بخشهای مختلف حضور دارند .بعالوه
از آنجائیکه آب یک بستر رشد گیاهان محسوب میشود و نور خورشید به عنوان عامل مهم فتوسنتز در
آب نفوذ میکند ،انواع پالنکتونها و جلبکهای گیاهی نیز در الیههای مختلف آب امکان تولید پیدا میکنند.
بنابراین در فرآیند محاسبه نیاز آبی باید عالوه بر گیاهان پرسلولی وضعیت تولیدات اولیه پالنکتونی نیز در
نظر گرفته شود .البته بررسی تولیدات اولیه در فرآیند محاسبه نیاز آبی یک الزام نیست ولی میتواند یکی
از پارامترهایی باشد که در مسیر مطالعات مورد استفاده قرار بگیرد .در صورتیکه وضعیت تولیدات اولیه در
محاسبه نیاز آبی در نظر گرفته شود تا حد زیادی توان تولیدی و پایداری اکولوژیک تاالب بویژه غنای تنوع
زیستی تضمین خواهد شد .در این راستا باید با در نظر گرفتن میزان تولیدات اولیه تاالب در شرایط بهینه و
در شرایط متوسط ،رابطه هریک از این دو شرایط را با میزان موجودی آب تاالب سنجید و میزان نیاز آبی
تاالب را به گونهای محاسبه کرد که تولیدات اولیه گیاهی آن در حد مطلوب باقی بماند .بدیهی است که
تنظیم نیاز آبی در حالتی که تولیدات اولیه باالترین یا بهینهترین حالت باشد ایدهآل خواهد بود ولی باید به
این نکته توجه نمود که معموال اولویتهای توسعهای متعددی در حوضههای آبخیز متقاضی آب هستند که
براساس آن نمیتوان انتظار داشت که میزان آب تاالب برای باالترین تولیدات اولیه تنظیم گردد .با این
حال باید سطح حداقل یا مناسب به گونهای تعیین شود که بتوان از پایداری تولیدات اکوسیستم مطمئن بود.
زیستگاهها
تاالبها ظرفیتهای زیستگاهی متعددی را برای جانداران مختلف فراهم میآورند .شرایط رویشگاهی
مختلف ،ساختارهای فیزیوگرافیک متفاوت و پهنههای آبی متفاوت در تاالبها باعث میگردد که تنوع
زیستگاهی قابل توجهی برای تنوع زیستی و بویژه گونههای جانوری فراهم آید .زیستگاههای تاالبی تنوع
وسیعی از انواع زیستگاههای مشابه خشکی تا زیستگاههای تاالبی و همچنین زیستگاههای کامال آبی را
برای گونههای مختلف ایجاد میکنند .براساس برآوردهای جهانی انجام شده ،تاالبها در نتیجه همین
ویژگیها زیستگاه بیش از یکصدهزار گونه جانوری را فراهم میکنند که از این میان قریب به  50000گونه
را حشرات و  21000گونه را مهرهداران تشکیل میدهند.
شرایط زیستگاهی تاالبها برای ماهیها نیز بسیار کلیدی است .فاکتورهای محیطی از قبیل غلظت اکسیژن
محلول ،عمق ،کیفیت و دمای آب برای ماهیها اهمیت دارد .عمدهترین مشکالتی که ممکن است برای
ماهیها در تاالبها ایجاد گردد نوسانات شدید پارامترهای کیفی آب و یا دورههای بی اکسیژنی یا کماکسیژنی
تاالبهاست .هر عاملی که باعث تغییرات شدید پارامترهای کیفی آب تاالبها شود و یا باعث برهم خوردن
پایداری پارامترهای فیزیکی آنها شود از بین رفتن شرایط مناسب برای ماهیها را درپی خواهد داشت .البته
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مقاومت ماهیها نسبت به نوسانات پارامترهای کمی و کیفی تاالبها بسیار متفاوت است .به عنوان مثال
گونههای ماهی آزاد حساسیت زیادی به شرایط زیستگاهی خود دارند و هرگونه تغییر در اکسیژن محلول،
دما یا ترکیب فیزیکی و شیمیایی آب برای آنها تهدید جدی بشمار میآید در حالیکه تعداد زیادی از ماهیان
خانواده کپورماهیان مقاومت زیادی در برابر این نواسانات محیطی دارند .به همین دلیل در مسیر محاسبه
نیاز آبی تاالبها باید این روابط متقابل محیط و جانداران در نظر گرفته شود .به عنوان مثال در محاسبه
جریان زیستمحیطی پائین دست سدها معمو ًال تأکید زیادی بر تعیین دقیق میزان جریان آب رهاشده در
بستر رودخان ه میشود در حالیکه باتوجه به خواص فیزیکی آب بویژه نحوه تغییرات جرم حجمی در دماهای
مختلف و همچنین ساختگاه اکثر سدهای ایران که در مناطق کوهستانی و مرتفع هستند باعث میگردد که
دمای خروجی آب سدها نسبت به شرایط طبیعی رودخانه بسیار پائین تر باشد و به همین دلیل در بسیاری از
موارد حتی درصورت تأمین مقدار آب مناسب ،به دلیل عدم رعایت شرایط کمی و کیفی آب رهاسازی شده،
الگوی ماهیان پائین دست به سمت گونههای مقاوم به نوسانات محیطی تغییر پیدا میکند.
تاالبهای ماندابی بزرگتر به دلیل نوسانات محیطی کمتر و وجود منبع آبی قابل اعتماد معمو ًال بطور
دائم میتوانند از ماهیها پشتبیانی کنند زیرا ماهیها در این گونه اکوسیستمها میتوانند پناهگاهها و
زیستگاههای متنوعی بیابند .این موضوع در ایران که محدودیت آبی شدید و احتمال خشک شدن
دورهای تاالبها بیشتر است ،مصداق زیادتری پیدا میکند .اکسیژن کم و دمای آب زیاد بقاء بسیاری از
ماهیها را در تاالبها تهدید میکند.
یکی از دیگر کارکردهای اکولوژیک تاالبها تأثیر آنها در فرآیند تولید مثل ماهیان است .باتوجه به تعریف
جامع و فراگیری که کنوانسیون رامسر برای تاالبها ارائه کردهاست ،میتوان بیان نمود که زادآوری کلیه
گونههای ماهی به تاالبها وابسته است .هریک از انواع تاالبها نقش خاصی را در فرآیند تولید مثل ماهیها
ایفاء میکنند .تاالبهای رودخانهای به ویژه در مناطق باالدست محل مناسبی برای تخمریزی ماهیان
آنادروموس هستند .به عنوان مثال ،اغلب آزاد ماهیان برای تخمریزی تاالبهای رودخانهای مناطق باالدست
و با بستر سنگی را بر میگزینند .برخی ماهیها تخمریزی خود را بر روی گیاهان تاالبی به ویژه گیاهان
حاشیهای انجام میدهند .تاالبهای ساحی حرا یا جنگلهای مانگرو محل تولید مثل بسیاری از ماهیان دریایی
و سایر آبزیان به شمار میآیند .به طور کلی تاالبهای ساحلی و به ویژه مصبی عالوه بر جایگاه تخمریزی،
نقش مهمی در پرورش الرو و بچه ماهیان دارند و به همین دلیل تاثیر قابل توجهی در تجدید نسل ماهیان
دارند .شاید بتوان یکی از مهمترین علل کاهش جمعیت برخی گونههای ماهیان دریای خزر مانند ماهی آزاد
دریای خزر و یا انواع تاسماهیان را از بین رفتن یا آسیب دیدن تاالبهای محل تخمریزی یا قطع شدن مسیر
مهاجرت آنها به سمت محلهای تخمریزی دانست.
بنابراین از دید مسائل تولیدمثلی آبزیان ،باید در فرآیند مطالعات نیاز آبی تاالبها جنبههای زیستگاهی
تاالب و نقش احتمالی آن در تخمریزی ماهیان درنظر گرفته شود .به عنوان مثال بسیاری از ماهیان خانواده
کپورماهیان گیاهان حاشیهای تاالبها را برای تخمریزی انتخاب میکنند .در این ماهیان تخمها پس از
رها شدن بر روی گیاهان آبزی حاشیهای تاالب میچسبند و مراحل انکوباسیون خود را در حالت متصل
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به گیاهان طی میکنند .در این شرایطی باید زونبندی گیاهان حاشیهای هر تاالب در نظر گرفته شود و
محاسبه نیاز آبی به گونهای انجام شود که سطح الزم برای حفاظت از گیاهان حاشیهای تأمین گردد و بدین
ترتیب تخمریزی و تکثیر ماهیها به صورت پایداری در تاالب ادامه پیدا کند.
به طور کلی میتوان نتیجه گیری نمود که کارکردهای اکولوژیک مختلف تاالبها بهگونهای تنظیم
گردیده که این اکوسیستمها براساس روابط پیچیدهای حیات و تنوع زیستی را پشتیبانی نمایند و هرگونه
تغییر در شرایط طبیعی آنها ممکن است تهدیدات جدی را برای پایداری محیط زیست و تنوع زیستی درپی
داشته باشد .بدین سبب باید تا حد امکان تالش شود تا شرایط طبیعی تاالبها ثابت باقی بماند و یا تغییر ایجاد
شده در سطح حداقل باشد .از سوی دیگر نیاز انسان به آب نیز الزامی است که قطعا اجازه ثابت ماندن میزان
آب در دسترس اکوسیستمهای طبیعی و تاالبها را فراهم نمیکند .به همین دلیل در محاسبه نیاز آبی تاالبها
باید بازنگری منابع آب به گونهای انجام پذیرد که تغییرات بنیادی در سیستمهای طبیعی تاالبها ایجاد نکند
و به ویژه کارکردهای زیستگاهی تاالبها تداوم داشته باشد .حفظ شرایط زیستگاهی تاالبها مستلزم پایداری
عوامل محیطی پایه میباشد .به همین دلیل مهمترین پارامترهای محیطی که در کارکردهای زیستگاهی
تاالبها موثر هستند و باید در محاسبه نیاز آبی مدنظر قرار داشته باشند به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.
جدول 1-2

فاکتور پایه اکولوژیک

کمیت آب

شاخص های مؤثر در محاسبه نیاز آبی تاالبها
شاخص

مالحظات محاسبه نیاز آبی

عمق آب

تنظیم عمق آب در فصل تکثیر ماهیان
متناسب با نیاز گونه و یا حفظ گیاهان آبزی
موثر در تخمریزی

تغییرات فصلی سطح آب

تنظیم نوسانات فصلی بویژه جریانات
سیالبی مورد نیاز برای حفظ شرایط بیولوژی و
اکولوژی آبزیان

تغییرات ساالنه سطح آب

توجه به فصلی یا دائمی بودن تاالب و حفظ
شرایط طبیعی دورههای کم آبی و پرآبی

دبی آب

حفظ دبی الزم برای مهاجرت ماهیان
آنادروموس در فصل مهاجرت و تولید مثل

مسیر رودخانهها

حفظ پیوستگی مسیر رودخانهها از مصب
تا محلهای تخمریزی به منظور تامین امکان
مهاجرت ماهیان آنادروموس
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کیفیت آب

الیه بستر

ساختار گیاهی

گونههای جانوری

اکسیژن محلول

تنظیم نیاز آبی به گونهای که اکسیژن
محلول الزم برای آبزیان تامین گردد.

ترکیب یونی ،شوری ،هدایت الکتریکی

در مورد تاالبهایی که محدودیتهای کیفیت
از نظر پارامترهای شور شدگی دارند باید در
محاسبه نیاز آبی رابطه کمیت و شورشدگی
درنظر گرفته شود

ترکیبات آلی

میتواند شاخصی از کیفیت آب از نظر
آلودگی باشد .در مواردی که آلودگی در تاالبی
موضوعیت دارد باید رابطه ترکیبات آلی با
کمیت آب درنظر گرفته شود.

کدورت

با جریانات سیالبی در ارتباط است و در
مورد بعضی گونهها سپری کردن یک دوره گل
آلودگی آب (دوره سیالبی) برای فرآیند تولید
مثل ضروریست

جنس بستر (شن ،سیلت ،رس)

بیشتر در مورد رودخانهها از نظر تولید مثل
و ترکیب گونههای کفزیان اهمیت دارد .برخی
فعالیتهای انسانی ممکن است جنس بستر را
تغییر دهد که از جمله میتوان به احداث سدها
و سازههای آبی اشاره کرد.

عمق رسوبات بستر

عمق رسوبات بیشتر در ارتباط با ترکیب و
تراکم کفزیان اهمیت دارد.

میزان رسوبات آلی

برخی ماهیها مانند بسیاری از گونههای
خانواده کپورماهیان از کفزیان تغذیه می کنند
و میزان رسوبات آلی با ترکیب و تراکم کفزیان
مرتبط است .باال بودن بیش از حد رسوبات آلی
در بستر تاالبها میتواند عامل آلودگی بوده و بر
شرایط زیستگاهی تاالب اثرگذار باشد.

گیاهان علفی ،درختچهای یا جنگلی،
میزان گیاهان حاشیهای و کنارآبزی،
شناور و غوطهور ،ارتفاع تاج پوشش
گیاهان کنارآبزی ،میزان دوام پوشش
گیاهی ،محصول سرپا

گونههای شکارچی
گونههای رقیب
گونههای مورد تغذیه
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ترکیب و تراکم پوشش گیاهی از نظر تغذیه
گونهها ،تخمریزی و زاد آوری گونههای آبزیان،
از نظر زیستگاهی و آشیانه گزینی گونهها بویژه
پرندگان دارای اهمیت است .در محاسبه
نیاز آبی باید نوع و ترکیب گیاهی تاالب و
کارکردهای اکولوژیک آن درنظر گرفته شود و
جنبه های شاخص در صورت نیاز در محاسبه
نیاز آبی دخالت داده شوند.
ترکیب گونههای جانوری از مواردی است
که از نظر اکولوژیک نیز باید درنظرگرفته
شود .در فرآیندهای اکولوژیک برخی گونهها
شکارچی و یا قابل شکار هستند و رقابت بین
گونهها نیز به تعادل رسیده .نیاز آبی باید
به گونهای تنظیم گردد که تعادل شرایط
اکولوژیک گونهها را تا حد امکان برهم نزند.
این تعادل و ارتباط اکولوژیک بین گونههای
جانوری و گیاهی نیز برقرار است و باید تا
حدامکان در محاسبه نیاز آبی مدنظر قرار گیرد.
در برخی موارد گونههای مهاجم و غیربومی نیز
در اکوسیستمهای تاالبی وارد شدهاند که نیاز
آبی باید تاحدامکان به گونه-ای تعیین گردد
که شرایط را برای این گونهها نامناسب گرداند
تا در رقابت با گونههای بومی تضعیف شوند

 -4-1-2-2مطالعات اقتصادی

از دیگر جنبههایی که در محاسبه نیاز آبی تاالبها باید مدنظر قرار داشته باشد مباحث اقتصادی است.
در مطالعات اقتصادی باید جنبههای اقتصادی تاالب مورد نظر شناسایی گردند و با استفاده از آن مسائل
اقتصادی که باید در تعیین نیاز آبی درنظر گرفته شوند درنظر گرفته شوند به گونهای که کارکردهای
اقتصادی تاالب نیز تا حد امکان حفظ گردد.
ارزشهاي تاالبها را ميتوان در دو شاخه اصلي ارزشهاي اقتصادي مستقیم و ارزشهاي غير اقتصادي یا
اقتصادی غیر مستقیم مورد بررسي قرار داد .بدیهی است که برقراري معيارهاي مالي براي مورد اول آسان
ميباشد ولي تعريف معيار مالي براي ارزشهاي غير اقتصادي كار دشواري است .به همين دليل ارزشهاي
غيراقتصادي یا اقتصادی غیر مستقیم تاالبها معموال كمتر از مقدار واقعي ارزشگذاري ميگردند و اين
موضوع فقط در زمان وقوع مشكالت حاصل از سوء مديريت نمايان ميگردد .مثال بارزي از اين موضوع
مسئله درياچه آرال ميباشد .تجربه حاصل از فاجعه دریاچه آرال نشان میدهد که ارزشهاي غير اقتصادي
یا اقتصادی غیرمستقیم که این دریاچه بعد از بروز مشكالت ناشي از عدم تامین نیاز آبی (از قبيل تلطيف
اقليم منطقه ،ارزشهاي فرهنگي و ارزشهاي متعدد حفاظتي بعنوان يك اكوسيستم آبي و )...نمايان گرديد،
قبل از ایجاد این شرایط قابل ارزیابی واقعی نبودهاند .معموال در واقعيت ارزشهاي دراز مدت غير اقتصادي
تاالبها نسبت به ارزشهاي اقتصادي كوتاهمدت آنها بسيار مهمتر ميباشد .از ديدگاه مديريتي میبایست براي
برنامهريزي تاالبها ،در زمانی که برآوردهاي زيستمحيطي و اقتصادي ارزشگذاری میشوند ،ارزشهاي
غير اقتصادي نيز مد نظر قرار گرفته و مورد بررسي قرار گيرد .مهمترین ارزشها و کارکردهای اقتصادی و
غیراقتصادی یا اقتصادی غیرمستقیم تاالبها را میتوان در جدول ذیل خالصه نمود.
جدول  :2-2مهمترین کارکردها و ارزشهای اقتصادی و غیراقتصادی تاالبها

کارکردها و ارزشهای اقتصادی غیرمستقیم

کارکردها و ارزشهای اقتصادی
تامین علوفه برای احشام

ترسیب کربن

تامین ماهی و مواد غذایی

تنظیم اقلیم خرد و تلطیف هوا

حمل و نقل

کنترل سیالب

ذخیره و تامین آب سطحی برای مصارف مختلف

تنظیم تعادل آبهای زیرزمینی

حمایت از جمعیتهای حیات وحش قابل شکار بویژه پرندگان

تنظیم کیفیت آب و تصفیه آلودگیهای آب

ایجاد ظرفیتهای گردشگری

ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی

تامین مواد اولیه صنایع دستی و تولیدات روستایی

پشتیبانی از تنوع زیستی

ارتقاء ظرفیتهای سرمایهگذاری و جریانهای مالی

تثبیت اراضی و جلوگیری از ایجاد گردوغبار

ایجاد فرصتهای مختلف اشتغال

ایجاد چشم انداز و مناظر زیبا
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بنابراین گام اول در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها برای مشخص نمودن ارزشها و کارکردهای تاالبها،
تهیه چکلیستی از موارد ارائه شده در جدول فوق میباشد .اطالعات اقتصادی اجتماعی که در این مسیر
باید تهیه شوند نیز عمدتا در راستای مشخص شدن روابط کلیدی جامعه با تاالب بویژه در موارد ذیل
میباشند.
ایجاد یک شناخت عمومی از وضعیت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جامعه مرتبط با تاالب
نحوه ارتباط مردم منطقه با تاالب
چگونگی و میزان ارتباط اقتصادی جامعه با تاالب
تعداد افرادی که دارای ارتباط اقتصادی مستقیم با تاالب هستند
وابستگیهای غیر مستقیم اقتصادی به تاالب و روابط معیشتی
ارتباط رفاه مردم با تاالب
مهمترین کارکردها و ارزشهای تاالب که مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و یا قابلیت بهرهبرداری
آتی را دارا هستند
فعالیتهای اقتصادی اجتماعی که قابلیت تأثیرگذاری بر تاالب و نیاز آبی آن را دارند
در این بخش باید مباحث ذیل در مطالعات نیاز آبی مورد بررسی قرار گیرند.
مصارف آب
اولین موضوع اقتصادی که در تاالبها اهمیت دارد ،مصارف آب است .اینکه آب تاالب مورد نظر برای
چه کاربردهایی مورد استفاده قرار میگیرد اهمیت دارد .معمول ترین مصارف آب شامل شرب ،صنعت و
کشاورزی میشوند ولی مواردی مانند مصارف ورزشی ،گردشگری و زیبایی شناسی و مواردی از این قبیل
را نیز میتوان به آنها اضافه نمود .برخی از مصارف آب مستقیما با برداشت آب همراه هستند و برخی نیز
غیر مصرفی هستند و تاثیری در کمیت آب ندارند .بنابراین در مبحث اقتصادی از دید محاسبه نیاز آبی در
درجه اول مصارفی که برداشت آب دارند باید در نظر گرفته شود ولی کاربردهایی که الزاما با برداشت آب
همراه نیستند نیز باید مدنظر قرار گیرند.
براین اساس ذخایر آب تاالبها يكي از ديگر منابع آنها ميباشد که میتواند کارکردهای اقتصادی و
توسعهای ویژهای داشته باشند .حساسیت این منابع بویژه در ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک
جهان واقع گردیده اهمیت بیشتری نیز پیدا میکند .منابع آب بویژه در مناطق مرکزی ،شرقی و جنوبی
ایران با محدودیت زیادی مواجه هستند و به همین دلیل کارکردهای تاالبها به عنوان تنظیم کننده منابع
آب اهمیت زیادی دارد .از آنجائیکه آب مستقیما با توسعه و تولید در ارتباط است و از الزامات اولیه هرگونه
فعالیت اقتصادی به شمار میرود ،اغلب فعالیتهای انسانی به دنبال تامین آب مورد نیاز خود میباشند .از
این رو کارکرد تاالبها در تنظیم منابع ،آب دارای ارزشهای اقتصادي مستقیم میباشد .هرچند تاالبها خود
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تنظیمکننده منابع آبی هستند و در بسیاری از موارد خود نیز مخزن آبی محسوب میشوند اما معموال
پروژههاي متعدد زیادی در باالدست این اکوسیستمهای طبیعی با هدف انحراف آب از ورود به تاالبها
جلوگیری میکنند که اثرات قابل توجهی را بر اين تاالبها بر جاي ميگذارد.
با توجه به رشد نيازهاي انساني ،در حال حاضر نگرانيهايي براي استفاده بيش از حد از منابع آبی تاالبها
وجود دارد .به همین دلیل در ایران نیز به دلیل شرایط خشک و نیمه خشک بخشهای عمدهای از کشور و
همچنین فرآیندهای توسعهای بخشهای مختلف و افزایش تقاضای آب ،عالوه بر بهرهبرداریهای مستقیم از
منابع آب باالدست تاالبها ،بهرهبرداری مستقیم از آب تاالبها نیز در بسیاری از مناطق انجام میشود که از
جمله محورهایی است که در شناخت کارکردهای تاالبیباید مدنظر قرارگیرد.
اینکه آب تاالب برای چه مصارفی استفاده شود بستگی به عوامل مختلفی دارد که از جمله میتوان به
کیفیت آب تاالب ،وضعیت فعالیتهای اقتصادی اراضی مجاور تاالب و حوضه آن و سطح حفاظتی تاالب و
موارد حقوقی مرتبط با حقابهها اشاره نمود .در ارتباط با مصارف آب باید موارد چکلیست زیر حتما بررسی
شوند و در صورت نیاز در محاسبه نیاز آبی درنظر گرفته شوند.
نوع استفاده از آب (شرب ،صنعت ،کشاورزی و )...
میزان برداشت آب
محل برداشت آب (برداشت مستقیم از تاالب یا برداشت از ورودیها و )...
زمان برداشت آب (فصلی ،ماهانه )...
وجود مجوز برداشت آب (حقابه)
ممکن است برخی برداشتها مانند برداشتهای کشاورزی فقط در فصل و دوره زمانی خاصی صورت
بپذیرند و در ادامه طول سال برداشتی انجام نشود .برخی برداشتها نیز مانند برداشتهای شرب و معموال
صنعت نوسانات اندکی دارند و تقریبا به صورت دائم در طول کل سال وجود دارند .بررسی مصارف آب
از این نظر اهمیت دارد که اوال بیالن طبیعی تاالب (که در مطالعات هیدرولوژیک مشخص میشود) را
میتوان از این طریق تدقیق نمود و ثانیا در تنظیم نیاز آبی و نحوه تامین آن وضعیت برداشتها را نیز درنظر
داشت .بدیهی است که بسیاری از تاالبها با کمبود آب مواجهند و بخشی از برداشتهای موجود از منابع آبی
نیز برداشتهای غیرمجاز هستند .به همین دلیل مشخص شدن اطالعات مصارف آب به اقدامات نظارتی و
کنترلی تأمین نیاز آبی نیز کمک خواهد نمود.
تولیدات غذایی
عالوه بر تولیدات اولیه تاالبها که در بخش قبل تشریح گردید ،تاالبها تولیدات غذایی مختلف دیگری نیز
دارند .انواع تولیدات گیاهی تاالبی میتوانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار گیرند .این منبع ممکن
است بطور مستقیم برای انسان مورد استفاده قرار گیرد مانند ماهیها و پرندگان تاالبی که توسط انسانها
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صید میشوند .بخشی از کاربردهای تغذیهای تاالبها بطور غیرمستقیم برای انسان کاربرد دارند که از جمله
میتوان به استفادههایی که دامهای اهلی از علوفه تاالبی میکنند اشاره کرد .در برخی کشورها حتی از
تولیدات جلبکی تاالبها نیز به طور مستقیم برای مصارف غذایی انسانی و یا تهیه داروهای مختلف استفاده
میشود که در این حالت در واقع تولیدات اولیه عالوه بر کارکردهای اکولوژیک بطور مستقیم به عنوان منبع
غذایی نیز محسوب میشود.
به هرحال مشخص شدن نوع کاربردهای تاالب از نظر مواد غذایی باید در مطالعات نیاز آبی درنظر گرفته
شود .در صورتیکه تاالبی مصارف مستقیم غذایی بویژه برای جوامع محلی داشته باشد این نکته باید در
تعیین شاخصهای محاسبه نیاز آبی مدنظر قرار گیرد زیرا در صورت هرگونه آسیب به این کارکرد ،اثرات
اقتصادی و احتماال بهداشتی به جوامع بومی وارد خواهد شد.
تولیدات اقتصادی غیرمصرفی
بخشی از کارکردهای اقتصادی تاالبها حالت غیرمصرفی دارند و منافع حاصل از آنها بدون بهرهبرداری
مستقیم از ذخایر یا موجودی تاالب تامین میگردد .این قبیل کارکردهای اقتصادی غیرمصرفی نیز گاهی
اثرات بسیار قابل توجهی در اقتصاد محلی و حتی منطقهای دارند و به همین دلیل باید در فرآیند محاسبه
نیاز آبی بررسی شوند .به عنوان مثال میتوان به فعالیتهای مختلف تفرجی اشاره نمود .هرچند که در
فعالیتهای تفرجی استفاده مصرفی از منابع تاالبی نمیشود ولی ممکن است منافع اقتصادی زیادی برای
مردم منطقه یا بهرهبرداران ذیربط داشته باشد .به عنوان مثال میتوان به تاالب انزلی اشاره نمود که درکنار
کارکردهای اقتصادی مستقیم و مصرفی مانند صید ماهی و پرنده ،ارزشهای اقتصادی غیرمصرفی زیادی
در بخش گردشگری دارد و همه ساله مسافرین زیادی با استفاده از خدمات تعاونیهای قایقرانی برای بازدید
از تاالب اقدام میکنند.
بطور کلی تفرجهاي وابسته به تاالب در طول دهههای اخیر در سطح دنيا گسترش زيادي پيدا كرده است.
اين توسعه با افزايش صنايع جانبی مانند ساخت قایق ،توسعه صنایع دستی ،احداث هتلها و مهمانپذیرها و
مواردی از این قبیل همراه بوده است .فعالیتهای تفرجی مرتبط با تاالبها و منابع آبی معموال در سه طبقه
به شرح ذیل رده بندی میشوند:
تفرج مستقيم و در تماس كامل (شنا ،اسكي روي آب و)...
تفرج غير تماسي (قايقراني ،ماهيگيري و)...
تفرج غير مستقيم (بازديد از مناظر ،مشاهده پرندگان و)...
معموال مهمترين جاذبه تفرجي تاالبها از نوع جنبههاي زيباييشناختي ميباشد و در کنار آب سایر فعالیتهای
تفرجی نیز شکل میگیرد .بايد توجه داشت كه توريسم و تفرج يكي از سريعالرشدترين و زودبازدهترين
فعاليتهاي اقتصادي در سطح جهان ميباشد و بویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ،ظرفیتهای تفرجی
تاالبها فرصتهای اقتصادی قابل توجهی را فراهم آورده است بطوریکه در برخی کشورهای آفریقایی ،آمريكا
و استراليا مثالهاي زيادي براي كاربريهاي تفرجي تاالبهاي وجود دارد.
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ارزشهای درمانی
از گذشتههاي دور خواص شفابخشي برای تاالبها تصور میشده است .به عنوان مثال در مورد خواص
دارويي درياي مرده از گذشت ه گزارشاتي وجود دارد و نمك فراوري شده از اين درياچه قابليت درمان برخي
بيماريهاي پوستي و همچنين رماتيسم را دارا ميباشد .گزارشاتي نيز در مورد خواص درماني لجن و رسوبات
برخی تاالبهاي آمریکا و روماني وجود دارد .در ایران نیز بطور کامال شناختهشدهای لجن سواحل دریاچه
ارومیه از گذشتههای دور دارای کاربریهای درمانی بوده و برخی از مردم برای استفاده از این لجن و درمان
برخی بیماریهای پوستی و همچنین رماتسیم و سایر کاربردهای درمانی به دریاچه ارومیه مسافرت میکنند
که این فعالیتها از جمله کارکردهای غیر اقتصادی مرتبط با دریاچه ارومیه بشمار میآید.
ارزشهای علمی و آموزشی
تاالبها همانند سایر اکوسیستمهای طبیعی موضوع مورد توجه بسياری از دانشمندان علوم مختلف بودهاند
كه از بين آنها میتوان به علوم اكولوژي ،فيزيولوژي ،زيستشناسي تكاملي ،ليمنولوژي ،هيدرولوژي و
ژئوشيمي اشاره نمود.
از ديدگاه اكولوژي تاالبها داراي کارکردهای متعدد و پیچید ه بسيار مهمي هستند كه هدف مطالعات
دانشمندان زيادي قرار گرفته است .فعالیتهای آموزشی زیادی نیز در تاالبهای مختلف ترتیب داده میشود.
براي فيزيولوژيستها يكي از مهمترين خواص تاالبها چگونگي فرآیندهای سازگاري اجزاء تنوع زیستی با
شرایط متفاوت تاالبهاست .بسياري از جانداران موجود در تاالبها از باكتريها تا بيمهرگان در مقابل اين
فشارها و نوسانات محیطی تاالبها راهحلهاي فيزيولوژيكي مختلفي بكار بستهاند كه زمينه مناسبي را براي
متخصصان اين علم بوجود آورده است.
تاالبها به دلیل برخورداری از اجزاء اکوسیستمی مختلف و متعدد از جمله وجود بدنه آبی و خشکی ،حضور
انواع گیاهان پالنکتونی گرفته تا پرسلولی ،جانوران مختلف آبزی و غیرآبزی فرصت آموزشی ارزشمندی
برای دانشجویان رشتههای مختلف فراهم میآورد .این موارد نیز هرچند که کارکردهای اقتصادی مستقیمی
محسوب نمیشوند ولی در صورت عدم وجود تاالبها هزینههای زیادی را برای ایجاد فرصتهای مشابه ایجاد
میکنند .به همین دلیل این موارد نیز میتوانند در کارکردهای اقتصادی تاالبها درنظر گرفته شود.
 -5-1-2-2مطالعات اجتماعی و فرهنگی

بدیهی است که تاالبها ارزشهای اجتماعی و فرهنگی متعددی دارند .همانطوریکه در بخشهای دیگر
این گزارش نیز بیان گردیده است ،مردم از گذشتههای بسیار دور به دلیل منابع متنوع و غنی تاالبها با این
اکوسیستمها مرتبط بودهاند .به همین دلیل همواره تمدنها و سکونتگاههای انسانی متعددی در ارتباط با
تاالبها شکل گرفته است .این پیوند تا امروزه نیز ادامه دارد به طوریکه در حاشیه بسیاری از تاالبهای ایران،
جوامع بومی مختلفی مستقر شدهاند و یا با منابع تاالبی مرتبط هستند .این رابطه باعث گردیده که به غیر از
ارزشهای اقتصادی ،رابطه اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی با تاالبها نیز تقویت گردد.
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در فرآیند محاسبه نیاز آبی ،نیازی به بررسی کلیه جنبههای اجتماعی و فرهنگی تاالبها نیست بلکه باید
فقط عواملی مورد بررسی قرار گیرند که میتوانند در تعیین نیاز آبی مورد استناد قرار گیرند .به عنوان مثال
چنانچه تاالبی برای تامین خدمات اجتماعی و فرهنگی خاصی نیازمند مقدار مشخصی آب میباشد در
این صورت باید جنبه اجتماعی ،فرهنگی مربوطه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد .مثال اگر مراسم بومی
خاصی در ارتباط با یک تاالب برگزار میشود باید شرایط مورد نیاز تاالب برای پشتیبانی از انجام مراسم
مربوطه در نظرگرفته شود .ممکن است در تاالبی منظر ایجاد شده حاصل از ترکیب آب و اراضی حاشیه
تاالب ارزشهای زیبایی شناختی خاصی را ایجاد کند .در برخی تاالبها آثار باستانی و یا فرهنگی وجود دارند
که به عنوان مثال میتوان به کوه خواجه در تاالب سیستان اشاره نمود .در این گونه موارد باید نیاز آبی به
میزانی محاسبه گردد که شرایط تاالب برای تامین کارکردهای اجتماعی فرهنگی مناسب و بهینه باشد.
بدیهی است که در این شرایط باید مشخص گردد که چه کارکرد اجتماعی و فرهنگی را میتوان به عنوان
شاخص انتخاب کرد و برای پایداری کارکرد مورد نظر تاالب باید چه شرایطی را داشته باشد .بدین ترتیب با
برقراری ارتباط شاخصهای کمی آب با پدیده(های) اجتماعی فرهنگی مورد نظر میتوان نسبت به محاسبه
نیاز آبی تاالب اقدام نمود.
 -2-2-2گام دوم تلفیق وضع موجود و تنظیم اهداف
این گام مهمترین بخش محاسبه نیاز آبی است .کلیه مطالعات پایه و دادههای جمع آوری شده در گام
قبلی برای ارائه یک شناخت جامع و کامل از اکوسیستم تاالبی مورد نظر مورد تحلیل قرار میگیرد .باتوجه
به اینکه پایه محاسبه نیاز آبی از تحلیلهای حاصل از این گام گذاشته میشود ،لذا هرچه تحلیلهای این
بخش کاملتر باشد محاسبه نیاز آبی نیز با دقت بیشتری همراه خواهد بود.
گام دوم رهیافت تعیین نیاز آبی بر مبنای رهیافت اکولوژیک و هدفگذاری مدیریت اکوسیستمی ،بررسی
ارتباط بین خصوصیات کمیت ،کیفیت و زیستمندان اکوسیستمهای تاالبی است .در این مرحله باتوجه به
نتایج حاصل از مطالعات پایه باید نگرش و شناخت اولی ه خصوصیات عمومی تاالب مورد نظر و ارزشهای
مرتبط با آن تجزیه و تحلیل و جمع بندی شود .در واقع مطالعات پایه و شناخت ارزشهای تاالب که در اولین
گام حاصل گردیده است در این مرحله به پشتوانه هدفگذاری محاسبه نیاز آبی تبدیل میشود.
صهای محاسبه نیاز آبی
 -1-2-2-2انتخاب شاخ 

نقش شاخصهای اصلی در فرآیند محاسبه نیاز آبی بسیار با اهمیت است .در واقع نیاز آبی هر تاالب
برپایه شاخصهای اصلی تعیین میگردد .در واقع در رویکرد محیطزیستی نیاز آبی تاالبها برپایه نیاز آبی
شاخصهای انتخاب شده تعیین میگردد و به همین دلیل هم نحوه انتخاب شاخصهای اصلی در هریک از
اجزاء محیطزیست تاالب اهمیت دارد .در گام دوم ابتدا باید نتایج گام اول مورد بررسی قرار گیرد .در هریک
از اجزای اصلی محیط زیست حداکثر یک شاخص انتخاب گردد .البته انتخاب سه شاخص الزامی نیست و
متناسب با شرایط اکوسیستم مربوطه میتوان شاخصهای کمتری نیز انتخاب نمود .بدیهی است که افزایش
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تعداد شاخصها به بیش از سه شاخص توصیه نمیشود زیرا تعدد بیش از حد آنها در فرآیند محاسبه نیاز آبی
اختالل ایجاد خواهد کرد .از سوی دیگر سه شاخص انتخابی میتوانند به تفکیک محورهای اصلی محیط
زیست منطقه شامل شاخصهای «تنوع زیستی»« ،اکولوژیک» و «اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» باشند.
در انتخاب شاخصها باید پارامتر مورد نظر دارای مشخصههای زیر باشد:
بتواند پارامترهای متعدد دیگری از همان طبقه را نیز نمایندگی کند .مثال شرایط یک گونه شاخص از سطوح
باالی شبکه غذایی یک تاالب میتواند شرایط تنوع زیستی الیههای پائینتر شبکه را نیز نمایش دهد.
شاخص انتخابی نسبت به میزان آب تاالب واکنش نشان دهد .به عبارت دیگر شاخص انتخابی
باید با میزان آب تاالب مرتبط باشد .انتخاب شاخصی که وابستگی به شرایط آبی تاالب نداشته باشد،
نمیتواند در فرایند محاسبه نیاز آبی تاثیر قابل توجهی داشته باشد .بنابراین در یک تاالب اگر عوامل
بیولوژیک ،اکولوژیک و یا اقتصادی اجتماعی بسیار بارزی (مانند یک گونه درخطر انقراض) هم وجود
داشته باشد ولی رابطهای با وضعیت آب تاالب نداشته باشد ،نباید آن شاخص برای محاسبه نیاز آبی مورد
استفاده قرار گیرد.
وضعیت شاخص مورد نظر قابل اندازهگیری و تغییرات آن قابل پایش باشد.
ارتباط شاخص مورد نظر با پارامترهای کمیت (و کیفیت) آب تاالب قابل محاسبه و کمی سازی باشد.
باید دقت شود که افزایش شاخصهای کلیدی الزاما به معنی افزایش دقت محاسبات نیست و به همین
دلیل باید از انتخاب شاخصهای غیرضروری خودداری گردد .به عنوان مثال درصورتیکه در یک تاالب
کارکرد اقتصادی اجتماعی بارز و بسیار حساسی وجود ندارد ،از انتخاب شاخص اقتصادی اجتماعی برای
تاالب مورد نظر خودداری گردد .حتی با استفاده از یک شاخص نیز (درصورتیکه مبانی صحیح و قابل
اطمینانی مورد استفاده قرار گیرد و دادههای پایه از دقت الزم برخوردار باشند) میتوان نسبت به محاسبه
نیاز آبی اقدام نمود.
 -2-2-2-2هدفگذاری محاسبه نیاز آبی

پس از مشخص شدن شاخص (های) هر تاالب باید هدفگذاری محاسبه نیاز آبی انجام شود .در واقع
هدفگذاری قلب فرآیند محاسبه نیاز آبی است .در هدفگذاری عمال چشمانداز و شرایط واقعی تاالب پس از
تغییر نظام آبی آن مشخص میگردد .در این مرحله یک یا چند نقطه هدف برای شاخص (های) انتخاب
شده تعیین میگردد .این هدف (ها) مشخص میکنند که از نظر تیم مطالعاتی ،آینده تاالب برای هریک از
شاخصهای انتخابی چگونه خواهد بود .مثال اگر جمعیت گونه خاصی به عنوان یکی از شاخصهای محاسبه
نیاز آبی تعیین شده باشد ،در هدفگذاری جمعیت مورد انتظار (مورد قبول) گونه یاد شده مشخص میشود.
بدیهی است که هر تغییری در وضعیت مدیریت منابع آب حوضه و خود تاالب نهایتا باعث ایجاد تغییراتی
در مشخصات مختلف تاالب میشود .بخشی از این تغییرات در حد قابل قبول میباشند .منظور از حد قابل
قبول ،میزان تغییراتی است که منجر به تفاوتهای عمده در شرایط اکولوژیک و یا اختالل در کارکردهای
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اقتصادی  -اجتماعی تاالب مورد نظر نشود .میزان تغییراتی که هر تاالب میتواند تحمل کند بستگی به
چندین عامل دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
تاریخچه تغییرات طبیعی در تاالب
شرایط اکولوژیک و اقلیمی حوضه تاالب
ترکیب تنوع زیستی تاالب
میزان مقاومت و حساسیت اجزاء اکوسیستم تاالبی نسبت به نوسانات
به عبارت دیگر هدفگذاری نیاز آبی تاالبها به تحلیل عوامل فوق بستگی خواهد داشت .اگر تاالبی بطور
طبیعی تحت تأثیر دورههای کم آبی یا خشکی قرار داشته باشد ،بالطبع چنین تاالبی از نظر طبیعی مقاومت
بیشتری در مقابل کم آبی از خود نشان میدهد .در حالیکه یک تاالب که در مناطق پر بارش قرار گرفته
و همواره آبدار بود ه است ،حساسیت زیادی نسبت به تغییر و کاهش رژیم آبی از خود نشان خواهد داد .به
تبع همین شرایط ،تاالبهایی که در مناطق اقلیمی مرطوب و پر بارش قرار دارند معموال کمتر به نوسانات
شدید آبی و دورههای کم آبی و بیآبی مقاوم هستند .از نظر اکولوژیک نیز هرچه زنجیرهها و شبکههای
غذایی تاالبها متنوعتر و پیچیدهتر باشد ،بالطبع آسیبپذیری آنها نیز کمتر است .براساس مبانی اکولوژی،
اکوسیستمهای ساده ،شکنندهتر از اکوسیستمهای پیچیده هستند .به عنوان مثال در دریاچه ارومیه به دلیل
ساده بودن زنجیره غذایی ،حساسیت و شکنندگی اکوسیستمی از این نظر بسیار باالست در حالیکه در
تاالبهای پیچیدهتر (مانند تاالب انزلی یا بسیاری از تاالبهای دیگر) شکنندگی اکولوژیک مطابق این معیار
کمتر است.
تنوع زیستی و ترکیب گونهای تاالبها نیز در حساسیت اکولوژیک و هدفگذاری محاسبه نیاز آبی آنها اهمیت
دارد .گونههای مختلف نسبت به نواسانات عوامل محیطی حوزههای طاقت 1یا دامنه بردباری متفاوتی دارند.
بنابراین زمانیکه هدفگذاری محاسبه نیاز آبی انجام میشود باید به نکات یاد شده نیز توجه نمود.
در مرحله هدفگذاری ،محاسبه نیاز آبی باید برای شاخص یا شاخصهای انتخابی تاالب مورد نظر،
حدودی مشخص نمود .این حدود میتوانند حد بهینه ،متوسط یا حداقل باشند .مثال اگر یکی از گونههای
ماهیان یک تاالب به عنوان شاخص انتخاب شود ،هدفگذاری محاسبه نیاز آبی میتواند به شرح ذیل باشد.
الف .نیاز آبی در سطحی تعیین گردد که گونه انتخابی مورد نظر در بهترین شرایط باقی بماند و هیچ
کاهش در جمعیت آن گونه در تاالب اتفاق نیافتد .بدیهی است که در این حالت مقدار آبی که باید به عنوان
نیاز آبی وارد تاالب شود زیاد و نزدیک به شرایط طبیعی خواهد بود.
ب .نیاز آبی در سطحی تعیین شود که جمعیت گونه مورد نظر با کاهش همراه باشد ولی مقدار کاهش
خیلی زیاد نباشد به نحوی که در بین سایرگونهها همچنان به عنوان گونه شاخص تاالب محسوب شود.
1- Zone of tolerance
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ج .نیاز آبی در کمترین میزانی که فقط گونه مورد نظر را به صورت پایدار و در حداقلی که منقرض نشود
باقی نگه دارد تعیین میشود .در این حالت نیاز آبی کمترین مقدار است و حجم آب تاالب نسبت به شرایط
طبیعی کاهش قابل توجهی پیدا میکند .هرچند که این حالت شاید از نظر محیط زیستی چندان ایدهآل
نباشد ولی به هر حال ممکن است در برخی موارد بویژه در حوضههای تاالبی که منابع آبی باالدست از قبل
برای فعالیتهای مختلف انسانی تخصیص داده شده کاربرد داشته باشد .بعالوه در بسیاری از موارد ،این سطح
نیاز آبی را میتوان به عنوان نیاز آبی خاص دورههای خشکسالی مورد استفاده قرار داد.
البته بدیهی است که سطوح سه گانه فوقالذکر مطلق نمیباشند و متخصصینی که اقدام به محاسبه نیاز
آبی میکنند ،میتوانند حالتهای بینابینی و معتدلتری را نیز مشخص نمایند.
با توجه به اهمیت این بحث و نقش کلیدی آن در فرآیند محاسبه نیاز آبی ،مثال دیگری که از مطالعه
موردی دریاچه ارومیه اقتباس شدهاست ارائه میگردد .در تعیین نیاز آبی دریاچه ارومیه گونه آرتمیا به عنوان
شاخص اصلی محاسبه نیاز آبی انتخاب شده است .در مطالعات انجام شده مشخص شده است که گونه مورد
نظر نسبت به شوری آب حساس است و به همین دلیل هدفگذاری محاسبه نیاز آبی گونه آرتمیا و شوری
به عنوان پارامتر آبی مرتبط با آن انتخاب شده است .بررسیهای انجام شده نشان داده که حد شوری بهینه
برای آرتمیا بین شوری  70تا  120گرم در لیتر است .حد متوسط بلند مدت شوری که از جمعیت آرتمیا به
صورت پایدار و متعادل حمایت میکرده حدود  170گرم در لیتر محاسبه شده و حداکثر شوری قابل تحمل
که آرتمیا در آن عالوه بر زنده ماندن امکان زاد آوری نیز دارد  250گرم در لیتر تعیین شده است .در این
شرایط هدف کیفی تنظیم شده برای محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه شوری  240گرم در لیتر مشخص شده
است .در واقع با توجه به شرایط تاالب و واقعیتهای حوضه حد  10گرم شوری کمتر از حداکثر قابل تحمل
برای اطمینان در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب هدفگذاری برای تاالب مذکور در سطح نهایی حداقل
(سطح «ج») در نظر گرفته شده ولی حاشیه اطمینانی برای آن درنظر گرفته شده است.
بدیهی است که هدفگذاری محاسبه نیاز آبی میتواند در یک تا سه محور شامل تنوع زیستی ،اکولوژیک
و اقتصادی اجتماعی صورت بپذیرد که جزئیات مربوط به نحوه تعیین هریک از این شاخصها در ادامه
ارائه شده است.
 -3-2-2-2هدفگذاری و محاسبه نیاز آبی در شرایط خشکسالی

باتوجه به اینکه شرایط اقلیمی و منابع آبی حوضههای آبخیز همواره یکسان نیست لذا ممکن است در
شرایط مختلف نوساناتی در وضعیت اقلیمی و هیدرولوژی حوضهها اتفاق بیافتد .این شرایط ممکن است به
صورت دورههای کم آبی که به شکل خشکسالی بروز میکند و یا دورههای پرآبی که به صورت سیالبها
بوقوع میپیوندد ،اتفاق بیافتد .در شرایطی که دورههای پرآبی ،افزایش منابع آب حوضههای آبخیز و تاالبها
را در پی دارد ،کم آبی باعث کاهش آب تاالبها میشود .این دو حالت در شرایط طبیعی بخشی از فرآیندهای
اکولوژیک تاالبها محسوب میشوند ولی هنگامیکه با فعالیتهای انسانی تشدید میشوند ،پیامدهای منفی
را برای تاالبها ایجاد میکنند.
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در این میان باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط اقلیمی ،خشکسالی پدیده بارزتری محسوب
میگردد و از سوی دیگر اثرات منفی خشکسالی نیز برای تاالبهای ایران شدیدتر است .این پدیده به ویژه
با فعالیتهای انسانی تشدید نیز میشود .باتوجه به فقدان برنامههای مدیریت ریسک خشکسالی معموال با
بروز خشکسالی ،بهرهبرداران تا حد ممکن به برداشت آب مورد نیاز خود مطابق مقادیر سالهای نرمال و یا
در حد آب موجود حوضه اقدام میکنند و در نهایت همه فشار کاهش منابع آب به تاالب منتقل میگردد.
از آنجائیکه تاالبها در حال حاضر فاقد مطالعات نیاز آبی مشخصی میباشند و پایش دقیقی در میزان
ورودی آب تاالبها صورت نمیگیرد ،در نتیجه بروز هر سطحی از خشکسالی در حوضههای آبخیز در تاالبها
بزرگنمایی میشود .به عنوان مثال اگر در نتیجه خشکسالی ،منابع آب حوضهای  10درصد کاهش یابد به
طور منطقی باید تاالب موجود در این حوضه نیز با همین مقدار کمبود آب مواجه شود .اما وضع موجود نشان
میدهد که عملکرد به گونه دیگری است و چون در خشکسالی محدودیتی برای بهرهبرداران باالدست
برقرار نمیشود ،کمبود آب تاالب به مراتب بیش از  10درصد خواهد بود.
با توجه به مباحث فوق الذکر در فرآیند محاسبه نیاز آبی باید پیش بینیهای الزم برای شرایط خشکسالی نیز
صورت پذیرد .باتوجه به اینکه محاسبه نیاز آبی برپایه اطالعات بلند مدت منابع آب و اقلیم منطقه انجام می شود،
نتیجه حاصله نیز کاربرد زیادی در شرایط نرمال دارد .اما برای شرایط خشکسالی باید نکات زیر را درنظر گرفت.
در تنظیم اهداف محاسبه نیاز آبی اگر هدفگذاری ،استفاده از حوزه طاقت باشد ،باید حداقل حوزه
طاقت به عنوان شاخص انتخاب شود .به عنوان مثال اگر یک ماهی به عنوان شاخص محاسبه نیاز
آبی انتخاب شده و حداقل حوزه طاقت آن بین  2تا  9میلیگرم در لیتر اکسیژن محلول است ،ممکن
است برای محاسبه نیاز آبی در شرایط نرمال حد  6-5میلیگرم در لیتر هدفگذاری شود ولی برای
محاسبه نیاز آبی در شرایط خشکسالی میتوان از حداقل  2میلیگرم در لیتر استفاده شود.
در فرایند محاسبه نیاز آبی باید شرایط اکولوژیک بلند مدت اکوسیستم بررسی شود .خشکی در
برخی تاالبها بخشی از فرایندهای طبیعی محسوب میگردد .به همین دلیل باید دقت شود که تعیین
نیاز آبی به صورتیکه همواره تاالب را در سطح آبی ثابتی نگهدارد ،ممکن است اقدام صحیح علمی
نباشد .بنابراین نیاز آبی تاالبها در شرایط خشکسالی باید به گونهای محاسبه شود که منعکس کننده
نوسانات شرایط طبیعی تاالب باشد.
 -3-2-2گام سوم تجزیه و تحلیل و محاسبه نیاز آبی
در این گام با در نظر گرفتن هدف (های) محیطزیستی انتخاب شده برای تاالب مورد نظر که میتواند
شاخصهای تنوع زیستی ،اکولوژیک و یا اقتصادی -اجتماعی را دربر بگیرد ،محاسبات نیاز آبی انجام میشود.
صها با پارامترهای آبی
 -1-3-2-2بررسی رابطه شاخ 

اولین مرحله از گام تحلیل ،مشخص نمودن ارتباط شاخصهای انتخابی (که در مرحله قبل انتخاب
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شدهاند) با منابع آب تاالب است .بدیهی است که شاخصهای انتخابی همگی از عوامل یا کارکردهای
طبیعی تاالب هستند و به نوعی به تاالب وابستهاند .در این مرحله باید نوع ارتباط مشخص گردد.
برخی شاخصهای انتخابی کامال آبزی یا وابسته به آب تاالب هستند یا جزئی از محیط آبی تاالب
محسوب میشوند (مانند ماهیها ،کفزیان و  .)...بدیهی است که بقاء این قبیل شاخصها به اجزاء مختلف
محیط آبی مرتبط است .به عنوان نمونه یک ماهی ممکن است هم به اکسیژن محلول آب ،هم به دمای
آب ،هم به مقدار آب و  ...وابسته باشد .در این شرایط نیاز نیست (و نمی توان) کلیه این روابط را بررسی کرد.
بلکه در چنین حالتی باید رابط ه مستقیمترین مشخصه حیاتی یا کلیدی که شاخص مورد نظر را به نیاز آبی
تاالب مرتبط میکند انتخاب نمود .به عبارت دیگر فقط شاخصی انتخاب گردد که تاثیر حیاتی بر شاخص
مربوطه دارد .به عنوان مثال اغلب ماهیان خانواده کپور ماهیان به نوسانات اکسیژن محلول مقاوم هستند و
قادرند در مقادیر کم غلظت اکسیژن محلول نیز زنده بمانند اما همانطوریکه قبال توضیح داده شد ،بیشتر آزاد
ماهیان منجمله ماهی قزل آال حساسیت زیادی نسبت به نوسانات این پارامتر دارند .در این حالت میتوان
اکسیژن محلول را برای ماهی قزل آال به عنوان یک پارامتر آبی در نظر گرفت ولی در زمانیکه ماهی کپور
به عنوان شاخص بیولوژیک انتخاب شده باشد ،استفاده از این پارامتر قابل توصیه نیست.
باید دقت شود که یک محدودیت جدی در انتخاب پارامتر آبی مرتبط با شاخصها وجود دارد .محدودیت
بدین گونه است که هر پارامتر آبی که در این مرحله انتخاب شود باید در مرحله بعد با کمیت آب تاالب
مرتبط گردد .به همین دلیل باید رابطه ریاضی دو پارامتر مربوطه قابل محاسبه باشد و این محاسبه نیازمند
در اختیار داشتن آمار بلند مدت و قابل اعتماد است .به عنوان مثال چنانچه در یک تاالب گونه ماهی
قزلآال شاخص بیولوژیک باشد و اکسیژن محلول به عنوان شاخص آبی مرتبط با این گونه انتخاب گردد،
برای محاسبه نیاز آبی باید حتما رابطه اکسیژن محلول با یکی از پارامترهای کمی آب محاسبه گردد و
همانطوریکه توضیح داده شد ،بدیهی است که برای این منظور نیاز به وجود دادههای آماری همزمان
اکسیژن محلول-کمیت آب در تاالب مورد نظر میباشد .در فرآیندهای مدل سازی و آماری هرچه تعداد
محاسبات افزایش پیدا کند احتمال افزایش میزان خطا نیز بیشتر خواهد شد .به همین دلیل در زمانیکه
رابطه شاخص انتخابی با آب تاالب در حال مشخص شدن است ،توصیه میشود که رابطه مستقیم شاخص
مورد نظر با پارامترهای کمیت آب یا میزان آب تاالب محاسبه شود و فقط در مواردی که به دالیل مختلف
بررسی رابطه کیفی آب با شاخص مورد نظر ضروریست ،از روابط کیفی استفاده شود.
نکته دومی که در بررسی روابط شاخصهای انتخابی با آب تاالب باید نظر گرفته شود ،یکسانی واحدهای انتخابی
است .از آنجائیکه برای تعیین نیاز آبی در مراحل بعد باید پارامترهای کمی و کیفی آب نیز تلفیق گردند ،لذا پیشنهاد
میگردد که واحدهای انتخابی برای کمیت (و یا در صورت نیاز کیفیت آب) هریک از شاخصهای سه گانه تا حد
امکان مشابه باشند .به عنوان مثال اگر رابطه شاخص بیولوژیک با حجم آب تاالب برقرار گردیده ،بهتر است که
رابطه شاخصهای اکولوژیک و اقتصادی اجتماعی نیز با حجم آب تاالب بررسی شود .البته در صورتیکه به هر دلیلی
امکان یکسان سازی پارامترهای آبی انتخابی در این مرحله وجود نداشته باشد نیز میتوان از پارامترهای متفاوت آبی
استفاده نمود .بنابراین برای تعیین رابطه شاخصها با نیاز آبی تاالبها باید مالحظات زیر درنظر گرفته شود.
120

شاخص مورد نظر نسبت به نوسانات پارامتر آبی انتخابی ،حساس باشد.
پارامتر آبی انتخابی نقش کلیدی در کارکرد شاخص مورد نظر داشته باشد.
امکان برقراری رابطه آماری بین هر شاخص و پارامتر آبی مرتبط با آن وجود داشته باشد.
پشتوانه آماری الزم برای محاسبه رابطه شاخصها و پارامترهای آبی وجود داشته باشد.
امکان تعیین یک حد آستانه برای پارامتر آبی انتخابی در ارتباط با شاخص مربوطه وجود داشته باشد.
تا حدامکان رابطه مستقیم شاخص با پارامترهای کمیت آب برقرار شود.
تا حد امکان از واحدهای مشابه برای پارامترهای آبی مرتبط با شاخصها استفاده شود.
صها در ارتباط با منابع آب
 -2-3-2-2بررسی نیازهای شاخ 

همانطوریکه در بخشهای قبل به اختصار تشریح گردید ،هریک از شاخصهای انتخابی برای محاسبه
نیاز آبی اعم از بیولوژیک ،اکولوژیک و یا اقتصادی  -اجتماعی دارای ارتباط حیاتی با عوامل مختلف تاالب
مورد نظر هستند .باتوجه به اینکه پس از محاسبه نیاز آبی و مدیریت منابع آب براساس نتایج حاصل از آن
تغییراتی در میزان آب تاالب و عوامل مرتبط با آن ایجاد خواهد شد ،این تغییرات باید به گونهای باشد که
برای شاخصهای انتخابی قابل تحمل باشد .برای تعیین نیاز آبی باید بتوان حد آستانه تحمل پارامتر آبی
انتخاب شده را برای شاخص مورد نظر تعیین نمود .در واقع حد آستانه شرایطی است که برای بقاء و یا
کارکرد شاخص مورد نظر الزامی است و مبنایی برای محاسبه نیاز آبی خواهد بود .به عنوان نمونه میتوان
به تعیین حد آستانه قابل تحمل شوری برای آرتمیا در مطالعه موردی دریاچه ارومیه اشاره نمود.
این بخش از فرآیند مطالعات نیازمند پشتوانههای علمی و تحقیقاتی قوی است و به همین دلیل نمیتوان
انتظار داشت که حدود حوزه طاقت گونهها و شاخصهای مختلف هر تاالب در قالب مطالعات نیاز آبی
مشخص شود .برای این بخش باید حتما از تحقیقات و مطالعات علمی ،منابع و مراجع مستند استفاده کرد.
 -3-3-2-2تعیین ارتباط پارامترهای آبی

در فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبها ،خروجی نهایی باید به صورت حجم آب در واحد زمان تعیین شود .این
شاخص برای تاالبهای رودخانهای به صورت دبی بیان میگردد .برای مشخص شدن نیاز آبی تاالبها باید
تمامی روابط پارامترهای مختلف نهایتا به واحد حجم آب مرتبط گردد.
بطور کلی پارامترهای آبی که ممکن است برای محاسبه نیاز آبی مورد استفاده قرار گیرند بستگی به نوع
تاالب و پیشینه دادههای آماری آن و همچنین نوع شاخصهای سه گانه انتخاب شده دارد .به عنوان مثال
کمیت آب تاالب میتواند با شاخصهای متعددی از قبیل وسعت (سطح) تاالب ،عمق آب ،ارتفاع آب از
سطح دریاهای آزاد و یا میزان حجم آب بیان گردد .حال اگر در تاالبی اشلی وجود دارد که نوسانات آب را
نسبت به تراز ارتفاع از آبهای آزاد نشان میدهد ،قاعدتا باید تا حدامکان از همین شاخص کمیت نیز برای
شاخصها استفاده نمود .از آنجائیکه در فرآیند محاسبه نیاز آبی پارامترهای مختلف کمیت و یا کیفیت آب
قابل استفاده هستند ،لذا باید روابط آماری این پارامترها نیز با هم بررسی شود.
121

از سوی دیگر در بخشهای بعد توضیح داده خواهد شد که مساحت تاالب پارامتر مهمی است که در هر
صورت در روند محاسبه نیاز آبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت به همین دلیل در صورتیکه وسعت تاالب
به عنوان شاخص کمیت انتخاب نشد ه باشد ،باز هم برای انجام محاسبات باید حتما رابطه شاخص انتخاب
شده با مساحت تاالب نیز تعیین شود .واحد مورد استفاده در این فرآیند برای کمیت و کیفیت میتواند هر
واحد استانداردی باشد و الزامی برای استفاده از یک واحد ثابت نمیباشد .به عنوان مثال میتوان تراز آبی
تاالب را با واحد متر از سطح دریاهای آزاد انتخاب نمود ولی در این حالت وجود رابطه تراز  -سطح تاالب
نیز برای محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود .به عنوان مثال دیگر اگر عمق تاالب به عنوان شاخص کمیت
مورد استفاده قرار گیرد باید رابطه عمق -سطح (وسعت) تاالب نیز برای محاسبات بعدی بدست بیاید.
 -4-3-2-2محاسبه نیاز آبی

کلیه مطالعات پایه و تحلیلهایی که انجام شده نهایتا به منظور آماده سازی زمینه الزم جهت محاسبه
نیاز آبی در این گام بوده است .برای محاسبه نیاز آبی خروجیهای حاصل از بخشهای قبل به صورت
ورودیهای محاسبات مورد استفاده قرار میگیرند.
با تعیین رابطه بین شاخص و پارامتر انتخابی در مرحله هدفگذاری ،در این مرحله باید محاسبات الزم را
برای تعیین کمیتی از آب که سطح پارامتر مورد نظر را در حد تعیین شده نگه میدارد  ،صورت داد .به عنوان
مثال اگر بخواهیم اکسیژن محلول تاالبی را به عنوان شاخص کیفیت آب برای حفظ شاخص بیولوژیک
(مثال ماهی) در سطح  5میلیگرم در لیتر نگهداریم در این صورت باید با استفاده از دادههای آماری ،رابطه
اکسیژن محلول به حجم آب تاالب (به عنوان شاخص کمیت) بررسی شود .نتیجه این بررسی ،رابطه
رگرسیونی خواهد بود که به عنوان مثال  50میلیون مترمکعب را به عنوان حجم مناسب تاالب برای تحقق
هدف تنظیم شده تعیین میکند .در این حالت هدفگذاری نیاز آبی تاالب مورد نظر  50میلیون مترمکعب
خواهد بود .باید دقت داشت که این رقم هدف نیاز آبی است و نه مقدار آبی که باید به تاالب وارد شود .برای
محاسبه مقدار نیاز آبی تاالب (یعنی مقدار آبی که باید برای حفظ  50میلیون مترمکعب آب به تاالب تخلیه
شود) باید در ادامه محاسبات از روابط عوامل مختلف اقلیمی و هیدرولوژیک استفاده نمود .برای روشنتر
شدن موضوع ،مثال واقعی از مطالعه موردی محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه ارائه میگردد.
همانطوریکه در بخشهای قبل توضیح داده شد ،در مطالعه نیاز آبی دریاچه ارومیه ،گونه آرتمیا با توجه
به اینکه خود از گونه های جلبکی تغذیه مینماید و مورد تغذیه فالمینگوها نیز قرار میگیرد ،بعنوان عامل
میانی زنجیره غذایی به عنوان شاخص مناسبی از سالمت اجزاء اکولوژیک تاالب شناسایی شده است.
بهعبارت دیگر آرتمیا از یک سو از پالنکتونها گیاهی دریاچه تغذیه مینماید و از سوی دیگر مورد تغذیه
فالمینگو قرار میگیرد و به همین دلیل سالمت این گونه در زنجیره غذایی دریاچه ارومیه نشان دهنده
سالمت سایر شاخصهای بیولوژیک آن خواهد بود .بعالوه ،آرتمیا دارای روابط مشخصی با شوری آب
میباشد و بدین ترتیب میتوان با درنظر گرفتن رابطه آن با میزان شوری آب دریاچه ارومیه و مشخص
نمودن حدود قابل تحمل آن ،نسبت به محاسبه نیاز آبی اقدام نمود .برای این منظور در درجه اول حوزه
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طاقت آرتمیا برای حفظ بقاء نسبت به شوری آب بررسی شده است.
در واقع برای محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه براساس رویکرد اکولوژیک ،تأمین حداقل شرایط کمی و کیفی
آب دریاچه برای حفظ گونه آرتمیا بعنوان هدف تعیین گردیده .به همین دلیل برای محاسبه نیاز آبی دریاچه
ارومیه ویژگیهای زیستی گونه آرتمیا و بویژه واکنش این گونه به سطوح مختلف شوری آب دریاچه بررسی
گردیده است .برای این منظور مطالعات متعددی توسط مراجع ذیربط از قبیل سازمان حفاظت محیطزیست،
مرکز تحقیقات آرتمیای دانشگاه ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در شیالت به انجام رسیده که
جمعبندی نتایج حاصله نشان داده که حداکثر شوری قابل تحمل آرتمیا در دریاچه ارومیه برابر 240گرم در
لیتر میباشد .به عبارت دیگر باالترین حد شوری که در آن گونه آرتمیا میتواند در بلند مدت در دریاچه باقی
مانده و نقش اکولوژیک خود را در اکوسیستم دریاچه انجام دهد  240گرم در لیتر میباشد .البته ذکر این نکته
ضروریست که آرتمیا در شوریهای باالتر و در حد  300گرم در لیتر نیز ممکن است زنده بماند ولی امکان
تکثیر آن به شدت کاهش یافته و در میانمدت از اکوسیستم حذف خواهد شد .بنابراین در تعیین نیاز آبی دریاچه
ارومیه ،هدف اکولوژیک ،حفظ بقاء آرتمیا بعنوان شاخص اکوسیستمی دریاچه میباشد و شاخص تداوم بقاء این
گونه از نظر کیفیت آب ،شوری حداکثر  240گرم در لیتر تعیین شده است.
در ادامه فرآیند با توجه به سابقه آماری و دادههای هیدرولوژیک تراز آب دریاچه از سطح دریاهای آزاد به
عنوان شاخص کمیت تعیین شده است .با تعیین شاخص کمیت ،برای محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه باید
رابطه بین شاخص کیفی (شوری) و کمیت آب دریاچه ،بررسی و تعیین میشده است که برای این منظور
روند تغییرات این دو شاخص براساس آمار موجود در نمودار ذیل ارائه شده است.
Elevation
Estimated NaCl

غلظت نمک NaClبر حسب mg/lit
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سال

شکل  :3-2نمودار روند نوسانات تراز آبی و شوری در دریاچه ارومیه
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ارتفاع تراز سطح دریاچه (متر (

Exact NaCl

با توجه به آمار موجود و نمودار فوقالذکر ،رابطه شوری و تراز آبی دریاچه ارومیه مورد تحلیل آماری قرار
گرفته و نمودار ذیل تهیه گردیده است .درواقع این نمودار رابطه رگرسیونی بین این دو شاخص را نمایش
میدهد.
1280
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تراز آب دریاچه(متر)

1277

1273

)El=(1.657E-10)*NaCl2-(1.012E-4)*NaCl+(1288.83
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غلضت (NaClمیلی گرم بر لیتر)
شکل  :4-2نمودار رابطه تغییرات شوری و تراز آبی دریاچه ارومیه

با درنظر گرفتن نمودار فوق و رابطه کمیت و کیفیت آب دریاچه ارومیه ،تراز آبی اکولوژیک دریاچه ارومیه
در حدی که شوری آن معادل  240گرم در لیتر باشد ،با استفاده از رابطه ذیل محاسبه گردیده است:
)Elv(Eco)= (1. 657E-10)×NaCl(Eco)2 -(1.012E-4) × NaCl(Eco) + (1288.83

با استفاده از رابطه محاسبه شده فوق ،میزان تراز آبی معادل شوری (غلظت  240 )NaClگرم در لیتر
برابر تراز ارتفاع  1274/1متر میباشد .بنابراین سطح تراز ارتفاع آبی که موجب تامین حداقل نیاز آبی دریاچه
ارومیه و حفظ شرایط اکولوژیک اکوسیستم مربوطه میباشد ،برابر  1274/1متر مشخص شده است .یعنی
هدفگذاری کمی نیاز آبی دریاچه ارومیه رسیدن به تراز آبی یاد شده است .در این تراز ارتفاع آب ،شوری
دریاچه ارومیه در سطح تحمل آرتمیا باقی میماند و با حفظ شرایط زیستی این گونه شرایط اکولوژیک
دریاچه ارومیه نیز تثبیت خواهد شد.
بنابراین به منظور تعیین نیاز آبی دریاچه ارومیه،باید بیالن آبی دریاچه از طریق وضعیت حجم آب و
ورودیها و خروجیهای آن مورد بررسی قرار گیرد و حاصل این بخش از مطالعات ،تعیین کننده میزان آبی
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است که باید به عنوان نیاز آبی وارد دریاچه ارومیه گردد.
بطور کلی پس از مشخص شدن هدف کمی نیاز آبی تاالبها میتوان با در نظر گرفتن وضعیت
هیدرولوژیک ،نیاز آبی تاالب را محاسبه نمود .مهمترین جنبههای هیدرولوژیکی که در این بخش باید
درنظر گرفته شوند ،به شرح ذیل میباشند:
1
مساحت دریاچه
میزان تبخیر از سطح
میزان بارش
ورودیهای مستقیم آب به تاالب
روانابهای سطحی و رودخانه ها
زهکش آبهای زیرزمینی به تاالب
خروجیهای مستقیم از دریاچه
برداشت مستقیم از تاالب
خروجیهای مستقیم از تاالب در قالب روانابهای سطحی
تغذیه آبهای زیرزمینی
با استفاده از دادههای زیر میتوان بیالن هیدرولوژیک و رابطه نوسانات آب تاالب مورد نظر را از طریق
رابطه ذیر تنظیم نمود.
V = P + Qi + Gi - E - Qo - Go

در این رابطه:

حجم آب V :

بارش مستقیم انجام شده در تاالب P:
ورودی آبهای سطحی به تاالب Qi:

تخلیه مستقیم آبهای زیرزمینی به تاالب Gi :
تبخیر (و تعرق)  2از سطح E :

خروجی سطحی از تاالب طی دوره زمانی مشخص Qo :

تغذیه (تخلیه به) آبهای زیرزمینی طی دوره زمانی مشخص Go :

رابطه فوق نشان دهنده حجمی از آب است که تاالب براساس روابط اقلیمی و هیدرولوژیک دارد .اگر
در فرآیند محاسبه نیاز آبی «حجم آب» به عنوان شاخص کمیت هدفگذاری شده باشد ،باید عدد محاسبه
 - 1مساحت تاالبها متناسب با میزان آب موجود در آنها متغیر میباشد و همواره نمیتوان یک عدد ثابت را برای مساحت تاالبها درنظر گرفت .به همین منظور از آنجائیکه
هدفگذاری کمی محاسبه نیاز آبی تاالبها در این مرحله انجام شده است ،مساحت تاالب در سطح هدف کمی مشخص شده باید در این رابطه قرار داده شود .مثال اگر تراز
ارتفاعی مشخصی برای یک تاالب هدفگذاری شود (به طور مثال  1274/1برای دریاچه ارومیه) ،باید مساحت تاالب در تراز یاد شده به عنوان سطح مرجع برای محاسبات
بیالن و نیاز آبی مورد استفاده قرار گیرد.
 - 2اطالعات تبخیر واقعی از سطح تاالب مدنظر میباشد و درصورتیکه از دادههای هواشناسی مربوط به تبخیر از تشتک استفاده میشود باید حتما ضرایب اصالحی الزم
برای رسیدن به یک عدد واقعی تبخیر اقدام کرد .این امر بویژه در تاالبهایی که امالح محلول آنها بیشتر است ضرورت بیشتری پیدا میکند .همچنین در تاالبهایی که
پوشش گیاهی خصوصا گیاهان حاشیهای زیادی دارند توصیه میشود که عدد تبخیر و تعرق در این بخش مورد استفاده قرار گیرد اما در تاالبهایی که پوشش گیاهی اندکی
دارند بویژه تاالبهای شور و فوق شور استفاده از اعداد تبخیر به تنهایی کفایت میکند.
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شده را به جای “ ”Vقرار داد و با قراردادن مقادیر سایر متغیرها ،مقدار  Qiرا به عنوان مجهول محاسبه
نمود .عدد حاصل شده در این رابطه مقدار آبی است که باید به عنوان نیاز آبی از طریق آبهای سطحی وارد
تاالب مورد نظر شود.
اگر شاخص کمیت هدفگذاری شده حجم آب نباشد و از شاخصهای دیگر مانند تراز آب ،عمق آب و ...
استفاده شده باشد باید ابتدا رابطه شاخص یاد شده با حجم آب (با استفاده از روابط آماری) محاسبه شود و
نهایتا نیاز آبی تاالب برحسب حجم تعیین گردد .بدین ترتیب در ادامه مثال واقعی مطالعه موردی دریاچه
ارومیه شرح موارد فوقالذکر برای تاالب مذکور به شرح ذیل بانجام رسیده است.
براساس بررسیهای انجام شده و متغیر بودن وسعت دریاچه ارومیه ،متناسب با تراز ارتفاع آب با استفاده
از دادههای آماری ،رابطه نوسان سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به تراز ارتفاع آب به صورت زیر محاسبه
شده است.
حجم دریاچه ( میلیارد متر مکعب(
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شکل  :5-2نمودار تراز سطح حجم دریاچه ارومیه
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S(Eco) = 479923 -

تراز ارتفاع اکولوژیک آب Elv (Eco) :

مساحت دریاچه ارومیه در تراز ارتفاع اکولوژیک آب به متر مربع S (Eco) :

بعالوه با توجه به اینکه تراز ارتفاع آب از سطح دریاهای آزاد به عنوان شاخص کمیت آب دریاچه انتخاب
شده است ،جهت تعیین حجم آب دریاچه ارومیه در تراز ارتفاع اکولوژیک محاسبه شده ،رابطه حجم آب به
تراز ارتفاعی به شرح رابطه ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:
V(Eco)=(-18271.9 +14.4658 Elv(Eco)) 2
حجم آب اکولوژیک تاالب ارومیه در تراز آبی اکولوژیک به میلیارد متر مکعب V(Eco):
تراز ارتفاع اکولوژیک آب Elv(Eco):

بنابراین باتوجه به روابط فوق ،مساحت دریاچه ارومیه در تراز ارتفاعی اکولوژیک محاسبه شده که معادل
 1274/1متر می باشد ،برابر  4652/2کیلومتر مربع میباشد و با احتساب میزان تبخیر منطقه که با اعمال
ضرایب تبخیر آب شور برابر  960/4میلیمتر است ،حجم کل آبی که از این طریق از دریاچه خارج میگردد
برابر  4466/1میلیون مترمکعب خواهد بود .از سوی دیگر برای تنظیم بیالن آبی دریاچه ارومیه ،به غیر از
رودخانههایی که به آن میریزند ،تنها آبی که مستقیما وارد دریاچه میشود ناشی از بارش در سطح دریاچه
است که این میزان نیز با درنظر گرفتن متوسط بلند مدت بارش که برابر  296/9است .بدین ترتیب با درنظر
گرفتن وسعت دریاچه ارومیه ،ساالنه  1381/2میلیون مترمکعب آب به دریاچه وارد میگردد .بنابراین میزان
آبی کهباید ساالنه از طریق رودخانههای موجود در حوضه بعنوان میزان آب مورد نیاز اکولوژیک دریاچه به
آن وارد شود معادل  3084/8میلیون مترمکعب میباشد.
بدین ترتیب با توجه به توضیحات ارائه شده و مثال مطالعه موردی فوقالذکر میتوان نسبت به محاسبه
نیاز آبی تاالبهای مختلف اقدام نمود .باید دقت شود که خروجی نهایی این فرآیند به صورت مقدار آب یا
حجم آب است که واحد زمانی آن متناسب با واحد دادههایی است که در محاسبه اعمال گردیده است.

 -3-2محاسبه نیاز آبی تاالبهای
رودخانهای،رودخانههای سرزمینی و رودخانههای مصبی
نیاز آبی زیست محیطی رودخانهها معموال به عنوان جریان زیست محیطی نیز شناخته میشود .جریان
زیست محیطی در واقع رژیم آبی است که برای بقاء اکوسیستم و کارکردهای رودخانهها تأمین میگردد.
رودخانهها مسیرهای آبی هستند که جریان آب سطحی حوضه باالدست خود را به بخشهای پائیندست
حوضه منتقل میکنند و در این مسیر نهایتا به یک منبع پذیرنده آب میرسند که برحسب نوع منبع به دو
گروه تقسیم میگردند .برخی رودخانهها در مسیر خود از باالدست به پائین دست حوضه آبخیز ،نهایتا به
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یک محیط پذیرنده بسته و درون سرزمینی میرسند .در بسیاری از این موارد این رودخانهها در حوضههای
بسته وجود دارند و محیط پذیرنده آب یک تاالب یا یک دشت سیالبی میباشد .به عنوان مثال میتوان به
رودخانههایی که در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،تاالب جازموریان ،بختگان ،گاوخونی و ، ...جاری هستند
اشاره نمود .در ایران کلیه رودخانههای مناطق مرکزی کشور که در حوضه آبخیز مرکزی قرار دارند در این
گروه رودخانهها طبقه بندی میشوند .در گروه دوم یا رودخانههای مصبی ،جریان آبی رودخان ه نهایتا به دریا
منتهی میگردد .البته در این مسیر ممکن است رودخانهها در طول عبور از حوضه ،از انشعابات مختلفی
تشکیل شدهباشند و یا در مسیر آنها تاالبهایی نیز وجود داشته باشد اما اگر تاالبهای مورد نظر یا انشعابات
در انتها به دریا ختم شوند ،باز هم رودخان ه مورد نظر جزء رودخانههای مصبی محسوب خواهد شد .به عنوان
مثال در ایران اغلب رودخانههای حوضه آبخیز زاگرس نهایتا به خلیج فارس و دریای عمان منتهی میشوند.
در شمال ایران نیز بیشتر رودخانههای دامنههای شمالی البرز به دریای خزر منتهی میشوند .البته الزم به
ذکر است که هرچند که دریای خزر در اصل یک دریاچه محسوب میگردد و بطور مستقیم و طبیعی به
دریاهای آزاد راه ندارد ولی از نظر طبقهبندی محاسبه نیاز زیست محیطی رودخانههای منتهی به دریا خزر
نیز جزء رودخانههای مصبی به حساب میآیند.
همانطوریکه در فصول گذشته بیان گردید ،نمیتوان یک روش ثابت برای محاسبه نیاز زیست محیطی
تاالبها و جریانهای زیست محیطی ارائه نمود زیرا شرایط هیدرولوژیک و اکولوژیک هیچ دو سیستم تاالبی
کام ً
ال مشابه نیست و از سوی دیگر مقیاس و نوع اهداف مدیریت منابع آب  /محیط زیست نیز در تاالبهای
مختلف متفاوت خواهد بود .با این حال وجود یک سری اشتراکات در سیستمهای تاالبی این امکان را فراهم
میسازد تا رویهها و فرآیندهای نسبتا کاملی برای تعیین جریانهای زیست محیطی ارائه کرد.
در ارتباط با محاسبه جریان زیست محیطی برای تاالبهای رودخانهای باید چهار اصل مهم درنظر گرفته
شود که عبارتند از:
جریان آبی رودخانه رابطه مستقیمی با ایجاد شرایط فیزیکی زیستگاهها دارد.


گونههای آبزی استراتژیهای زیستی خود را در تطابق مستقیم و واکنش به رژیمهای آبی
طبیعی تنظیم کرده اند.

در بسیاری از اکوسیستمهای طبیعی حفظ ارتباطات افقی و عمودی اکولوژیک نقش مهمی در

پایداری جمعیتهای گونههای آبزی رودخانهای دارد.
تهاجم و موفقیت گونههای معرفی شــده غیربومی در رودخانهها با تغییرات رژیم جریان آبی
افزایش مییابد.
 -1-3-2خدمات و کارکردهای تاالبهای رودخانهای
بطور کلی هدف اصلی محاسبه جریانهای زیست محیطی ،حفظ تنوع زیستی و خدمات یا کارکردهای
اکوسیستم مربوطه است .اکوسیستمهای رودخانهای نیز همانند تاالبهای ماندابی خدمات متعددی را برای
طبیعت و انسان فراهم میکنند .در نتیجه جریان زیست محیطی نیز باید بهگونهای تنظیم گردد که بتواند
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این خدمات را تا حد مطلوبی ادامه دهد .خدمات و کارکردهای ناشی از جریانهای زیست محیطی ممکن
است بطور مستقیم ناشی از جریان تأمین شده باشند و یا بطور غیر مستقیم از طریق خدمات اکوسیستمی
فراهم گردند .چگونگی این فرآیند در نمودار زیر نمایش داده شده است.

جریانهای زیست محیطی

کارکردهای اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی
خدمات جریان زیست محیطی
خدمات اکوسیستم

ارزشهای اقتصادی



شکل  :6-2نمودار ارتباط جریانهای زیست محیطی و کارکردهای تاالبهای رودخانهای

باتوجه به توضیحات فوق در فرآیند محاسبه جریان زیستمحیطی رودخانهها میتوان به طور ویژهای بر
روی خدمات و کارکردهای اکوسیستم مربوطه تمرکز نمود و از آن برای محاسبه نیاز آبی استفاده کرد .برای
این منظور توضیحات مفصلی در مورد خدمات و کارکردهای تاالبها در گزارش مبانی پایه ارائه گردیده است
ولی در این بخش به منظور هرچه کاربردیتر بودن گزارش ،خالصه اهم کارکردهای رژیمهای آبی طبیعی
رودخانهها و ارتباط آنها با مباحث محاسبه نیاز آبی یا جریان زیستمحیطی در جدول ذیل ارائه گردیده است.
الزم به توضیح است که نسبت تبدیل کارکردهای اکوسیستمها به خدمات اکوسیستمی به شرایط طبیعی
اکوسیستم مربوطه و همچنین وضعیت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد .به همین دلیل
جزئیات خدمات و ارزشهایی که در نمودار فوق نمایش داده شده و یا در جدول ذیل ارائه گردیده نه تنها
به شرایط طبیعی رودخانه مورد نظر بلکه به وضعیت اقتصادی -اجتماعی جامعه برای بهرهمندی از خدمات
نیز بستگی خواهد داشت و جدول ذیل را میتوان برای محاسبه جریان زیست محیطی هر رودخانهای
اختصاصی نمود.
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جدول  :3-2نوع خدمات ،کارکردها و مؤلفههای اصلی جریان زیست محیطی تاالبهای رودخانه ای

طبقه خدمات

تولید

تنظیم

نوع خدمات

کارکرد اصلی مرتبط با جریان

مؤلفه یا شاخص اصلی
جریان زیست محیطی

آب برای معاش مردم  /آب
شرب شهری و روستایی

تأمین آب

آبگرفتگی دشت سیالبی
(برای آبهای زیرزمینی)
وجود آب کافی در ایستگاه (های)
آبگیری (برای آب سطحی)

ماهی و آبزیان (غیر تفرجی)

وجود زیستگاهها و روابط ،تامین
غذا

رژیم آب رود ،آبگرفتگی دشت
سیالبی ،حفظ گیاهان حاشیهای
توسط جریان آب

اراضی حاصلخیز عرصههای
کشاورزی و مراتع تحت سیالب

تامین مواد مغذی گیاهی و مواد
آلی و شرایط رطوبت خاک

آبگرفتگی سواحل و دشتهای
سیالبی

شکار حیوانات وحشی (غیرتفریحی)

وجود زیستگاهها و روابط ،تامین
غذا

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریان آب

سبزیجات و میوهها

تامین مواد مغذی گیاهی و مواد
آلی ،شرایط فصلی رطوبت خاک

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریان آب

مواد اولیه و چوب برای ساخت
بناها /تامین هیزم /صنایع دستی

تامین مواد مغذی گیاهی و مواد
آلی ،شرایط فصلی رطوبت خاک

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریان آب

گیاهان دارویی

تامین مواد مغذی گیاهی و مواد
آلی ،شرایط فصلی رطوبت خاک

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریان آب

مواد معدنی خام برای ساخت و
ساز و صنایع
(شن ،ماسه ،رس)

تامین رسوبات ،حمل و جابجایی

شدت و نوسانات رژیم آبی
رودخانه

کنترل کیفیت شیمیایی آب
(ظرفیت خودپاالیی)

دینیتریفیکاسیون ،سکون آب ،رقیق
سازی ،تخلیه

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،رژیم
آبی داخل رودخانه

کنترل کیفیت فیزیکی آب

تخلیه مواد زائد جامد ،تخلیه/آرام
سازی رسوبات

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،رژیم
آبی داخل رودخانه ،حفظ گیاهان
حاشیهای توسط جریان آبی

کنترل سیالب

ظرفیت نگهداری آب

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریان آبی

تغذیه آبهای زیرزمینی (حفظ
حداقل جریان)

تغذیه آبخوان (آب زیرزمینی)

آبگرفتگی دشتهای سیالبی

کنترل بهداشت

تخلیه حاملین بیماریها

رژیم آبی رود ،کیفیت آب

کنترل آفات

تنوع زیستگاهی ،آشفتهسازی و
استرس محیط آفات

رژیم آبی رود

کنترل رسوب (نوسانات بستر،
حریم رود و دلتاها)

پوشش گیاهان ساحلی غنی،
رسوب ،حمل و ترسیب رسوبات

حفظ گیاهان حاشیهای توسط
جریانات آبی
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اطالعات

پشتیبانی حیات

جلوگیری از نفوذ آبهای شور
(کنترل شوری)

جریان آب شیرین ،تغذیه آبهای
زیرزمینی

رژیم جریان آبی رود

پیشگیری از توسعه خاکهای
اسیدی

تجمع مواد آلی در خاکهای
توربزارها

آبگرفتگی دشتهای سیالبی

ترسیب کربن

تجمع مواد آلی در خاکهای
توربزاری

آبگرفتگی دشتهای سیالبی

تنظیم اقلیم خرد

اکوسیستمهای سالم و پایدار

آبگرفتگی دشتهای سیالبی ،حفظ
گیاهان حاشیهای توسط جریانات
آبی

تفرج و گردشگری (شامل
شکاروصید)

وجود حیات وحش ،زیبایی شناسی،
کیفیت خوب آب

وابسته به تاالب

حفاظت از تنوع زیستی

حفظ پایداری پیچیدگی
اکوسیستمی (تنوع زیستگاهی و
حفظ ارتباطات)

رژیم طبیعی آب

حفظ سالمت اکوسیستمها و حفظ
تنوع زیستی

همه موارد

رژیم طبیعی آب

در جدول فوق ستون اول نوع طبقه خدمات ارائه شده توسط رودخانه را نشان میدهد که شامل
تولید ،تنظیم ،اطالعات و پشتیبانی حیات میگردد .طبقه تولید ،نشان دهنده تولیداتی است که توسط
تاالبهای رودخانهای فراهم میگردد .خدمات تنظیمی منافع حاصل از فرآیندهای تنظیمی در اکوسیستمهای
رودخانهای را نشان میدهد و اطالعات (یا فرهنگی) خدماتی غیرفیزیکی تاالبها را در برمیگیرد و نهایتا
طبقه پشتیبان ،حیات کلیه خدماتی را که برای فراهم شدن سایر طبقات الزم است را دربر میگیرد .بدیهی
است که هیچ یک از این خدمات مستقل نیستند و همگی آنها به یکدیگر مرتبطند.
ستون دوم جدول فوق ،نشان دهنده نوع خدمات ارائه شده در هر طبقه است .اما از نظر کارکرد این
خدمات و جدول برای محاسبه نیاز آبی این سئوال که کارکردهای یادشده چه ارتباطی با جریان آبی رودخانه
دارند ،اهمیت دارد که این موضوع در ستون  3ارائه گردیده است .در واقع ستون  3نشان میدهد که برای
حفظ هریک از کارکردها ،جریان رودخانه باید چه الزاماتی را فراهم آورد و نهایتا در ستون چهارم شاخص
یا معیار جریان آبی که میتواند نشان دهنده تامین شرایط الزم برای هر یک از خدمات و کارکردها باشد
ارائه گردیده است.
 -2-3-2معیارهای انتخاب خدمات اکوسیستم برای محاسبه جریان زیست محیطی
همانطوریکه در بخش مربوط به تاالبهای ماندابی نیز توضیح داده شد ،رویکرد اصلی قابل توصیه برای
محاسبه نیاز آبی رویکردهای اکولوژیک و زیست محیطی (اکولوژیک  +اقتصادی اجتماعی) است .به همین
دلیل باید برای محاسبه جریان زیست محیطی تاالبهای رودخانهای نیز خدمات و کارکردهای اکوسیستمی
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آنها درنظر گرفته شود .خدمات و کارکردهای تاالبهای رودخانه ای در طول زمان و مکان تفاوتهای عمدهای
میکنند .بدیهی است این خدمات و کارکردهای اکوسیستمی بسیار متنوع میباشند و در شرایط ایدهآل باید
کلیه این خدمات در ارزیابی رودخانه برای محاسبه جریان زیستمحیطی آب مورد استفاده قرار گیرند .اما
منابع و اطالعات مورد نیاز برای انجام چنین ارزیابیهایی محدود است و فقط میتوان از خدمات شاخص
و با اهمیت برای این موضوع استفاده نمود .در چنین شرایطی باید معیارهای واضحی برای انتخاب خدمات
شاخص وجود داشته باشد.
مقیاس عرصه دربرگیرنده گستره جغرافیایی خدمات مورد مطالعه است .ممکن است برخی خدمات
تاالبهای رودخانهای در پائین دست حوضه رودخانه بوقوع بپیوندند که این موضوع در رودخانههای فرامرزی
فراگیرتر و پیچیدهتر نیز خواهد شد .خدمات اکوسیستمی رودخانهها در یک عرصه مشخص ،نقشهای
متفاوتی در استراتژیهای معیشتی مردم ایفا میکنند که نهایتا به مقیاسهای اقتصادی -اجتماعی مرتبط
میگردد که این جنبهها در جدول  3-2که فقط روابط مستقیم را نمایش میدهد ارائه نشدهاند .نکته قابل
توجه دیگر مقیاس زمانی خدمات اکوسیستمی رودخانههاست که تغییرات ناشی از آنها معموال با فاصله
زمانی نمایان خواهد شد .به عبارت دیگر رودخانهها به دلیل جاری بودن ،شرایط ثابتی ندارند .در یک
رودخانه حجم ذخیره آب زیادی وجود ندارد و میزان آب موجود در رودخانه نیز در جریان است .بنابراین
جریان آبی رودخانهها ارتباطی فوری با حوضه آبخیز دارد و هرگونه تغییر و یا کنترل و برداشت آب در
حوضه اثر ،بالفاصله خود را در جریان رودخانه نشان میدهد .این در حالیست که در تاالبهای ماندابی به
دلیل وجود ذخیره آب ،واکنش تاالب به تغییرات حوضه با روند کندتری نمایان میشود .این ویژگی تاالبهای
رودخانهای هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید شناخته میشود .فقدان ذخیره آبی از یک
سو سبب میشود که رودخانهها هیچ انعطاف پذیری نسبت به نوسانات آبی حوضه نداشته باشند و هرگونه
کاهش شدید منابع آبهای سطحی و یا افزایش برداشتها باعث افت شدید جریان آبی رودخانه (به کمتر از
جریان زیست محیطی) خواهد شد که بالطبع این موضوع یک محدودیت بشمار میآید .اما نقطه قوت این
محدودیت ،واکنش سریع رودخانه به هرگونه اقدام احیائی یا جبرانی برای تامین نیاز آبی است .در این حالت
درصورت هرگونه تامین آب رودخانه ،جریان زیست محیطی به سرعت شرایط آبی رودخان ه را به حالت اولیه
بر میگرداند که البته بازگشت جریان به تنهایی به معنی احیاء شرایط زیست محیطی اکوسیستم مربوطه
نخواهد بود .این در حالیست که در تاالبهای ماندابی ،به دلیل کاهش ذخیره مخزن ،در بسیاری از موارد
حتی در صورت برقراری جریان زیستمحیطی ،امکان احیای سریع شرایط هیدرولوژیک تاالب به شرایط
اولیه فراهم نخواهد شد.
به هر حال برای انتخاب شاخص خدمات اکوسیستمی هر تاالب رودخانهای باید موارد بعدی مدنظر
قرار گیرد.
انتخاب مهمترین خدمات اکوسیستمی باید با بررسی نظرات ذینفعان (و بهرهبرداران) باشد.
برخی خدمات اکوسیستمی مستقیم و واضح نیستند و به همین دلیل ممکن است توسط جوامع
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محلی و بهرهبرداران شناسایی نشوند به همین دلیل باید عالوه بر بررسی نظرات ذینفعان ،نسبت به انجام
یک بررسی یا ارزیابی سریع خدمات اکوسیستمی رودخانه نیز اقدام گردد.
هرچه شاخص جامعتر باشند ،نتیجه محاسبه جریان زیست محیطی نیز کاملتر خواهد بود.
هرچند که افزایش شاخصها میتواند در جامعیت فرآیند محاسبه جریان زیستمحیطی رودخانه
موثر باشد ولی تعدد شاخصها عالوه بر افزایش زمان و هزینه ،در فرآیند محاسبه جریان زیست محیطی
مطالعات باعث پیچیدگیهای غیرضروری خواهد شد به همین دلیل باید از افزایش غیر ضروری شاخصهای
خدمات اکوسیستمی خودداری کرد.
برخی شاخصهای خدمات با چندین خدمات اکوسیستمی دیگر نیز در ارتباط هستند در این صورت
بهتر است اینگونه شاخصها برای استفاده در محاسبه جریان زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.
برخی کارکردهای اکولوژیک تاالبها در دوره زمانی خاصی اتفاق میافتند (مانند مهاجرتهای
تخمریزی ماهیان) که باعث افزایش حساسیت اکولوژیک رودخانه مذکور در دوره یاد شده میگردد و این
موضوع باید در فرآیند محاسبه جریان زیست محیطی رودخانه درنظر گرفته شود.
با توجه به شرایط اقلیمی ایران ،برخی رودخانهها دائمی نیستند و جزء رودخانههای فصلی محسوب
میشوند .در این گونه موارد نباید جریان زیستمحیطی به گونهای تنظیم گردد که تغییری در شرایط فصلی
یا دائمی بودن رودخانه ایجاد کند.
بنابراین با استفاده از مالحظات فوق باید در هر یک از رودخانههای تاالبی ،شاخص(های) با اهمیت
تر انتخاب و در فرآیند محاسبه جریان زیستمحیطی مورد استفاده قرارگیرند.
 -3-3-2فرآیند محاسبه جریان زیستمحیطی رودخانهها با رویکرد جامع نگر محیط زیستی

با توجه به توضیحاتی که در بخشهای قبل داده شد ،مبانی و فرآیند عمومی محاسبه جریان زیست
محیطی رودخانهها تا حدود زیادی مشابه تاالبهای ماندابی است .با این تفاوت عمده که در فرآیند محاسبه
نیاز آبی تاالبهای رودخانهای خروجی به صورت دبی خواهد بود که با توجه به عدم وجود ذخیره آبی باید
در دوره تعیین شده بطور دائم و پیوسته تأمین گردد .این در حالیست که خروجی نیاز آبی تاالبهای ماندابی
حجم آبی است که در دوره زمانی مشخصی مورد نیاز خواهد بود و ممکن است به صورت تدریجی و یا
در دوره کوتاهی تأمین گردد .البته در تاالبهای ماندابی نیز با توجه به نقش خروجیها و ورودیها تأمین
زمانبندی شده نیاز آبی به صورت تدریجی ارجحیت بیشتری دارد .بر این اساس فرآیند عمومی محاسبه
نیاز آبی تاالبهای رودخانهای با رویکرد جامع محیط زیستی به شرح ذیل میباشد.
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مطالعات اکولوژیک

تنوع زیستی

مطالعات فیزیکو شیمیایی
مصارف آب

مطالعات اقتصادی اجتماعی

متوسط بلند مدت دبی ماهانه
تعیین خصوصیات و کاردکردهای
شاخص

تعیین شاخص ها و هدفگذاری
محاسبه جریان زیست محیطی

تعیین جریان آبی موردنیاز برای حفظ
کارکردشاخص های هدف گذاری شده

تنظیم روابط هیدرولوژیک

محاسبه جریان پایه

شکل :7-2نمودار فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبهای رودخانهای

جزئیات مربوط به کارکردهای تاالبها و نحوه انتخاب شاخصهای مختلف در بخشهای قبل تشریح
گردیده است و خصوصا در انتخاب شاخصها باید موارد یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد .حاصل نهایی
محاسبه جریان پایه زیست محیطی رودخانه ها در این مدل ،دبی ماهانه جریان آبی خواهد بود .اما چنانچه
در برخی شرایط به دلیل نیازهای بخشی از زیستمندان یا کارکردهای اکولوژیک رودخانه شرایط ویژهای
مورد نیاز باشد ،میتوان در مقطع زمانی یاد شده نسبت به تنظیم شرایط خاص اقدام نمود .برخی از مهمترین
مواردی که عالوه بر تعیین جریان زیست محیطی باید درنظر گرفته شوند به شرح ذیل میباشند.
برای تأمین شرایط تخمریزی بعضی ماهیها نیاز به وجود جریانات رسوبی میباشد .در این صورت
باید حتما دوره زمانی تخمریزی گونه مورد نظر در رودخانه بررسی شود و نحوه برداشتها و (درصورت وجود)
نحوه مدیریت آب سد (های) باالدست به گونهای تنظیم گردد که جریانات سیالبی حاوی رسوبات به
مناطق پائیندست رها شود.
در رودخانههای مصبی ،ماهیهای آنادروموس برای مهاجرت به بخشهای باالدست رودخانه نیازمند
وجود حداقل جریان و عمق مناسب هستند .در غیر این صورت امکان حرکت به بخشهای باالتر رودخانه
وجود نخواهند داشت .به همین دلیل باید حتما در دورههای مهاجرت تخمریزی این گونهها با درنظر گرفتن
سطح مقطع و شکل بستر رودخانه ،حداقل جریان زیست محیطی برای تامین عمق و جریان مناسب برای
مهاجرت ماهیها نیز درنظر گرفته شود.
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در صورتیکه رودخانه به تاالبی منتهی میشود ،جریان زیست محیطی تعیین شده بخشی از تأمین
نیاز آبی تاالب پائین دست را تشکیل خواهد داد اما نمیتوان این میزان جریان آبی (یا مجموع جریانهای
زیست محیطی رودخانههای منتهی به یک تاالب) را معادل نیاز زیست محیطی تاالب مورد نظر دانست.
بنابراین محاسبه نیاز زیست محیطی تاالب ،مستقل از جریانهای زیست محیطی رودخانههای تغذیه کننده
باید صورت پذیرد.
باتوجه به اینکه جریان زیست محیطی رودخانهها به صورت دبی بیان میشود ،به همین دلیل
برخالف تاالبهای ماندابی نیازی به اعمال میزان نفوذ آب به آبهای زیرزمینی و یا زهکشی آبهای زیرزمینی
به رودخانه وجود ندارد.
 -4-3-2محاسبه سریع جریان زیست محیطی
فرآیند فوقالذکر ،تشریح محاسبه جریان زیست محیطی رودخانهها براساس روشهای جامع و در نظر
گرفتن کلیه موارد زیست محیطی مربوطه است .با توجه به تعدد رودخانههای ایران هرچند که محاسبه
جریان زیست محیطی با رویکرد جامع زیست محیطی برای کلیه رودخانهها ضروری و بسیار مؤثر خواهد
بود ،ولی در حال حاضر اجرایی نشده است .در این راستا از آنجائیکه وزارت نیرو سدها و سازههای آبی
زیادی را احداث نموده و یا در دست احداث دارد ،نیاز فوری و ملزمی به محاسبه سریع جریان زیست محیطی
شهای ذیربط اعالم نموده که از روش مونتانا
رودخانهها وجود دارد .به همین دلیل وزارت نیرو به کلیه بخ 
(تنانت) برای محاسبه سریع نیاز زیست محیطی رودخانهها اقدام نمایند .به همین دلیل عالوه بر روش
پیشنهادی جهت محاسبه جریان زیست محیطی رودخانهها براساس رویکرد جامع نگر محیط زیستی ،در
این بخش روشهای استفاده بهینه از روش مونتانا و همچنین اقدام برای سازگار نمودن این روش برای
ایران ارائه میگردد.
روش مونتانا به دلیل پشتوانه علمی که ناشی از بکارگیری آن در بسیاری از کشورهای دنیا میباشد و
همچنین سهولت بکارگیری سریع ،به دفعات و در پروژههای مختلفی در ایران بکار گرفته شده است .این
روش بر مبنای تخصیص درصدی از متوسط جریان آبی رودخانه به عنوان نیاز آبی میباشد که در آن
جدولی به شرح ذیل تهیه گردیده و در سطوح مختلف بسیار عالی تا بسیار مخرب در  6طبقه مقادیری را
جهت جریان زیست محیطی رودخانه معین کرده است.
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جدول  :4-2روش مونتانا  -تنانت تنظیم جریان زیست محیطی براساس درصد متوسط جريان ساالنه رودخانه

درصد متوسط جريان ساالنه

هدف

ماههای آوریل – سپتامبر

ماههای اکتبر – مارس

200
60-100

200
60-100

درصد جريان مورد نياز جهت حفظ
شرايط اكوسيستم

بقاء شرايط رودخانه

بسيار عالي

60
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40
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30

10

ضعيف يا حداقل

10

10

بسيار تخريب كننده

10-0

10-10

سيالب يا حداكثر جريان آبي
ميزان جريان طبیعی
شرایط اکوسیستم

جریان رودخانه

جدول فوق دارای دو متغیر است که تعیین آنها در زمان محاسبه جریان زیست محیطی بسیار کلیدی
است .همانطوریکه در این جدول مشخص میباشد در روش مونتانا میزان درصد تأمین جریان آبی در
ماههای مختلف متفاوت است و این میزان برای ماههای آوریل تا سپتامبر نسبت به ماههای اکتبر تا مارس
فرق میکند.
در اغلب مواردی که کاربران ایرانی از این روش استفاده میکنند فقط به سادگی معادل ماههای ایرانی
این ماهها را در جدول قرار میدهند در حالیکه این اقدام نتیجه خروجی مدل را مخدوش و غیر علمی
میکند .تمامی محاسبات جریان زیست محیطی که بدون درنظر گرفتن این نکته انجام شدهاند باید مورد
بازنگری و اصالح قرار گیرند .برای تحلیل این موضوع باید توجه ویژهای به منشاء و چگونگی تهیه روش
مونتانا داشت که بدین جهت به طور خیلی خالصه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
این روش برای محاسبه جریان رودخانههای ایالتهای شمالی امریکا منجمله ایالت مونتانا ارائه شده است.
تدوین این روش بر اساس مطالعه شرایط هیدرولوژی و اکولوژی این رودخانهها بوده است و به همین دلیل
هرگونه بکارگیری این روش در سایر مناطق دیگر (درصورت عدم تطابق مناسب) میتواند تهدیداتی را
برای سالمت اکوسیستم رودخانه مورد نظر در پی داشته باشد .بنابراین همانطوریکه قبال توضیح داده شد
برای بکارگیری این روش سریع محاسبه جریان زیست محیطی در ایران باید نسبت به سازگارسازی آن
با شرایط ایران اقدام شود .در این رابطه آنچه اهمیت دارد بررسی شرایط مناطقی است که مدل برای آنها
تدوین شده است.
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ایالت مونتانا که یکی از مناطقی است که این روش برای آن تدوین شده است در شمال امریکا و در
مرز با کانادا قرار دارد .بخشهای عمدهای از این ایالت کوهستانی است و تراز ارتفاعی آن از حدود 650
متر تا  4000متر باالتر از سطح دریاهای آزاد میباشد .از نظر دما و بارش تنوع زیادی دارد .متوسط بارش
آن حدود  380میلیمتر است ولی در مناطق کوهستانی و مرتفع این بارش به  2500میلیمتر در سال نیز
میرسد .دوره بارشها نیز در این ایالت با ایران تفاوتهای عمدهای دارد و باتوجه به دادههای موجود ،بخش
عمدهای از بارشها در بین ماههای آوریل تا سپتامبر اتفاق میافتند .از نظر نوع نزوالت نیز حدود نیمی از
بارش منطقه به صورت برف است و این میزان در مناطق کوهستانی بیشتر نیز می شود بطوریکه در این
مناطق ضخامت الیه برف به بیش از  7/5متر نیز میرسد و یخچالهای طبیعی زیادی در این مناطق وجود
دارد .نمودار ذیل وضعیت روند بارش و دمای ایالت مونتانا را نشان میدهد.
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شکل  :8-2نمودار روند تغییرات بلند مدت پارامترهای دمایی و بارش ایالت مونتانا آمریکا

با توجه به توضیحات ارائه شده میتوان چنین نتیجه گیری نمود که ماههای آوریل تا سپتامبر ،دوره
مرطوب منطقه هستند .در این دوره زمانی نه تنها بارش بیشتر است بلکه دما نیز افزایش پیدا میکند و
با در نظر گرفتن ذخایر برف و یخ منطقه بویژه در کوهستانهای مرتفع و یخچالهای غنی ،ذوب برف
افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب در دوره مذکور جریان رودخانهها به دالیل یاد شده پر آب است .در
حالیکه عکس این حالت در دوره اکتبر تا مارس دیده میشود .در این دوره اوال بارش کم است .ثانیا بارش
بیشتر به صورت برف است و ثالثا دمای هوا کاهش مییابد .بنابراین در این دوره زمانی جریانات آبی
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رودخانهها کاهش پیدا میکند .بنابراین درصد جریان آبی که به عنوان جریان زیست محیطی در جدول فوق
ارائه شده در دوره آوریل -سپتامبر مربوط به دوره پرآبی و مرطوب و در دوره اکتبر -مارس مربوط به دوره
کم آبی است .حال وقتی در ایران معادل ماههای شمسی این زمانها گذاشته شود ،دوره مرطوب با محدوده
زمانی فروردین تا شهریور مربوط میشود که بالطبع بخش عمدهای از آن در ماههای کم آبی رودخانهها
در ایران قرار میگیرد .همچنین دوره خشک روش تنانت با ماههای مهر تا فروردین مطابقت پیدا میکند
که این ماهها عمدتا در پائیز و زمستان قرار میگیرند که وضعیت بارش و آب رودخانهها بهبود پیدا میکند.
البته در برخی مناطق ایران تعدادی از ماهها با دورههای خشک و مرطوب یاد شده مطابقت درست خواهند
داشت .بنابراین با توجه به تحلیلهای فوق الذکر در استفاده از روش مونتانا یا تنانت باید دورههای مرطوب
و خشک واقعی رودخانهها باید در جدول اعمال شود و از هرگونه برگردان (بدون مطابقت) ماههای میالدی
به شمسی خودداری گردد .برای این منظور باید در فرآیند محاسبه جریان زیست محیطی دادههای متوسط
جریان آبی ماهانه رودخانه مورد نظر بررسی شده و با مقایسه با متوسط ساالنه تعیین شود که ماه مورد نظر
جزء ماههای مرطوب یا خشک است .پس از انجام این کار میتوان متوسط دبی رودخان ه در ماههای خشک
و تر را در ستون مربوطه اعمال نمود و جریان زیست محیطی را مشخص کرد.
متغییر دومی که در روش مونتانا امکان ایجاد خطا در محاسبات را فراهم میکند ،طبقه بندی یا سطح
بندی درصد تأمین جریان زیست محیطی بین شرایط بسیار عالی تا بسیار مخرب است .در واقع هیچ عامل
یا شاخصی برای نحوه تعیین یکی از سطوح ششگانه یاد شده وجود ندارد و کاربر میتواند به هر توجیهی
یکی از آنها را انتخاب کند .بنابراین ضروریست که معیارهایی برای مشخص شدن طبقه یا درصد جریان
زیست محیطی مشخص شود .برای این منظور پیشنهاد میگردد که معیارهای زیر مورد استفاده قرار گیرند.
طبقه بندی حفاظتی رودخانه
وجود گونه درخطر انقراض
وجود گونه نادر و کمیاب
وجود مهاجرت ماهیان آنادرموس
تخلیه رودخانه به تاالبهای درون سرزمینی
تخلیه رودخانه به مصب دریا
وجود کارکردهای تفرجی
وجود فعالیتهای ماهیگیری
دوره طبیعی آبدار بودن رودخانه
بدیهی است که هریک از این معیارها دارای سطوح مختلفی هستند ضمن ًا برای جمعبندی آنها و استفاده
از منطق مربوطه در تعیین سطح درصد جریان زیست محیطی میتوان این شاخصها را امتیاز دهی نمود.
برای این منظور موارد ذیل در امتیاز دهی شاخصها پیشنهادگردیده است:
طبقه بندی حفاظتی رودخانه :بطور کلی  4طبقه حفاظتی در ایران وجود دارد که از نظر سطح
حفاظتی به ترتیب عبارتند از پارک ملی ،اثر طبیعی ملی ،پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده .عالوه
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بر این چهار طبقه یک طبقه حفاظتی موقتی نیز وجود دارد که شامل مناطق شکار و صید ممنوع میشود.
بنابراین با توجه به طبقه بندی فوق میتوان برای پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی که باالترین سطح
حفاظتی هستند ،امتیاز « ،»4برای پناهگاههای حیات وحش امتیاز « ،»3برای مناطق حفاظت شده امتیاز
« »2و برای مناطق شکاروصید ممنوع امتیاز « »1را اختصاص داد.
وجود گونههای درخطر انقراض :گونههای در خطر انقراض باالترین سطح حفاظتی محسوب
میشوند .به همین دلیل درصورتیکه در رودخانهای گونه درخطر انقراض وجود داشته باشد ،آن زیستگاه از
نظر تنوع زیستی اهمیت ویژهای مییابد و به همین دلیل باید تالش بیشتری برای حفظ شرایط اکولوژیک
آن انجام شود .بدین جهت به رودخانههایی که گونه (های) در خطر انقراض دارند ،امتیاز « »3تعلق میگیرد.
وجود گونههای نادر و کمیاب :به غیر از گونههای درخطر انقراض ،گونههای گیاهی و جانوری
دیگری نیز وجود دارند که هرچند در خطر فوری انقراض قرار ندارد ولی دارای جمعیتهای در حال کاهش
میباشند .به همین دلیل وجود این گونهها نیز به اهمیت اکولوژیک اکوسیستم رودخانهای مربوطه میافزاید
و امتیاز « »2به رودخانههایی که دارای این گونه(ها) میباشند تعلق میگیرد.
مهاجرت آبزیان :همانطوریکه در بخشهای قبل توضیح داده شد ،برخی رودخانهها عالوه بر
وجود تنوع زیستی طبیعی دارای مسیر مهاجرتی نیز هستند .این رودخانهها غالبا رودخانههای مصبی هستند
که ماهیهای آنادروموس برای مهاجرت از دریا به مناطق باالدست و تخمریزی از آنها استفاده میکنند .در
واقع این قبیل رودخانهها نه تنها برای تنوع زیستی رودخانهای بلکه برای تنوع زیستی دریایی نیز اهمیت
دارند و به همین دلیل به رودخانههایی که دارای این شرایط هستند امتیاز « »3اختصاص داده میشود.
تخلیه به تاالبهای درون سرزمینی :رودخانههایی که به تاالبهای درون سرزمینی منتهی
میشوند ،اکوسیستم تاالب مربوطه را نیز تحت تاثیر قرار میدهند .از سوی دیگر تامین نیاز آبی رودخانه،
میتواند بخشی از نیاز آبی تاالب مورد نظر را نیز محقق سازد .به همین دلیل رودخانههایی که به تاالبهای
درون سرزمینی منتهی میشوند ،امتیاز « »2دریافت میکنند.
تخلیه به مصب دریاها :برخی رودخانهها در انتهای مسیر خود به مصب دریاها منتهی میشوند.
در این گونه موارد امتیاز « »1به رودخانه تعلق میگیرد .علت کمتر بودن امتیاز این نوع رودخانهها نسبت به
رودخانههایی که به تاالبهای درون سرزمینی منتهی میشوند حساسیت کمتر تاالبهای مصبی به نیاز آبی
است .همانطوریکه در بخش قبل توضیح داده شد ،هنگامیکه رودخانهای به تاالب درون سرزمینی ماندابی
منتهی میشود بخشی از نیاز آبی آنرا نیز تامین مینماید در حالیکه تاالبهای مصبی به دلیل متصل بودن
به دریا از این نظر حساسیت کمتری دارند.
کارکردهای تفرجی :یکی از کارکردهای اقتصادی  -اجتماعی و حتی در برخی موارد فرهنگی
رودخانهها ،جنبههای تفرجی و گردشگری آنهاست .به عنوان مثال رودخانه زاینده رود بخشی از چهره شهر
اصفهان است و جزء پایههای فرهنگی این شهر تلقی میشود .رودخانه کرج در حاشیه پایتخت یکی از
مکانهای تفرجی طبیعی حاشیه تهران به شمار میرود و به همین دلیل ظرفیت گردشگری باالیی دارد.
ن گونه رودخانهها نیز باید عالوه بر جنبههای طبیعی در زمان محاسبه
بنابراین حفظ کارکردها تفرجی ای 
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جریان آبی درنظر گرفته شود .لذا به رودخانههایی که دارای فرصتها و ظرفیتهای گردشگری و تفرج هستند،
امتیاز  2تعلق میگیرد.
ماهیگیری :برخی رودخانهها به دلیل ظرفیتهای تنوع زیستی دارای پتانسیل ماهیگیری هستند.
قابلیتهای ماهیگیری رودخانهها نیز یکی از ظرفیتهای اقتصادی -اجتماعی آنها محسوب میشود و به
همین دلیل رودخانههایی که دارای این نوع ظرفیتها هستند نیز امتیاز جداگانهای اختصاص مییابد .با توجه
به ذخایر آبزیان و موقعیت رودخانه ،ظرفیت ماهیگیری آن ممکن است در حد تجاری باشد و مستقیما
فرصت شغلی ایجاد نماید و یا احتمال دارد به طور محدود فقط برای ماهیگیری تفریحی و ورزشی مورد
استفاده عالقهمندان واقع شود .با درنظر گرفتن جنبههای اقتصادی این کارکرد ،به رودخانههایی که دارای
امکان ماهیگیری تجاری هستند ،امتیاز « »3و به رودخانههایی که پتانسیل ماهیگیری تفریحی-ورزشی
دارند امتیاز  2تعلق میگیرد.
دوره آبدار بودن :از نظر هیدرولوژیک میتوان رودخانهها را به سه طبقه مختلف تقسیم کرد که
عبارتند از رودخانههای دائمی ،رودخانههای فصلی و مسیلها .بدیهی است که هرچه دوره آبدار بودن رودخانه
طوالنیتر باشد شرایط اکولوژیک و تنوع زیستی آن نیز سازگاری بیشتری پیدا نموده و قاعدتا تأمین جریان
زیست محیطی رودخانه نیز ضرورت بیشتری خواهد داشت .در حالیکه برخی رودخانهها فصلی هستند و
فقط بخشی از سال را آبدار هستند و خشک شدن بخشی از چرخه طبیعی آنهاست .نهایتا برخی رودخانهها
نیز فقط در مواقع بارشهای شدید آبدار میشوند که عمدتا در طبقه بندی مسیلها قرار میگیرند .بدیهی است
که در این گونه آبراههها تأمین جریان زیست محیطی موضوعیت چندانی ندارد .به همین دلیل درصورتیکه
به هر دلیل محاسبه جریان زیست محیطی چنین آبراهههایی در دستورکار قرار داشته باشد امتیاز «»-2
برای آن درنظر گرفته میشود.
بدین ترتیب برای اینکه سطح تأمین جریان زیست محیطی هر رودخانه مشخص گردد باید موارد یادشده
مورد بررسی قرار گیرد و جمع امتیازات کسب شده محاسبه شود و امتیاز نهایی با جدول ذیل مقایسه گردد.
جدول :5-2طبقه بندی امتیازات برای تعیین شرایط اکوسیستمهای رودخانهای و تامین جریان زیست محیطی

ردیف

شرایط اکوسیستم /طبقه تامین
جریان زیست محیطی

امتیاز

1

بسيار عالي

22-21

2

عالي

20-17

3

خوب

16-11

4

متوسط

10-7

5

ضعيف يا حداقل

6-3

6

بسيار مخرب

2-0
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بنابراین برای محاسبه جریان زیست محیطی رودخانهها در درجه اول استفاده از رویکرد اکولوژیک و
محیطی زیستی توصیه میگردد ولی درصورتیکه به هر دلیل استفاده از روش مونتانا مدنظر باشد باید حتما
مالحظات فوق و بویژه تطبیق صحیح دورههای محلی و واقعی خشک و مرطوب با مدل اولیه صورت پذیرد.

 -4-2مراحل اجرایی محاسبه نیاز آبی تاالبها
توضیحات بخشهای قبل ،اجزاء و مراحل فنی و مبانی علمی محاسبه نیاز آبی تاالبها را تشریح نموده
است .اما باتوجه به پیچیدگیهای نیاز آبی تاالبها باید طراحی عملیات صحیحی برای انجام موفق آن
صورت پذیرد .مهمترین مراحل اجرایی محاسبه نیاز آبی تاالبها را میتوان در نمودار ذیل ترسیم نمود.
بررسی و شناخت اولیه
شناسایی ذینفعان
تنظیم فرایندهای مشارکتی
و اطالع رسانی
محاسبه نیاز آبی

برنامه ریزی و تخصیص آب
پایش
شکل  :9-2نمودار فرآیند و مراحل اجرایی تامین محاسبه نیاز آبی تاالبها

همانطوریکه در نمودار فوق مشخص میباشد ،محاسبه نیاز آبی تاالبها فقط یکی از مراحل اجرایی تأمین
نیاز آبی تاالبهاست .به همین دلیل رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیطزیست
استانها به این موضوع باید یک رویکرد سازمانی و فرآیندی باشد .انعقاد یک قرارداد تنها با یک مشاور و
مطالبه یک رقم نهایی به عنوان نیاز آبی تاالبها عمال رافع مشکالت تامین آب تاالبها نخواهد بود و برای
این منظور باید اقدامات جانبی و تکمیلی مختلفی صورت پذیرد.
 -1-4-2شناسایی ذینفعان و تنظیم فرآیند مشارکتی
محاسبه و تأمین نیاز آبی تاالبها یک موضوع و فرآیند بین بخشی محسوب میشود .در حقیقت بخشهای
مختلف با این موضوع مرتبط هستند که این ارتباط میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد .دامنه ارتباطات
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بخشهای مختلف با یک تاالب بستگی به ارزشها و کارکردهای تاالب مورد نظر دارد .از نظر اداری و
قانونی ،دستگاههای متعددی با این موضوع مرتبط هستند که مهمترین آنها عبارتند از سازمان حفاظت
محیط زیست و وزارت نیرو .اما ارگانها و بخشهای متعدد دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که از جمله
آنها میتوان به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ،استانداریها و فرمانداریهای مربوطه اشاره
کرد .البته در مورد تاالبها و رودخانههایی که در مناطق شهری و یا روستایی قرار میگیرند ،شهرداریها و
شوراهای اسالمی نیز میتوانند مرتبط باشند .به غیر از بخشهای سازمانی ،بهرهبرداران و مردم بومی نیز
میتوانند با موضوع مرتبط باشند.
به هر حال برای هر تاالب باید ذینفعان مختلف مرتبط با آن ،از دولتی گرفته تا بخش خصوصی و جوامع
بومی و مردمی تا بهرهبرداران منابع آب شناسایی گردند و به اشکال مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی
و فرهنگی منطقه در فرآیند مشارکت داده شوند .این مشارکت میتواند به اشکال مختلف و با ابزارهای
متفاوتی انجام پذیرد .مراجعه حضوری و اطالع رسانی ،توزیع و تکمیل پرسشنامههای مرتبط ،نظرخواهی،
برگزاری جلسات و کارگاههای مشورتی و حتی استفاده از خدمات ذینفعان در انجام مطالعات اعم از
جمعآوری و یا ارائه دادهها و اطالعات پایه ،همکاری در انجام محاسبات و  ...همگی از اجزایی هستند که
میتوانند مشارکت ذینفعان را در تعیین نیاز آبی تاالبها فراهم نمایند .با اطالع رسانی کافی و جلب مشارکت
بخشهای مختلف عالوه بر جامعیت بیشتر مطالعات ،توافق بیشتری بر روی خروجیهای نهایی وجود خواهد
داشت و از این طریق تأمین نیاز زیست محیطی تاالب تضمین بیشتری پیدا خواهد نمود.
یکی از مهمترین نکاتی که در این رابطه باید در نظر گرفت آن است که چون تأمین نیاز آبی تاالبها
نهایتا باید به تایید وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای استانی) برسد و تخصیص آب به تاالب بر عهده آن
وزارتخانه میباشد ،لذا ضروریست که فرآیند محاسبه آن حتما به صورت مشارکتی و به اطالع و همکاری
وزارت نیرو صورت پذیرد .همچنین مشارکت ذینفعان دیگر نیز میتواند به تکامل هرچه بیشتر فرآیند و
همگرایی و توافق هرچه بیشتر بخشهای مختلف با خروجی نهایی کمک نماید.
 -2-4-2برنامهریزی تأمین آب
محاسبه نیاز زیست محیطی تاالبها به تنهایی برای حفظ شرایط زیست محیطی تاالبها کفایت نمیکند
و قاعدتا باید نحوه تأمین آب در برنامهریزی منابع آب حوضه وارد شود .براساس فرآیندهای مختلف
برنامهریزی و تخصیص منابع آب در وزارت نیرو ،میزان آب تخصیصی به هر بهرهبردار به صورت حقابه
ثبت میشود و بیالن آبی حوضه با در نظر گرفتن میزان جریانات طبیعی و برداشتهای مجوز دار یا حقابهها
تنظیم میگردد .برهمین اساس باید پس از محاسبه نیاز آبی تاالبها موارد به نحو مقتضی به وزارت نیرو
منعکس گردد تا تخصیص الزم به تاالب مورد نظر به صورت قانونی انجام پذیرد .در شرایط کنونی بدون
در نظر گرفتن نیاز زیست محیطی تاالبها که اغلب در مناطق پائیندست حوضههای آبریز نیز قرار گرفتهاند،
برنامهریزی آب صورت میپذیرد و بدیهی است که اگر نیاز زیست محیطی تاالبها به صورت یک تخصیص
در بیالن اعمال نگردد ،احتمال تخصیص کل آب حوضه به بهرهبرداران مختلف وجود خواهد داشت که در
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این صورت مسلما امکان تأمین نیاز زیست محیطی تاالبها فراهم نخواهد شد .در حال حاضر براساس طرح
جامع آب کشور فقط  5درصد منابع آب حوضههای آبخیز به عنوان جریان زیست محیطی درنظر گرفته
شده که در اغلب موارد بسیار کمتر از مقادیری است که رودخانهها و تاالبهای حوضههای آبخیز به آن نیاز
دارند .بنابراین محاسبه و تعیین نیاز آبی تاالبها آخرین گام فرآیند نیست و تا زمانیکه تخصیص الزم برای
تاالب اخذ نگردیده تضمینی برای تأمین آن وجود نخواهد داشت.
بطوریکه در بخشهای قبل توضیح داده شد ،خروجی محاسبه نیاز آبی رودخانهها به صورت دبی ماهانه
است و با توجه به فقدان منبع یا ذخیره آبی در رودخانهها این جریان باید با زمانبندی مناسبی تامین گردد.
اما در مورد تاالبهای ماندابی عدد نهایی نیاز آبی به صورت یک حجم آب و غالبا به صورت ساالنه است.
بدیهی است که تعیین و تأمین ماهانه و وجود جزئیات نحوه تامین نیاز آبی تاالبها شرایط طبیعی آنها را بهتر
حفظ خواهد نمود .اما به هر حال به دلیل وجود مخزن آبی در تاالبهای ماندابی همیشه یک مقدار ذخیره
آبی برای جبران تاخیر تامین آبی وجود دارد ولی باید به خاطر داشت که تا حد امکان باید نیاز آبی تاالبهای
ماندابی نیز به صورت تدریجی و مستمر و متناسب با الگوهای طبیعی صورت پذیرد .به عنوان مثال ممکن
است کل یا بخش عمدهای از نیاز آبی یک تاالب طی یک بارش سیالبی وارد تاالب شود و در طول بقیه
سال آب جدیدی به تاالب وارد نشود .بدیهی است که این موضوع از نظر اکولوژیک مناسب نیست.
 -3-4-2پایش
هرچند که محاسبه و تأمین نیاز آبی تاالبها اهمیت بسیار زیادی در حفاظت از این اکوسیستمهای ارزشمند
دارد ولی بدون انجام کنترل و پایش نمیتوان از تحقق آن اطمینان حاصل نمود .پایش واجد چند جنبه
مختلف میباشد .در درجه اول ورودی آب تاالب مطابق با برنامهریزی انجام شده باید مورد پایش قرار گیرد.
این پایش مشخص میکند که آیا نیاز آبی تاالب براساس برنامه ریزی تامین میگردد یا خیر .جمع بندی
این پایش در پایان سال حجم کل آب تامین شده برای تاالب را مشخص خواهد کرد .ممکن است که در
بخشی از سال به هر دلیلی تأمین نیاز آبی براساس برنامهریزی محقق نشود ولی در طول سایر ماهها جبران
گردد که قاعدتا در این صورت هدف ساالنه نیاز آبی تامین خواهد شد ولی کمبودهای دورهای ممکن است
مشکالتی را برای تاالب بوجود آورد.
در صورتیکه به هر دلیلی پایشها نشان دهد که تامین آب در چارچوب پیشبینی شده محقق نشده است،
دو احتمال وجود خواهد داشت .یا وزارت نیرو به میزان مورد نیاز آب را رهاسازی نکرده (و یا آب رهاشده
را به بهرهبرداران تخصیص داده) و یا در طول مسیر آبراهه (ها) تا تاالب برداشتهای غیر مجاز وجود دارد.
بدیهی است که پایش باید با واکنش همراه باشد و در صورتیکه به هر دلیلی نیاز آبی تاالب تامین نگردد
باید علل مربوطه بررسی و تحلیل شود و در صورت نیاز با بازنگری و تکمیل برنامهریزی و تخصیص آب
یا با تشدید نظارت و کنترل برداشتهای غیر مجاز با کمک وزارت نیرو یا سایر مراجع ذیربط نسبت به رفع
مشکل اقدام نمود .اقدام دومی که در پایش نیاز آبی تاالبها باید انجام شود و نقش بسیار کلیدی دارد،
پایش وضعیت شاخصهایی است که در محاسبه نیاز آبی هدفگذاری شدهاند .با این پایش میتوان اطمینان
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حاصل کرد که وضعیت شاخصهای نیاز آبی مطابق هدفگذاری انجام شده میباشد .مثال ممکن است در
تاالبی هدفگذاری شده که با تامین نیاز زیست محیطی جمعیت گونه خاصی از ماهی در سطح مشخصی
باقی بماند .در این حالت پس از پایش الزم و اطمینان از تامین نیاز آبی مشخص شده باید کنترل شود که
آیا شرایط هدفگذاری شده برای شاخص یاد شده محقق شده است یا خیر .اگر نیاز آبی به مقدار مشخص
شده تامین شده باشد مسلما باید شاخص مورد نظر نیز در سطح تعیین شده باشد .اگر چنین نباشد باید اجزاء
فرآیند محاسبه نیاز آبی را بازنگری نمود و مشخص کرد که چه اشکالی در دادههای پایه ،تنظیم روابط
یا محاسبات وجود داشته و براساس آن نیاز آبی را مجددا محاسبه نمود .شرایط تاالبها به دالیل مختلف
منجمله ورود رسوبات ،تغییرات ناشی از توالی و عوامل متعدد دیگر ممکن است تغییر کند و این تغییرات
ممکن است مبانی پایه محاسبه نیاز آبی تاالبها را نیز تغییر دهد .به همین دلیل یکی از مواردی که باید
به صورت دورهای اندازهگیری و پایش نمود ،دادهها و مبانی مورد استفاده برای محاسبه نیاز آبی است .به
عنوان مثال با گذشت زمان و ورود رسوبات به یک تاالب ممکن است رابطه سطح -حجم ،عمق سطح یا
سایر پارامترهای پایه تاالبها تغییر نماید .به همین دلیل الزم است که این مشخصات به صورت دورهای
مورد اندازه گیری قرار گیرند و در صورت هرگونه تغییر نسبت به بازنگری و محاسبه مجدد نیاز آبی تاالب
مورد نظر اقدام گردد.
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شیوه نامه
محاسبـه نیـاز آبی تاالبها

فصل سوم
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دستورالعمل حاضر بر اساس راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها تهیه گردیده است .در راهنمای مذکور
توضیحات و پشتوانه های علمی کارشناسی الزم در خصوص تشریح مبانی پایه و تحلیلهای علمی محاسبه
نیاز آبی تاالبها به همراه توضیحات روش شناسی فرآیند ارائه گردیده است و دستورالعمل حاضر برپایه
استداللهای راهنمای مذکور تنظیم گردیده است .در تنظیم این دستورالعمل تالش گردیده تا گامهای
اجرایی الزم برای پیاده سازی راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها ارائه گردد .در این دستورالعمل با فرض
اینکه کاربر قبال مبانی پایه و راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها را مطالعه نموده به صورت کامال کاربردی
مراحل محاسبه نیاز آبی تاالبها ارائه شده است.
به کاربران محترم توصیه میشود که قبل از بکارگیری این دستورالعمل ابتدا مبانی پایه و گزارش
راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها را مطالعه نمایند و سپس نسبت به استفاده و اجرای این دستورالعمل اقدام
نمایند .بسیاری از ارجاعات این دستورالعمل به راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبهاست که شرح جزئیات و
تحلیل پشتوانههای علمی موضوع را ارائه مینماید .همچنین تاریخچه و مبانی علمی پایه موضوع از قبیل
سوابق مطالعاتی ،روش شناسیهای مختلف محاسبه نیاز آبی ،مطالعات موردی انجام شده و قوانین و مقررات
مربوطه در گزارش مبانی پایه ارائه گردیده که مطالعه آنها به کاربرانی که عالقهمند به شناخت پشتوانههای
تئوری و علمی موضوع میباشند توصیه میگردد.
باتوجه به اینکه براساس جمعبندی طبقهبندیهای مختلف تاالبها که در گزارشات قبلی ارائه گردیده نهایتا
تاالبها به دو گروه ماندابی و جاری (رودخانهای) تقسیم شدهاند ،لذا دستورالعمل حاضر نیز در دو بخش اصلی
تهیه گردیده است .دستورالعمل محاسبه نیاز آبی تاالبهای ماندابی در بخش اول و دستورالعمل محاسبه
نیاز آبی تاالبهای جاری که معموال به نام جریان زیست محیطی رودخانه نیز نامیده میشود در بخش دوم
ارائه شده است.

 -1-3محاسبه نیازآبی تاالبهای ماندابی
با توجه به طبقهبندی تاالبها که در بخش پایه بدان پرداخته شد ،تاالبها به دو گروه اصلی تاالبهای
ماندابی و رودخانهای تقسیم میشوند که در این بخش فرآیند محاسبه نیاز آبی تاالبهای ماندابی ارائه
میگردد.
رویکرد محاسبه نیاز آبی تاالبها رویکرد اکولوژیک و محیط زیستی است به همین دلیل برای تعیین نیاز
آبی تاالبهای ماندابی باید مراحل اجرای پروژه ،مطابق نمودار ذیل صورت پذیرد.
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 .1شناسایی وضعیت موجود محیط زیست تاالب
کارکردها و ارزشهای
اقتصادی -اجتماعی

 .2جمعبندی وضع موجود

اکوسیستم طبیعی تاالب

تعیین شاخصها و اهداف محاسبه نیاز آبی

تعیین نیازها و روابط
شاخص(های) هدفگذاری شده با
منابع آب تاالب

 .3تعیین نیاز آبی زیست محیطی

تعیین روابط شاخصهای
هیدرولوژیک تاالب

تعیین نیاز آبی
محیط-زیستی

بررسی اثر زمان بندی شده
بارش مستقیم و تبخیر بر تاالب

تعیین ورودیها و
خروجیهای تاالب

.4تنظیم بیالن آب و نیاز

نیاز آبی زمانبندی شده تاالب

تامین نیاز آبی مطابق مقادیر
محاسبه شده
پایش کمی و کیفی تاالب

پایش وضعیت شاخصهای
هدفگداری شده

تطبیق با پیش بینیها

ادامه تامین نیاز آبی
و پایش
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 -1-1-3شناسایی وضعیت موجود محیط زیست تاالب
باتوجه به استفاده از رویکرد محیط زیستی باید اجزاء محیط زیست تاالب مورد شناسایی قرار گیرد .بدیهی
است که هرچه جزئیات بیشتری در این بخش بررسی شود ،مفیدتر خواهد بود ولی برای محاسبه نیاز آبی
تاالبها نیازی به مطالعه کلیه جزئیات نیست.
برای شناسایی وضع موجود محیط زیست تاالب باید عالوه بر جنبههای اکولوژیک ،مسائل اقتصادی-
اجتماعی نیز بررسی شوند .باید به خاطر داشت که هدف این شناسایی الزامات مسائل خیلی تخصصی و
تحلیلی نیست و خروجی این بخش شناخت شاخصهایی است که باید در محاسبه نیاز آبی درنظر گرفته
شوند .باتوجه به نمودار فوق ،اهم مراحل اجرایی این بخش باید به شرح ذیل عملیاتی شوند.
 -1-1-1-3کارکردها و ارزشهای اقتصادی -اجتماعی

در این بخش باید بررسیهای الزم انجام شود و مطابق روند ذیل شاخص (های) مورد نیاز شناسایی شود.
در صورتیکه پس از بررسی ذیل ،شاخصی انتخاب نشد میتوان این شاخص را از فرآیند محاسبه نیاز آبی
حذف نمود .بطور معمول در محاسبه نیاز آبی ،مسائل اقتصادی -اجتماعی کمتر درنظر گرفته میشود ولی
در رویکردهای جامع و نوین مدیریتی باید حتما در کنار مباحث اکولوژیک ،موضوعات اقتصادی  -اجتماعی
که با معیشت و یا سالمت جوامع انسانی بخصوص مردم بومی مرتبط هستند نیز درنظر گرفته شود.
مهمترین سئواالتی که در شناخت شاخص (های) اقتصادی اجتماعی بررسی میشود به شرح ذیل هستند:
 -1آیا معیشت جوامع بومی و محلی با تاالب مرتبط است؟
(درصورت مثبت بودن جواب فوق) مهمترین پارامتر (های) تاالب که به معیشت مردم کمک میکند (در
این بخش میتوان مواردی مانند ماهیگیری ،بهره برداری از علوفه برای تغذیه دامها ،استفاده از منابع تاالبی
برای ساخت صنایع دستی ،گردشگری و  )...را بررسی نمود.
 -2ارتباط پارامترهای معیشتی فوق با آب تاالب چیست؟ (آیا عمق ،سطح یا حجم آب مشخصی الزم
است؟ در صورت مثبت بودن ،مقدار کمیت مورد نظر مشخص شود  .این کمیت باید در مراحل بعدی در
فرآیند محاسبه نیاز آبی مد نظر قرار گیرد .در واقع درصورتیکه شاخص دیگری برای بخش اقتصادی-
اجتماعی تعیین نشد ،میتوان این کمیت را به عنوان هدف اقتصادی اجتماعی درنظر گرفت).
 -3آیا برداشت آب از تاالب مورد نظر صورت میگیرد؟
 -4برای چه مصارفی؟
 -5چه تعداد بهره بردار وجود دارد؟
 -6آیا بهره برداری دارای مجوز قانونی یا حق عرفی است؟
 -7آیا بهره برداری مورد نظر نقش کلیدی در درآمد و پایداری جامعه محلی و بهره برداران ذیربط دارد؟
 -8به چه میزان برداشت انجام میشود؟
 -9در چه دوره زمانی برداشت صورت میگیرد؟
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با توجه به سئواالت این بخش در صورتیکه برداشت آب نقش کلیدی در زندگی مردم محلی داشته باشد
و براساس حقوق قانونی یا عرفی مجاز باشد ،میتوان نسبت به اعمال آن در نیاز آبی تاالب اقدام نمود .در
این صورت دو کار باید انجام شود .اول اینکه برداشت مورد نظر در محاسبه نیاز آبی جزو خروجیهای تاالب
محسوب گردد .به عبارت دیگر هنگامیکه بیالن آبی تاالب در محاسبه نیاز آبی اعمال میگردد باید این
برداشتها نیز جزو خروجیهای آب محسوب گردد.
ممکن است برداشتهای غیر مجاز در تاالبی وجود داشته باشد که بر روی بیالن آب تاالب تاثیر گذار
است (هرچند که این برداشتها از نظر قانونی قابل تایید نیستند) .در برخی موارد حجم این برداشتهای غیر
مجاز حتی از برداشتهای مجاز نیز بیشتر است .این در حالیست که در اغلب موارد متوقف کردن برداشتهای
غیر مجاز نیز عمال امکان پذیر نیست .از سوی دیگر اندازهگیری برداشتهای غیر مجاز نیز به صورت دقیق
معموال قابل تحقق نیست .باتوجه به جمیع موارد فوقالذکر ،نادیده گرفتن برداشتهای غیر مجاز در برخی
موارد تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی نیاز آبی تاالبها خواهد داشت .بنابراین توصیه میشود که در مرحله تنظیم
بیالن تاالبها عالوه بر مقادیر برداشتهای مجاز (که به طور دقیق قابل محاسبه هستند) با انجام بررسیهای
میدانی ،ارزیابی کلی از برداشتهای غیر مجاز نیز صورت پذیرد و درصورتیکه مقدار این برداشتها زیاد باشد
نسبت به برآورد حجم برداشت اقدام گردد و نتیجه آن در تنظیم بیالن آبی تاالب اعمال گردد.
د رصورتیکه جزئیات دقیقی از برداشت به تفکیک ماهیانه وجود دارد میتوان مقادیر برداشت هر ماه را در
بیالن همان ماه اعمال کرد و بدین ترتیب میتوان اثر برداشتها بر نیاز آبی را ماهانه محاسبه نمود .در غیر
این صورت میتوان اثر برداشتهای مستقیم از تاالب را در کل نیاز آبی ساالنه اعمال نمود.
دومین اقدامی که در صورت وجود برداشت آب مستقیم از تاالب وجود دارد ،در نظر گرفتن الزامات
برداشت آب است .در برخی موارد ،نقاط آبگیری شرایطی دارند که در صورت افت بیش از حد تراز آب یا
کاهش بیش از حد عمق امکان برداشت وجود نخواهد داشت ،در صورتیکه چنین شرایطی در تاالبی وجود
داشته باشد باید این محدودیتها را نیز در محاسبه نیاز آبی درنظر گرفت .به عنوان مثال اگر در تاالبی در
صورت کاهش ارتفاع آب از تراز فرضی  100متر امکان برداشت حقابههای قانونی توسط بهرهبرداران وجود
نداشته باشد (در صورتیکه این معیار به عنوان شاخص نهایی بخش اقتصادی اجتماعی انتخاب شده باشد)
باید تامین تراز آبی  100متر به عنوان معیار محاسبه نیاز آبی از دیدگاه اقتصادی  -اجتماعی قرار گیرد.
 -10آیا ارتباط اجتماعی و یا مراسم فرهنگی خاصی در ارتباط با تاالب وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن،
ارتباط پدیده اجتماعی و فرهنگی یاد شده با ویژگیهای کمی و کیفی آب مشخص شود.
 -11آیا آثار فرهنگی یا منظر و چشمانداز ویژهای که از نظر اجتماعی و فرهنگی برای مردم منطقه اهمیت
داشته باشد ،وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن ،ارتباط پدیده مربوطه را با ویژگیهای کمی و کیفی آب
مشخص نمایید.
درصورتیکه در همه بخشهای فوق شاخصهای قابل انتخابی وجود دارد ،مجموع آنها را بررسی نمایید
و شاخصی که جامعیت بیشتری دارد و با انتخاب آن شرایط مناسب برای سایر شاخصها نیز فراهم میشود
را به عنوان شاخص هدفگذاری شده نیاز آبی در بخش اقتصادی -اجتماعی انتخاب کنید .در صورتیکه
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در هیچ یک از زمینههای فوق شاخص کلیدی شناسایی نشد میتوان از استفاده از شاخص اقتصادی -
اجتماعی در فرآیند محاسبه نیاز آبی صرف نظر کرد و از سایر شاخصها که در مراحل بعد تشریح میشود
استفاده نمود .دقت شود که الزامی به اعمال کلیه شاخصها در محاسبه نیاز آبی نیست.
برای امکان هدفمند شدن هرچه بیشتر مطالعات پایه در بخش اقتصادی  -اجتماعی ،در نظر گرفته شدن
کلیه پارامترهای ضروری و به فراموشی سپرده نشدن پارامترهای کلیدی و همچنین پرهیز از انجام مطالعات
تفصیلی غیر ضروری پیشنهاد میگردد .به عنوان مثال در اغلب مطالعات محیط زیستی ،پارامترهای
اقتصادی  -اجتماعی نظیر جمعیت ،نرخ بیکاری ،هرم سنی و جنسی ،مسائل قومیت و بسیاری موارد مشابه
مورد بررسی قرار میگیرند در حالیکه این قبیل مسائل ،کاربردی در محاسبه نیاز آبی ندارند و فقط باعث
افزایش غیرضروری حجم و هزینه مطالعات میشود.
در ابتدای مطالعات پایه در بخش اقتصادی – اجتماعی ،باید چک لیست سادهای از کارکردهای اقتصادی
 اجتماعی تاالب مورد نظر تهیه نمود .در این چک لیست که نمونه اولیهای از آن در ذیل ارائه شده است،باید همه پارامترها و کارکردهای اقتصادی -اجتماعی تاالب به صورت اولیه و بدون مطالعات عمیق،
فهرست شوند و مشخص شود که آیا ارتباط مستقیمی با نیاز آبی تاالب دارند یا خیر .سپس میبایست
مواردی را که اهمیت بیشتری دارند برای مطالعات تکمیلی انتخاب نمود .جدول ذیل نمونه اولیه یک چک
لیست اقتصادی -اجتماعی است و برای هر تاالب میتوان جدول مشابهی تهیه و آن را تکمیل نمود.
جدول  :1-3چک لیست شناسایی اولیه پارامترهای اقتصادی -اجتماعی تاالبها در ارتباط با نیاز آبی

ردیف

کارکرد اقتصادی  -اجتماعی

1

برداشت مستقیم آب از تاالب

2

گردشگری و تفرج

3

تعلیف دام

4

صیادی

5

شکار

6

برداشت گیاهان برای مصارف مختلف

7

حمل و نقل

8

ارزشهای فرهنگی و تاریخی خاص

9

زیبائی شناسی/وجود مناظر خاص

10

اهمیت فراملی و فرامرزی

11

کارکردهای درمانی

12

علمی و آموزشی

...

...

ارتباط کلیدی مستقیم با نیاز آبی
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توضیحات ضروری

به منظور مشخص شدن نحوه درج مشخصات در جدول فوق ،نمونه فرضی از این جدول در ذیل ارائه
شده است که نشان میدهد اطالعات کلیدی مربوط به شاخصهای اقتصادی اجتماعی باید چگونه در این
چکلیست درج گردد.
جدول  :2-3نمونه چک لیست شناسایی از پارامترهای اقتصادی -اجتماعی یک تاالب فرضی

ردیف

کارکرد اقتصادی -اجتماعی

ارتباط کلیدی مستقیم با نیاز آبی

توضیحات ضروری

1

برداشت مستقیم آب از تاالب

دارد

از تراز آبی کمتر از  100متر امکان برداشت آب
برای حقابه بران قانونی وجود ندارد.

2

گردشگری و تفرج

-

-

3

چرای دام

-

-

4

صیادی

دارد

در فصل تخمریزی ماهیان (فروردین تا پایان
اردیبهشت) باید تراز آبی حداقل در  102متر قرار
داشته باشد

5

شکار

-

-

6

برداشت گیاهان برای مصارف مختلف

-

-

7

حمل و نقل

دارد

اگر عمق آب از  1.5متر کمتر شود حمل و نقل آبی
از طریق تاالب امکان نخواهد داشت

8

ارزشهای فرهنگی و تاریخی خاص

-

-

9

زیبائی شناسی /وجود مناظر خاص

-

-

10

اهمیت فراملی و فرامرزی

-

-

11

کارکردهای درمانی

دارد

لجنزارهای حاشیهای تاالب تا زمانی که تراز آبی
بین  98تا  102متر است برای مصارف درمانی قابل
استفاده است و جلب گردشگر نیز دارد.

12

علمی و آموزشی

-

-

...

...
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 -2-1-1-3اکوسیستم طبیعی تاالب

همان گونه که در راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها نیز توضیح داده شده است ،مبنای اولیه محاسبه نیاز
آبی ،حفاظت از تنوع زیستی تاالب است .این امر مستلزم ایجاد یک شناخت کامل از وضعیت اکولوژی
تاالب است .اکوسیستم تاالب متشکل از عوامل فیزیکوشیمیایی ،عوامل بیولوژیک و روابط اکولوژی مابین
عوامل یاد شده است .به همین دلیل باید موارد فوقالذکر مورد بررسی قرار گیرد.
بدیهی است که تاالبها پیچیدگیهای اکولوژیک فراوانی دارند و شناخت کلیه روابط بین اجزاء
اکوسیستمهای تاالبی و حتی شناخت کلیه اجزاء تنوع زیستی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی تاالب کار
پیچیدهای است که عالوه بر زمان زیاد نیازمند هزینههای قابل توجهی نیز خواهد بود .به همین دلیل برای
هرچه کاربردیتر شدن محاسبه نیاز آبی تاالبها با رویکرد جامع و فراگیر باید نسبت به سادهسازی مطالعات
پایه اقدام کرد.
به همین دلیل در صورتیکه تاالب مورد نظر دارای مطالعات انجام شده قبلی میباشد باید تا حد امکان
از مطالعات یاد شده استفاده شود و در صورت عدم وجود مطالعات قبلی مناسب باید تالش شود تا حد
امکان با استفاده از مطالعات ارزیابی سریع اکوسیستم وضعیت عمومی مورد بررسی قرار گیرد و شاخصهای
اصلی اکوسیستم شناسایی و در مراحل بعدی تحلیل شوند .بدیهی است که در صورت وجود منابع (مالی،
زمانی و متخصص) کافی هرچه مطالعات شناخت کاملتر باشد نتایج دقیقتری نیز بدست خواهد آمد ولی
همان طوری که در بخش اقتصادی -اجتماعی بیان گردید ،نباید فراموش کرد که این مطالعات صرفا برای
محاسبه نیاز آبی تاالب میباشد و ضرورتی به انجام مطالعات پیچیدهای که مستقیما با نیاز آبی مرتبط
نیستند وجود ندارد.
-3-1-1-3مطالعاتفیزیکوشیمیایی

مطالعات فیزیکوشیمیایی تاالب بیشتر با بدنه ساختار تاالب و بدنه آبی آن مرتبط است .اهم این مطالعات
را میتوان به شرح ذیل بررسی نمود.
( )1ریخت شناسی تاالب
ریخت شناسی تاالب کلیه پارامترهای فیزیوگرافی و خصوصیات عمومی را که با تشکیل تاالب و ساختار
تشکیل دهنده آن مرتبط است شامل میشود .مهمترین اجزاء ریخت شناسی تاالب به شرح جدول ذیل
میباشند.
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جدول  :3-3عوامل ریخت شناسی موثر در محاسبه نیاز آبی تاالبها

ردیف

نام عامل

1

مساحت تاالب

2

شکل بستر تاالب

توضیحات

ارتباط با نیاز آبی

حجم تبخیر از تاالب و حجم بارش مستقیم معموال با واحد هکتار بیان میشود ولی متناسب با بزرگی تاالب
امکان استفاده از کیلومترمربع نیز هست.
به تاالب
در محاسبه حجم آب تاالب
در محاسبه روابط پارامترهای هیدرولوژیک
تاالب مثل رابطه سطح ،حجم و ارتفاع و
موارد مشابه کاربرد دارد.

بهترین حالت انجام مطالعات عمق سنجی و تهیه نقشه هم عمق
تاالب است.

3

عمق تاالب

در محاسبه حجم آب ،تحلیل تبخیر از
تاالب و همچنین رابطه زیستمندان با
عمق تاالب کاربرد دارد

بطور غیرمستقیم از شکل بستر و بطور مستقیم از عمق سنجی قابل
تعیین است .گاهی کاربرد مستقیمی در محاسبه نیاز آبی ندارد
ولی درنظر گرفتن وضعیت عمق متوسط تاالب در تحلیل روند
تغییرات تراز آب و همچنین میزان تبخیر (هرچه تاالب کم عمقتر
باشد آب آن سریعتر تحت تاثیر عوامل اقلیمی تبخیر میشود)
تاثیر دارد.

4

شکل و مرز تاالب

شکل ظاهری تاالب حاصل شرایط
مورفولوژی و توپوگرافی منطقه است .تاالبها
ممکن است مرزهای نسبتا منظمی داشته
باشند که در این صورت معموال تاالب،
شکل هندسی خواهد داشت .ولی در موارد
متعددی نیز چنین نیست ،هرچه مرزهای
تاالب (نسبت به مساحت تاالب) بیشتر
باشند با افزایش محیط تاالب و ارتباط با
ساحل پتانسیل تبخیر نیز افزایش مییابد.

در اغلب موارد نیازی به مطالعه و اعمال این عامل در محاسبه
نیاز آبی نمیباشد ولی به هرحال شکل و مرزبندی تاالب از عوامل
مهم ریخت شناسی تاالب میباشد.

( )2آب و هوا
پارامترهای هواشناسی و اقلیمی متعدد هستند ولی فقط برخی از آنها بطور مستقیم در محاسبه نیاز آبی
تاالبها نقش دارند .مهمترین پارامترهای اقلیمی که باید در محاسبه نیاز آبی تاالبها درنظر گرفته شوند به
شرح ذیل میباشند.
جدول  :4-3اطالعات اقلیمی مورد نیاز برای محاسبه نیاز آبی تاالبها

توضیحات

ارتباط با نیاز آبی

ردیف

پارامتر

1

بارش

میزان بارش مستقیمی که بر روی سطح متوسط بارش ماهیانه به میلیمتر (در صورتیکه متوسط ساالنه استفاده
تاالب اتفاق میافتد یکی از ورودیهای آب شود فقط نیاز آبی ساالنه قابل محاسبه خواهد بود و جزئیات ماهیانه آنرا
نمیتوان تعیین نمود)
تاالب محسوب میگردد.

2

تبخیر و تعرق

میزان تبخیر و تعرق از سطح آب تاالب یکی تبخیر و تعرق متوسط ماهیانه به میلیمتر ،درصورت استفاده از تبخیر
از خروجیهای آب محسوب می شود که ساالنه فقط نیاز آبی ساالنه قابل محاسبه خواهد بود و جزئیات ماهانه را
نمیتوان مشخص کرد.
مستقیما در محاسبه نیاز آبی کاربرد دارد.
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باید توجه داشت که دادههای تبخیر اطالعات هواشناسی معموال تبخیر
از تشتک هستند که متناسب با شرایط ،ضرایبی در آنها اعمال میگردد.
ضمنا کیفیت آب بویژه میزان شوری آب نیز در این پارامتر نقش دارند.
در تاالبهایی که پوشش گیاهی غنی دارد باید تعرق نیز در نظر گرفته شود
و در محاسبات تبخیر و تعرق درنظر گرفته شود.
3

دما

4

رطوبت نسبی

5

باد

باعث تنظیم دمای آب میشود و بر روی
تبخیر آب نیز تاثیر دارد.
این پارامترها مستقیما در محاسبه نیاز آبی نقشی ندارد و اثر آنها در عامل
تبخیر دیده شده است .بنابراین با اینکه از پارامترهای پایه هواشناسی
هستند ولی میتوان در محاسبه نیاز آبی از آنها صرف نظر کرد.
میزان رطوبت نسبی در پتانسیل تبخیر آب
از سطح تاالب تاثیر دارد.
در برخی تاالبها میزان باد بطور غیر مستقیم
با نیاز آبی مرتبط است به گونهای که
افزایش باد باعث باال رفتن میزان تبخیر
میشود .به همین دلیل در تاالبهایی که چنین
شرایطی وجود دارد باید نقش باد نیز درنظر
گرفته شود

( )3منابع آب
سومین پارامتر با اهمیتی که باید در بخش فیزیکو -شیمیایی در محاسبه نیاز آبی تاالبها در نظر گرفت،
وضعیت منابع آب حوضه تاالب است .ارتباط هیدرولوژیک تاالب با منابع آبی باالدست و پائیندست و
همچنین ارتباط با آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین زمینههای مرتبط با نیاز آبی تاالبها محسوب میشود به
همین دلیل باید جنبههای مربوط به این محور با دقت مورد بررسی قرار گیرد .جزئیات مربوط به این بخش
در راهنمای محاسبه نیاز آبی تشریح گردیده به همین دلیل در دستورالعمل حاصل فقط فرآیندهای اجرایی
مربوطه ذکر میگردد .در مطالعات وضع موجود پارامترهای مرتبط با منابع آب تاالب باید در دو بخش آبهای
سطحی و زیرزمینی به شرح ذیل مورد شناسایی قرار بگیرند.
جدول  :5-3راهنمای محورهای مطالعاتی مرتبط با منابع آب

ردیف

منبع آب

پارامتر

ارتباط با نیاز آبی

توضیحات

1

سطحی

رودخانههای
ورودی
(و خروجی)
تاالب

تعداد و موقعیت رودخانههای ورودی
به تاالب بر تنوع منابع تامین آب
تاالب موثر است.

تعداد و مکان رودخانههای ورودی مستقیما در محاسبه
نیاز آبی بکار نمیرود ولی شناسایی صحیح آنها در تکمیل
جمع آوری اطالعات و تدقیق محاسبه نیاز بیالن تاالب
موثر است.
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2

بیالن
رودخانههای
ورودی

بخش عمدهای از تامین آب تاالبها
از این طریق انجام میشود و یکی
از مولفههای اصلی مورد استفاده در
محاسبات نیاز آبی است.

جهت تسهیل محاسبه نیاز آبی به صورت ماهانه باید
دادههای کمی بیالن نیز ماهانه باشد .در صورتیکه فقط
یک داده ساالنه برای بیالن رودخانهها وجود داشته باشد،
باید نیاز آبی را ساالنه تعیین کرد.
واحد مورد استفاده معموال به صورت میلیون مترمکعب
است ولی از سایر واحدهای حجم نیز در صورت نیاز
میتوان استفاده کرد که در این صورت باید در تبدیل
واحدها و محاسبه نهایی دقت نمود.

3

رودخانههای
خروجی

در صورتیکه تاالبی دارای خروجی آب
سطحی باشد باید مکان جریان مربوطه
مشخص گردیده و میزان دبی خروجی،
مشخص و از این طریق حجم آب
تخلیه شده از تاالب مشخص گردد.

اطالعات باید به صورت حجم آب در واحد زمان و
معموال به صورت ضریبی از مترمکعب در ماه باشد .باید
دقت نمود که واحدهای انتخابی نهایی باید برای اعمال در
رابطه ،یکسان باشند.

4

کمیت آب
تاالب

حجم آب تاالب در محاسبه نیاز آبی
بطور غیرمستقیم مورد استفاده قرار
میگیرد .به ویژه در برنامهریزیهای
منابع آب نیز کاربرد دارد.

معموال به میلیون مترمکعب بیان میشود.

5

کیفیت آب
رودخانههای
ورودی/تاالب

درصورتیکه هریک از شاخصهای مورد
استفاده در محاسبه نیاز آبی دارای
نیازهای ویژه کیفیت آب باشند ،در این
صورت باید کیفیت آب نیز حتما در
نظر گرفته شود.

نیازی به تعیین کیفیت تک تک جریانهای ورودی نیست
و فقط میتوان کیفیت آب تاالب را براساس نوع گونه
2
شاخص اندازه گرفت.

6

شناسایی
آبخوانهای
مرتبط

در اغلب موارد تاالبها با آبخوانهای
مجاور دارای رابطه هیدروژئولوژیک
هستند که در تغذیه یا تخلیه تاالب
موثر است.

نیازی به مطالعه کلیه آبخوانهای حوضه نیست و درصورت
نیاز فقط آبخوانهای حاشیه تاالب بررسی شود.

میزان تخلیه
آبخوانها به
تاالب

یک منبع تغذیه تاالب محسوب
میشود و در بیالن آب تاالب تاثیر
مثبت دارد.

میزان تغذیه
آبخوان توسط
تاالب

این شرایط باعث تخلیه آب از تاالب
میشود و در بیالن تاالب تاثیر منفی
دارد.

7

8

زیرزمینی

1

به میلیون مترمکعب بررسی میشود ولی درصورتیکه در
بخشهای قبل واحد دیگری برای بیالن انتخاب شده در
اینجا نیز نهایتا همان واحد باید استفاده شود.

 - 1در بهترین حالت حجم آب تاالب با استفاده از نقشههای عمق سنجی تاالب و اشلهایی که برای اندازه گیری تراز آبی در اغلب تاالبها نصب میباشد باید تعیین
گردد .در هر تاالب باید رابطه اشل با حجم و سطح آب با استفاده از آمار بلند مدت مشخص شود که در این صورت در صورت قرائت اشل میتوان حجم آب را با
استفاده از نمودار مربوطه محاسبه نمود .اطالعات حجم آب تاالب و رابطه سطح ،حجم تراز آبی یکی از مهمترین اطالعات پایه مورد نیاز برای محاسبه نیاز آبی
تاالبهاست و توصیه میگردد کلیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها نسبت به تهیه اطالعات مربوطه اقدام نمایند.
 - 2به عنوان مثال درصورتیکه گونه ای که به عنوان شاخص انتخاب شده در محدوده شوری خاصی امکان حیات داشته باشد شوری می تواند به عنوان شاخص
کیفیت انتخاب گردد .یا اگر گونهای از ماهی به عنوان شاخص انتخاب شده باشد که در اکسیژن محلول معینی قادر به زندگی است شاخص اکسیژن محلول به
عنوان پارامتر کیفیت انتخاب میشود.
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باید در نظر داشت که برخی جزئیات مرتبط با منابع آب که در جدول فوق ذکر گردیده است ،ممکن است
در تاالبهای مختلف تغییر نماید .اولین نکته ضروری آن است که اطالعات آبهای زیرزمینی در برخی مناطق
ممکن است در دسترس نباشد .در این حالت بخشی از فرآیند محاسبه نیاز آبی مختل خواهد شد ولی در
فرآیند محاسبه نیاز آبی باید دقت نمود که نقش آبهای زیرزمینی در چه حد است.
در برخی موارد تاثیر روابط هیدروژئولوژیک در بیالن آبی تاالب اندک است که در این حالت میتوان
از آن صرف نظر کرد .در برخی موارد تاالب کامال یا تا حد زیادی به تغذیه از آبهای زیرزمینی وابسته
است .به عنوان مثال میتوان به تاالب زریوار در مریوان اشاره نمود که تقریبا هیچ رودخانه دائمی به آن
وارد نمیشود بلکه آب مورد نیاز خود را فقط از طریق چشمهها و تغذیه از آبخوان بدست میآورد .در این
گونه موارد مطالعه آبهای زیرزمینی بسیار با اهمیت است ولی به هر حال حتی بدون اطالع از این بخش
از ورودیهای تاالب نیز میتوان نیاز آبی تاالب را (به صورت پتانسیل و بدون اعمال تغذیه/تخلیه آبهای
زیرزمینی) محاسبه کرد .بدین ترتیب با درنظر داشتن نوسانات آبی میتوان بیالن نهایی آبهای زیرزمینی را
به صورت یک مجهول محاسبه نمود.
به عنوان مثال تصور نمایید که در تاالبی فقط یک رودخانه ورودی وجود دارد که ساالنه  500میلیون
متر مکعب آب وارد آن میکند و هیچ خروجی و یا برداشت آب مستقیمی نیز در آن وجود ندارد .اگر با
درنظر گرفتن سطح این تاالب فرضی و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه حجم تبخیر ساالنه از تاالب
(خروجی آب)  1200میلیون متر مکعب باشد و حجم بارش مستقیم ساالنه بر تاالب نیز ساالنه  350میلیون
مترمکعب باشد ،مشاهده میشود که قاعدتا بیالن تاالب منفی خواهد شد.
یها (بارش مستقیم +آبهای سطحی ورودی  +آبهای
بیالن ساالنه آب تاالب= حجم ورود 
تهای
یها (تبخیر و تعرق +آبهای سطحی خروجی  +برداش 
زیرزمینی ورودی) – حجم خروج 
مستقیم از آب +تخلیه به آبهای زیرزمینی)

 = 1200 – 850MCMبیالن تاالب
حجم خروجیها -1حجم ورودیها =2بیالن ساالنه آب تاالب
 = 850-1200بیالن ساالنه آب تاالب
 = -350 MCMبیالن ساالنه آب تاالب
همانطوریکه در مثال فوق مشخص است بدون درنظر گرفتن آبهای زیرزمینی بیالن آبی تاالب مورد
نظر منفی خواهد بود و قاعدتا باید حجم آب تاالب کاهش بیابد .اما اگر حجم آب تاالب در طی دوره مورد
نظر ثابت مانده باشد ،با درنظر گرفتن آبهای زیرزمینی میتوان نتیجه گیری نمود که برآیند تخلیه و تغذیه
آبهای زیرزمینی معادل ساالنه  350میلیون مترمکعب است .بدیهی است که اگر در طول سال یاد شده
حجم آب تاالب ثابت نمانده باشد و تغییراتی داشته باشد ،برآیند نهایی تغییرات حجم تاالب برابر بیالن
آبهای زیرزمینی با تاالب خواهد بود .به عنوان نتیجه گیری کلی در شرایطی که اطالعات آبهای سطحی
( -1تبخیر و تعرق +آبهای سطحی خروجی  +برداشتهای مستقیم از آب)
( -2بارش مستقیم +آبهای سطحی ورودی)
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موجود میباشد ولی امکان مطالعه آبهای زیرزمینی فراهم نیست میتوان فرمول ساده ذیل را برای محاسبه
اثر آبهای زیرزمینی در تخلیه یا تغذیه تاالب و تنظیم بیالن نهایی مورد استفاده قرار داد.
)V=( Is+ Ip + Ig)-(Os + Oe + Oc + Og
ورودی از آبهای سطحی =Is

ورودی از بارش مستقیم روی سطح تاالب =Ip
ورودی از طریق آبهای زیرزمینی=Ig

تخلیه مستقیم از طریق آبهای سطحی=Os

تخلیه از طریق تبخیر و تعرق مستقیم از تاالب =Oe

تخلیه از طریق بهره برداری مستقیم از آب تاالب=Oc
تخلیه از تاالب به آبهای زیرزمینی=Og

بدین ترتیب با استفاده از روابط فوق و در صورت فراهم بودن سایر مولفهها میتوان نسبت به محاسبه
غیر مستقیم ارتباط آبهای زیرزمینی با تاالب مورد نظر اقدام نمود .بدیهی است که در صورت امکان انجام
مطالعه دقیق آبهای زیرزمینی و اندازهگیری تخلیه و تغذیه آبهای زیرزمینی ،نتایج دقیقتری حاصل خواهد
شد ولی به هرحال با استفاده از رابطه فوق نی ز میتوان برآیند رابطه تاالب با آبهای زیرزمینی را به صورت
غیر مستقیم محاسبه نمود.
 -4-1-1-3تنوع زیستی

مطالعه تنوع زیستی دربر گیرنده بررسی عوامل جاندار اکوسیستم تاالبی است .اغلب تاالبها به دلیل
ویژگیهای اکولوژیک خود از تنوع زیستی باالیی برخوردارند اما در این بخش هم نیازی به بررسی کلیه
اجزاء تنوع زیستی تاالب نیست .برای این کار لیست اولیهای از گونههای شناخته شده تاالب تهیه نمایید.
در این لیست تفاوتی بین گونههای گیاهی و جانوری تاالب نیست و میتوان هریک از این گونهها را در
لیست گونههای تاالب در نظر گرفت و حتی در محاسبه نیاز آبی به عنوان شاخص انتخاب نمود .حتی از
آنجائیکه گونههای پالنکتونی به عنوان پایه تنوع زیستی در تاالبها بشمار میآیند میتوان آنها را نیز بطور
جداگانه بررسی نمود .این لیست را به کمک متخصصین تنوع زیستی بررسی کنید و ببینید کدام گونهها از
نظر تنوع زیستی دارای اهمیت بیشتری هستند.
منظور از اهمیت ،در نظر گرفتن چند ویژگی اصلی در گونههای مورد مطالعه است .در واقع جمعبندی سه
ویژگی زیر به انتخاب گونه شاخص در تنوع زیستی کمک میکند.
اولین ویژگی مهمی که باید درنظر گرفت این است که گونه مورد نظر از نظر طبقه بندی حفاظتی در
چه رتبهای قرار گرفته است .طبقهبندی حفاظتی شامل انواع گونههای در حال خطر انقراض تا گونههایی
که نگرانی کمتری برای انقراض آنها وجود دارد و در واقع تحت تهدید نیستند میشود .بدیهی است که
157

گونههایی که در رده حفاظتی باالتری قرار دارند در انتخاب شاخص تنوع زیستی اولویت بیشتری دارند
ولی این اولویت به تنهایی کافی نیست بلکه باید این موضوع با دو ویژگی دیگر که در ادامه توضیح داده
میشوند نیز تلفیق شود.
دومین نکته این است که پس از شناسایی گونههای با اهمیت ،جایگاه آنها باید در شبکه غذایی یا هرم
انرژی تاالب بررسی شود .معموال گونههایی که در ردههای باالی هرم انرژی قرار دارند تابع گونههای
ردههای پائین تر هستند و وضعیت آنها نمایانگر وضعیت سالمت تنوع زیستی ردههای پائینتر خواهد بود.
از سوی دیگر گونههایی که در ردههای پائینتر قرار دارند ،معموال ارتباط ارگانیک تری با اجزاء غیرجاندار
اکوسیستم (مانند کمیت و کیفیت آب) دارند .در واقع نمیتوان بطور ثابت توصیه نمود که حتما از گونههای
باال یا پایین شبکه غذایی به عنوان شاخص استفاده شود و انتخاب نهایی به مجموعهای از عوامل از جمله
کلیه نکات ذکر شده در این بخش به عالوه شرایط خاص تاالب بستگی دارد .اگر گونهای در رده باالتر
شبکه قرار داشته باشد و در عین حال ارتباط معنی داری با شرایط آب تاالب داشته باشد میتواند اولویت
بیشتری به آن اختصاص داد ولی این یک اصل نیست و مجددا تاکید میگردد که این اتنخاب باید با در
نظر گرفتن کلیه نکات و شرایط خاص هر تاالب انجام پذیرد.
سومین نکته مهمی که هنگام بررسی تنوع زیستی تاالب باید در نظر گرفت و شاید اهمیت آن از دو محور
قبلی بیشتر است ،ارتباط گونههای تاالب با «آب موجود» در تاالب است .در واقع این موضوع کلیدیترین
نکتهای است که باید هنگام محاسبه نیاز آبی درنظر گرفت .اگر گونه شاخص و با اهمیتی که از نظر حفاظتی
نیز بسیار مهم است در تاالب وجود داشته باشد که ارتباط مستقیمی با (کمیت و کیفیت) آب تاالب ندارد،
گونه مورد نظر نمیتواند شاخص مناسبی برای استفاده در محاسبه نیاز آبی تاالب باشد.
برای امکان مقایسه ویژگیهای فوق الذکر و کمک به انتخاب شاخص (های) تنوع زیستی در محاسبه نیاز
آبی چک لیست اولیهای به شرح ذیل تهیه گردیده و الزم است که در بخش شناخت وضع موجود تاالب
مورد استفاده قرار بگیرد.
جدول  :6-3چک لیست شناسایی گونههای شاخص تنوع زیستی مرتبط با محاسبه نیاز آبی تاالبها
ردیف

گروه

1

پالنکتونها

2

گیاهان ماکروفیت

3

جانوران -بنتوزها (موجودات
کفزی)

نام گونه

ارتباط با نیاز
آبی
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طبقه حفاظتی

جایگاه در
اکوسیستم

توضیحات

چک لیست فوق فقط یک فرمت اولیه است و برای جامعیت هرچه بیشتر توصیه میشود که در این
مرحله کلیه گونههای تنوع زیستی تاالب را وارد آن نمایید و سپس در مراحل بعدی فقط گونه یا گونههای
شاخص را انتخاب نمایید .به عنوان نمونه جدول فوق برای یک تاالب فرضی میتواند به شکل زیر باشد:
جدول  :7-3نمونه تکمیل شده فرضی چک لیست شناسایی گونههای شاخص تنوع زیستی مرتبط با محاسبه نیاز آبی تاالبها

ردیف

گروه

نام جنس
گونه

ارتباط با
نیاز آبی

طبقه
حفاظتی

جایگاه در اکوسیستم

توضیحات

1

پالنکتونها

Sporulina

میتواند
شوری زیاد
را تحمل کند

---

تولید کننده

این گونه تولید پروتئین زیادی دارد
و عالوه بر کارکردهای اکولوژیک
می تواند از نظر اقتصادی اجتماعی
نیز با اهمیت باشد

2

گیاهان
ماکروفیت

Phragmites

حداکثر عمق
مناسب 1/5
متر

---

نقش زیستگاه پرندگان
بخشهای غوطه ور محل
تخمریزی ماهیان و برخی
حشرات منجمله سنجاقکها

---

3

جانوران -بنتوزها
(موجودات
کفزی)

Microcarbo
pygmaeus

نیاز به عمق
مناسب برای
غوص و
تغذیه

حمایت
شده

به عنوان یکی از گونه های
راس هرم غذایی تاالب
شاخص وضعیت سالمت
تنوع زیستی تاالب

---

 -5-1-1-3روابط اکولوژیک

روابط اکولوژیک دربرگیرنده اجزاء و عناصر متعددی است .اما در محاسبه نیاز آبی تاالبها ضرورتی برای
بررسی همه جزئیات وجود ندارد و فقط روابط و کارکردهای کلیدی که ممکن است مستقیما با نیاز آبی
تاالب مرتبط باشند بررسی میشوند.
جدول  :8-3چک لیست اولیه ثبت کارکردهای اکولوژیک شاخص تاالبها

ردیف

کارکرد اکولوژیک

1

تولیدات اولیه

2

تغذیه پرندگان

3

پناهگاه پرندگان

4

جوجه آوری پرندگان

5

موقعیت ویژه در مهاجرت پرندگان

ارتباط با نیاز آبی
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گونه(های) مرتبط

توضیحات

6

زیستگاه ماهیها

7

محل تولید تخمریزی /مهاجرت ماهیها

8

محل پرورش بچهماهیها

9

تامین آب مورد نیاز حیات وحش
اکوسیستمهای خشکی مجاور

10

طبقه بندی حفاظتی بین المللی (رامسر



سایت /ذخیرهگاه زیستکره)

11

جزء مناطق چهارگانه تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست

...

جزء مناطق شکار ممنوع سازمان حفاظت
محیطزیست

...

...

جدول فوق میتواند متناسب با شرایط هر تاالب تغییراتی نماید و پارامترهای مرتبط جدید براساس شرایط
تاالب مورد نظر حذف یا افزوده شوند .همان طوری که از جدول فوق مشخص است ،برخی خصوصیات
حفاظتی تاالبها نیز باید در همین بخش مورد بررسی قرار گیرد که مهمترین آنها طبقه حفاظتی تاالب مورد
نظر است .به عنوان مثال نمونهای فرضی از این چک لیست در ذیل ارائه شده است.
جدول  :9-3نمونه فرضی تکمیل شده چک لیست ثبت کارکردهای اکولوژیک تاالب

ردیف

کارکرد اکولوژیک

ارتباط با نیاز آبی

گونه(های) مرتبط

توضیحات

4

جوجه آوری پرندگان

آشیانه سازی در حاشیه
تاالب

پلیکان پا خاکستری

این گونه آشیانه خود را در حاشیه آب و
با استفاده از گیاهان حاشیهای می سازد .در
صورتیکه سطح تاالب (فرضی) از 2500
هکتار کمتر شود فاصله محدودههای آشیانه
سازی تا آب بیش از حد زیاد میشود و
زادآوری گونه آسیب میبیند.

7

محل تولید تخمریزی
مهاجرت ماهیها

تخمریزی ماهیها

خانواده کپورماهیان

این ماهیان برروی گیاهان آبزی تخمریزی
میکنند و برای این کار باید عمق آب تاالب
(فرضی) در بهار حداقل  50سانتیمتر باشد.

10

طبقه بندی حفاظتی
بین المللی
(رامسر سایت /ذخیرهگاه
زیستکره)

به عنوان یک تاالب دائمی
ثبت گردیده و باید دائما
دارای آب باشد.

کنوانسیون رامسر

11

جزو مناطق چهارگانه تحت
مدیریت سازمان حفاظت
محیطزیست

پارک ملی

تحت حفاظت سازمان
حفاظت محیط زیست
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این تاالب با سطح (فرضی)  3250هکتار به
عنوان پارک ملی به ثبت رسیده است.

 -2-1-3جمع بندی وضع موجود و تعیین اهداف محاسبه نیاز آبی
همان طوری که در مراحل قبل تشریح گردید ،باید مطالعات پایه محاسبه نیاز آبی هدفمند باشد و از ورود
اطالعات اضافی در مطالعه وضع موجود اجتناب کرد .ولی به هر حال در هر بخش از مطالعات پایه ،اجزاء
مختلفی وجود دارند که به هر حال مورد بررسی قرار گرفتهاند ولی بدیهی است که نمیتوان همه آنها را در
محاسبه نیاز آبی منظور نمود .به همین دلیل در این مرحله نسبت به جمع بندی وضع موجود اقدام میشود.
مهمترین اقدامی که باید انجام شود تعیین شاخصهای اصلی محاسبه نیاز آبی یا هدفگذاری نیاز آبی است.
برای این کار جداولی که در بخشهای قبل برای تحلیل اولیه اطالعات پایه از قبیل اقتصادی -اجتماعی،
تنوع زیستی ،آب و هوا منابع آب و سایر اجزاء تهیه شده است را بررسی نمایید .چون هدفگذاری نیاز آبی
نقش مهمی در محاسبات مراحل بعد دارد ضروریست که تحلیل اطالعات پایه با دقت صورت پذیرد و نکات
زیر در آن درنظر گرفته شوند:
برای انتخاب شاخصهای نهایی یا هدفگذاری نیاز آبی باید تا حد امکان شاخصهای کمتری را
استفاده نمود .به همین دلیل باید حتما شاخصهای کلیدی و معرف استفاده شوند.
از هر یک از اجزاء اصلی اقتصادی -اجتماعی ،تنوع زیستی و اکولوژیک و فیزیکوشیمیایی حداکثر
فقط یک شاخص انتخاب گردد.
شاخص انتخابی باید حتما با کمیت و یا کیفیت آب تاالب ارتباط مستقیم و قابل محاسبهای داشته باشد.
اگر دو شاخص از اجزاء مختلف محیط زیست وجود دارند که همدیگر را پوشش میدهند ،فقط از یکی از آنها
در هدفگذاری محاسبه نیاز آبی استفاده شود و ارتباط آن با شاخص دیگر در گزارش محاسبه نیاز آبی ثبت شود.
در این مرحله برای امکان مقایسه دقیقتر ،جداول تکمیل شده در مراحل قبل (حاصل از مطالعات وضع
موجود) را مجددا بررسی نمایید و از هر جدول یک تا چند پارامتر مهمتر که با ویژگیهایی که برای شاخص
محاسبه نیاز آبی یاد شده مطابقت دارند را انتخاب نموده و در جدول نمونه ذیل قرار دهید.
جدول  :10-3جمع بندی اطالعات وضع موجود و تعیین شاخصهای نهایی در محاسبه نیاز آبی تاالبها
ردیف

محیط

1

اقتصادی اجتماعی

2

فیزیکوشیمیایی

3

بیولوژیک /
اکولوژیک

شاخص

درجه اهمیت
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ارتباط با نیاز آبی
کمیت

کیفیت

توضیحات

در جدول فوق برای امکان جمع بندی و تأمین اطالعات الزم برای تصمیمگیری انتخاب شاخص (های)
مورد نیاز ،درجه اهمیت آنها مشخص میشود .این اهمیت به چهار طبقه تقسیم شده است که به شرح ذیل
میباشند:
 .1بسیار مهم :شاخصهایی که در فرآیندهای اکولوژیک یا اقتصادی -اجتماعی و یا فیزیکو-
شیمیایی تاالب دارای بیشترین اهمیت میباشند .این درجه مخصوص شاخصهایی است که نقش
کلیدی در اکوسیستم داشته و یا از نظر اکولوژیک ردهبندی در جایگاههای ویژه شبکه غذایی قرار
دارند و سالمت اکولوژیک این گروه میتواند بیانگر وضعیت سایر ردههای پائینتر اکوسیستم باشد.
همچنین شاخصهایی که از نظر اقتصادی  -اجتماعی نقش مهمی در معیشت مردم یا فرآیندهای
مربوطه دارا میباشند در این گروه قرار میگیرند.
 .2مهم :شاخصهایی که در فرآیندهای اقتصادی -اجتماعی ،اکولوژیک و یا فیزیکوشیمیایی
دارای نقش مهمی هستند و هرگونه نوسان غیر طبیعی در آنها باعث تغییرات عمده در اجزاء محیط
زیست طبیعی و انسانی تاالب مورد نظر خواهد شد .بطور کلی پایداری این شاخصها در تاالب
یکی از شروط الزم بهینه بودن شرایط برای سایر اجزاء سیستم وابسته به تاالب میباشد.
 .3اهمیت متوسط :این طبقه شامل شاخصهایی از اجزاء اکولوژیک ،اقتصادی  -اجتماعی و یا
فیزیکوشیمیایی است که نقش کلیدی در فرآیندهای عمومی و پایداری مجموعه ندارند و ارتباط
آنها با سایر اجزاء محیط اقتصادی  -اجتماعی ،بیولوژیک و اکولوژیک در حد متوسط است.
 .4کم اهمیت :شاخصهایی که تأثیر خاصی بر فرآیندهای اقتصادی  -اجتماعی ،اکولوژیک و یا
فیزیکوشیمیایی ندارند یا تأثیر آنها در حد بسیار ناچیز محدود میشود.
به عنوان مثال و جهت شفافیت هرچه بیشتر ،یک نمونه فرضی از جدول جمعبندی و انتخاب
شاخص نهایی به شرح ذیل ارائه میشود.
جدول  :11-3نمونه فرضی از جمع بندی اطالعات وضع موجود و تعیین شاخصهای نهایی در محاسبه نیاز آبی تاالبها
ردیف

محیط

1

اقتصادی
اجتماعی

شاخص

درجه اهمیت

ماهیگیری

1

تفرج

3

ارتباطبانیازآبی
کمیت

1

سطح تاالب
( 2500هکتار)

کیفیت

توضیحات
معیشت بخشی از جامعه محلی به
ماهیگیری وابست ه است و براساس
مطالعات حداقل مساحت مطلوب
تاالب برای حفظ قابلیت ماهیگیری
 2500هکتار است.

سطح تاالب
(حداقل تا 3000
هکتار)

 -1نام شاخص کمیت یا کیفیت ذکر شود .مثال در کمیت ممکن است یک شاخص به عمق آب ،سطح آب ،تراز آبی و  ...ارتباط داشته باشد و ...
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2

فیزیکوشیمیایی

3

بیولوژیک /
اکولوژیک

تخمریزی
ماهیان

1

تا شرایطی که
تاالب حداقل 50
سانتیمتر عمق
داشته باشد انجام
میشود.

باتوجه به نمودارهای عمق -سطح در
تاالب فرضی مورد نظر این میزان
عمق معادل مساحت  2000هکتاری
تاالب است.

همانطوریکه مشاهده میشود در جدول فرضی فوق الذکر از بین سه شاخص انتخاب شده (دو مورد در
بخش اقتصادی –اجتماعی و یک مورد در بخش بیولوژیک) دو مورد دارای اهمیت یک و یک مورد دارای
اهمیت  3است .از سوی دیگر بررسی بیشتر جدول فوق نشان میدهد که برای تأمین شرایط مورد نیاز برای
شاخص اول (ماهیگیری) ،باید مساحت تاالب حداقل  2500هکتار باشد و این درحالیست که دو شاخص
بعدی نیاز به مساحتهای کمتری دارند .بنابراین اگر شاخص ماهیگیری به عنوان شاخص نهایی انتخاب
گردد نیاز دو شاخص دیگر نیز تأمین خواهد شد .به همین دلیل میتوان فقط یک شاخص (ماهیگیری)
را برای محاسبه نیاز آبی انتخاب نمود و از پیچیدهکردن بیمورد مطالعات خودداری کرد .باید دقت شود
که در مثال فوق ،شاخص سوم (تخمریزی ماهیها) با معیار کمیت آبی غیر از دو شاخص اول مرتبط است
(تخمریزی با عمق مرتبط است درحالیکه در شاخص دیگر با وسعت تاالب) .در چنین شرایطی توصیه
میشود که با استفاده از آمار و اطالعات موجود (که در مورد کمیت در بسیاری موارد فراهم است) شاخص
کمیت آب یکسان سازی شود تا امکان بهتری برای مقایسه شاخصها و انتخاب نهایی آنها فراهم گردد.
نکته قابل توجه دیگری که در مثال فرضی فوق گنجانده شده ،وسعت مناسب تاالب برای فعالیت
گردشگری است .همانطوریکه در این مثال مشاهده میشود ،برای حفظ کارکرد گردشگری باید 3000
هکتار اراضی اختصاص داد که قاعدتا نسبت به ماهیگیری ( 2500هکتار) بیشتر میباشد ولی با توجه به
اینکه درجه اهمیت گردشگری کمتر است ،در شرایطی که محدودیت زیادی برای منابع آب وجود دارد
میتوان فقط به تأمین باالترین درجه اهمیت که همان ماهیگیری است پرداخت و همان شاخص را برای
محاسبه نیاز آبی انتخاب کرد .البته انتخاب نهایی شاخص و معیار محاسبه نیاز آبی براساس جمع بندی
کارشناسی و با در نظر گرفتن وضعیت منابع آب حوضه و همچنین اولویتهای منطقهای تعیین گردد.
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 -3-1-3تعیین نیاز آبی زیست محیطی
این مرحله شامل سه بخش اصلی است که همگی آنها از نوع تحلیلی میباشند .خروجی این مرحله مقدار
آبی است که باید برای حفظ کارکردهای تاالب مورد نظر متناسب با شاخصهای انتخاب شده حفظ گردد.
در این گام سه مرحله اصلی به شرح ذیل وجود دارد:
 -1-3-1-3تعیین نیازها و روابط شاخص هدفگذاری شده با منابع آب تاالب

پس از اینکه شاخصهای با اهمیت تاالب در حوضههای مختلف شناسایی گردیدند ،در این مرحله
مشخص میشود که هر شاخص چه ارتباطی با آب تاالب دارد .بدین ترتیب که شاخصها و پارامترهای
محیطی مورد مطالعه در بخش قبل مورد تحلیل قرار گرفته و باتوجه به کارکردهای مختلف تاالب مقادیر
(کمیت یا کیفیت) آب مورد نیاز برای حفظ بقاء شاخص انتخابی در تاالب تنظیم میگردد .در اصل کاربرد
اطالعات حاصل از مراحل قبل و جمعبندی آنها در هدفگذاری محاسبه نیاز آبی خالصه میشود .براساس
دستورالعمل حاضر ،برای محاسبه نیاز آبی متناسب با شاخص (های) انتخابی هدفگذاری آبی برای هریک
از شاخصهای فیزیکوشیمیایی ،بیولوژیک و یا اکولوژیک صورت میپذیرد .این هدفگذاری میتواند حفظ
پایداری یکی یا چند مورد از کارکردها یا ارزشهای اصلی تاالب که در مرحله قبل به عنوان محور اصلی
شناخته شده است ،باشد .هدفگذاری همچنین میتواند حفظ کمیت یا کیفت مورد نیاز برای حفظ یک گونه
کلیدی در اکوسیستم تاالب و یا تأمین شرایط الزم برای تداوم عملکرد تاالب در ارتباط با حفظ شرایط
زیستگاهی خاص و یا تلفیقی از موارد فوق باشد.
الزم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است که به دلیل وقوع پدیدههای خاص هواشناسی و
هیدرولوژیک وضعیت طبیعی تاالب بطور موقتی تغییر یابد .خشکسالی بارزترین این گونه شرایط است.
مطالعات مختلفی که در سطح مجامع علمی دنیا انجام شده است نشان میدهد حتی بروز شرایط حاد
اقلیمی و خشکسالی نیز بخشی از چرخه زیستی یک تاالب محسوب میشوند .روابط اکولوژیک معموال به
گونهای تنظیم گردیده که بروز این پدیدههای طبیعی معموال به نفع حفظ شرایط طبیعی تاالب نیز میباشند.
مثال خشک شدن بخشهایی از اطراف بعضی تاالبها میتواند در حفظ ترکیب جامعه گیاهان تاالبی موثر
باشد و یا خشک شدن مقطعی و طبیعی برخی تاالبها در حذف گونههای غیر بومی که به شرایط حاد و
سخت دورههای خشکسالی سازگاری نداشتهاند منجر شده است .بنابراین در محاسبه نیاز آبی باید شرایط
خشکسالی به صورت جداگانه در نظر گرفته شود .برای این منظور در هدفگذاری محاسبه نیاز آبی میتوان
دو بار هدفگذاری کرد .یکبار برای شرایط نرمال و یکبار برای شرایط خشکسالی .مثال اگر گونهای به عنوان
شاخص تنوع زیستی تاالبی انتخاب گردیده و میخواهیم نیاز آبی تاالب را براساس حفظ گونه مورد نظر
هدفگذاری کنیم .بهینه ترین شرایط برای گونه مورد نظر را میتوان به عنوان هدف محاسبه نیاز آبی در
شرایط نرمال و سخت ترین شرایط را به عنوان هدفگذاری شرایط خشکسالی در نظر گرفت .مثال اگر
ماهیای در دامنه اکسیژن محلول  9-3گرم در لیتر زنده میماند برای محاسبه نیاز آبی در شرایط نرمال
میتوان به عنوان مثال اکسیژن محلول  5یا  6گرم در لیتر را به عنوان هدف محاسبه نیاز آبی درنظر گرفت.
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ولی برای همین مثال فرضی ،برای محاسبه نیاز آبی تاالب در شرایط خشکسالی میتوان حداقل اکسیژن
محلول قابل تحمل (یعنی  3گرم در لیتر) را به عنوان هدف محاسبه نیاز آبی مشخص نمود .بدیهی است
که این مثال فرضی در شرایط هر تاالب ممکن است با استفاده از گونهها و شاخصهای مختلفی تنظیم و
تعیین گردد .البته برای محاسبه نیاز آبی تاالبها در شرایط خشکسالی میتوان از مبنای دیگری نیز استفاده
نمود بدین صورت که برای تاالب فقط یک نیاز آبی برای شرایط نرمال تعیین شود و در صورت بروز
خشکسالی برنامهریزی تأمین نیاز آبی مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در ادامه در بخش مربوطه
به تنظیم بیالن و آب مورد نیاز توضیح داده خواهد شد.
به عنوان مثل اگر ماهیگیری اقتصادی به عنوان یک شاخص کلیدی انتخاب گردد ،باید مشخص شود
که چه میزان آب (کمیت و یا کیفیت) برای حفظ و بقاء این فعالیت در تاالب الزم است .ممکن است با
حفظ عمق آب در حد مشخصی از بقاء کارکرد ماهیگیری در تاالب اطمینان حاصل شود .در این حالت عمق
آب یاد شده به عنوان هدف محاسبه نیاز آبی تاالب مورد نظر تنظیممیگردد و مبنای محاسبات مراحل
بعدی قرار خواهد گرفت .به عنوان مثال کاربردی که در محاسبه نیاز آبی دریاچه ارومیه در طرح حفاظت
از تاالبهای ایران بکار گرفته شده است ،پس از بررسی کلیه جنبههای مختلف نهایتا یک گونه تنوع زیستی
به نام گونه آرتمیا به عنوان شاخص محاسبه نیاز آبی انتخاب گردیده است .در واقع برای محاسبه نیاز آبی
دریاچه ارومیه براساس رویکرد اکولوژیک ،تأمین حداقل شرایط کمی و کیفی آب دریاچه برای حفظ گونه
آرتمیا بعنوان هدف تعیین گردیده و به همین دلیل برای محاسبه نیاز آبی ،ویژگیهای زیستی گونه آرتمیا
مورد بررسی قرار گرفته و بویژه واکنش این گونه به میزان مقادیر مختلف شوری آب دریاچه بررسی گردیده
است .براساس نتایج حاصله ،حداکثر شوری قابل تحمل آرتمیا در دریاچه ارومیه برابر  240گرم در لیتر تعیین
شده است .به عبارت دیگر باالترین شوری که در آن گونه آرتمیا میتواند در بلند مدت در دریاچه باقی مانده
و نقش اکولوژیک خود را در اکوسیستم دریاچه انجام دهد  240گرم در لیتر میباشد .بنابراین در تعیین نیاز
آبی دریاچه ارومیه؛ هدف اکولوژیک ،حفظ بقاء آرتمیا بعنوان شاخص اکوسیستمی دریاچه میباشد و شاخص
تداوم بقاء این گونه از نظر کیفیت آب ،شوری حداکثر  240گرم در لیتر تعیین شده است .به همین خاطر در
مراحل بعد ،محاسبه نیاز آبی به گونهای انجام شد که آب مورد نیاز برای حفظ کیفیت آب در سطح شوری
 240گرم در لیتر تأمین شده تا بقای آرتمیا را به دنبال داشته باشد.
یا در مطالعهای دیگر که در تاالب شادگان انجام گردید ،گونه اردک مرمری به عنوان شاخص انتخاب
و در این راستا ،ارتباط زیستگاههای گونه یاد شده با مساحت پوشش گیاهان تاالبی تأمین کننده زیستگاه
اردک مرمری مشخص شده و نیاز آبی به میزانی تعیین شد که وسعت پوشش گیاهی تاالب برای حفظ بقاء
اردک مرمری در تاالب یاد شده در سطح مناسبی باقی بماند .به هر حال شاخص انتخابی در این مرحله در
گامهای بعدی مبنای محاسبات کمی نیاز آبی قرار خواهد گرفت.
در صورت امکان تالش شود تا از شاخصهای کمی یا کیفی یکسانی برای شاخصهای انتخاب شده
برای محاسبه نیاز آبی استفاده شود.
در نظر داشته باشید که تعیین سطح مطلوب کمیت یا کیفیت آب برای شاخص (های) انتخاب شده ممکن
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است نیازمند دسترسی به دادههای بلند مدت مرتبط باشد .در بعضی موارد نیز باید مطالعات فیزیولوژیک یا
اکولوژیک قبلی برای تعیین روابط شاخص(های) انتخاب شده با پارامترهای کمی یا کیفیت آب انجام شده باشد.
صهای هیدرولوژیک تاالب
 -2-3-1-3تعیین روابط شاخ 

پس از اینکه در مرحله قبل مشخص شد که چه شاخصهایی برای محاسبه نیاز آبی انتخاب شدهاند و
هریک از آنها نیازمند چه شرایط آبی (کمیت/کیفیت) میباشند ،باید روابط شاخصهای پایه در این مرحله
تعیین شود .برای این کار برای جمع بندی نتایج مراحل قبل و شفاف شدن هرچه بیشتر محاسبات بعدی،
ابتدا باید جدول ذیل تکمیل شود.
جدول  :12-3جمع بندی خصوصیات شاخصهای انتخابی در ارتباط با نیاز آبی
ردیف

شاخص انتخابی

پارامتر آب

مقدار تعیین شده

واحد

توضیحات

به عنوان مثال جدول فوق برای مطالعات موردی انجام شده در تاالب شادگان و دریاچه ارومیه به شرح
ذیل تکمیل میگردد.


جدول  :13-3نمونه نحوه جمع بندی خصوصیات شاخصهای انتخابی در ارتباط با نیاز آبی مطالعات موردی
دریاچه ارومیه و تاالب شادگان
ردیف

شاخص انتخابی

پارامتر آب

مقدار تعیین شده

واحد

1

آرتمیا

کیفیت (شوری)

240

گرم در لیتر

باید ارتباط پارامتر شوری
با شاخصهای کمی مشخص
شود.

2

اردک مرمری

مساحت تاالب

900-800

کیلومترمربع

مساحت یاد شده متناسب
با سطح پوشش گیاهی
مناسب برای تامین زیستگاه
النه سازی و زادآوری اردک
مرمری مشخص شده و مبنا،
مساحت سیالبی در فروردین
ماه است.

...

...
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توضیحات

حال پس از تکمیل جدول فوق مشخص میشود که روابط کدام پارامترهای هیدرولوژیک باید محاسبه
گردد .بدیهی است که حجم آب تاالب خروجی نهایی محاسبه نیاز آبی خواهد بود؛ به همین دلیل باید
مشخص نمود که شاخصهای انتخابی چه ارتباط هیدرولوژیکی با حجم آب تاالب دارند .مثال اگر عمق
مشخصی به عنوان معیاری برای یکی از شاخصهای انتخابی تعیین شده است؛ در این مرحله باید رابطه
عمق ،حجم آب مشخص شود تا بدین ترتیب در مرحله بعد بتوان با هدف قرار دادن عمق مشخص شده با
استفاده از رابطه رگرسیونی تعیین شده حجم آب مناسب تاالب را مشخص کرد .مثال مطالعه موردی دریاچه
ارومیه در این رابطه در راهنمای محاسبه نیاز آبی ارائه گردیده است ولی بطور خالصه در مثال یاد شده با
توجه به انتخاب آرتمیا به عنوان گونه شاخص و تعیین کیفیت  240گرم شوری به عنوان معیار حفظ آرتمیا
یا مقدار هدفگذاری شده ،استفاده از دادههای آماری ابتدا رابطه شوری -تراز آبی (به عنوان شاخص کمیت
آب) محاسبه گردیده و بدین ترتیب ارتباط شاخص کمیت و کیفیت آب برقرار گردیده است .در ادامه رابطه
1
تراز آبی حجم آب نیز محاسبه شده است.
یکی از مواردی که در کلیه مطالعات محاسبه نیاز آبی مشترک است ،لزوم برقراری ارتباط شاخص (های)
انتخاب شده با مساحت تاالب است .زیرا در تنظیم بیالن تاالبها برای محاسبه نیاز آبی ،باید میزان تبخیر از
تاالب به عنوان یکی از خروجیهای آب در محاسبه اعمال گردد .همچنین مساحت تاالب مورد نظر در محاسبه
میزان بارش مستقیم بر سطح دریاچه و حجم آبی که از این طریق وارد تاالب خواهد شد نیز موثر است و در
تنظیم بیالن و محاسبه نیاز آبی تأثیر خواهد داشت .بنابراین ضروریست که پس از تعیین رابطه معیار شاخص
انتخابی با حجم آب ،رابطه آن (ها) با سطح تاالب نیز مشخص شود .بدین ترتیب تعیین میشود که تاالب در
زمانیکه حجم آب الزم برای حفظ شاخص انتخابی را تامین میکند چه مساحتی 2دارد.
 -3-3-1-3محاسبه نیاز آبی

با استفاده از روابط هیدرولوژیکی که در مرحله قبل تنظیم گردیده است در این مرحله نیاز آبی تاالب
محاسبه میگردد .در این محاسبه با استفاده از خروجی مرحله «تعیین روابط شاخصها با منابع آب تاالب»
و همچنین روابط هیدرولوژیک تنظیم شده در گام قبل نیاز آبی محاسبه میگردد .این کار با قرار دادن مقادیر
هدفگذاری شده در روابط ریاضی/آماری مرتبط با هیدرولوژی تاالب انجام میشود.
درصورتیکه معیار کیفیت آب برای شاخص (ها) انتخاب شده است ،رابطه کیفیت با یکی از
شاخصهای کمیت آب (متناسب با سوابق آماری موجود) را محاسبه کنید.
 -1در مطالعه موردی یاد شده به دلیل عدم وجود سابقه آماری کیفیت حجم آب این ارتباط مسقیم برقرار نگردیده و ابتدا رابطه کیفیت تراز آب محاسبه شده و سپس رابطه
برقرار شده است .تراز آبی به حجم آب تاالب با تغییر حجم آب تاالبها مساحت آنها براساس شکل بستر تغییر میکند و به همین دلیل نمیتوان یک مساحت ثابت را برای
تاالبها درنظر گرفت .بدین جهت در محاسبه نیاز آبی باید مساحت تاالب در شرایطی که میزان آب هدفگذاری شده در آن تامین میگردد ،محاسبه و در فرایند مورد استفاده
قرار گیرد.
 -2اطالعات تبخیر واقعی از سطح تاالب مدنظر میباشد و در صورتیکه از دادههای هواشناسی مربوط به تبخیر از تشتک استفاده میشود؛ باید حتما ضرایب اصالحی الزم
برای رسیدن به یک عدد واقعی تبخیر اقدام کرد .این امر بویژه در تاالبهایی که امالح محلول آنها بیشتر است ضرورت بیشتری پیدا میکند .همچنین در تاالبهایی که پوشش
گیاهی خصوصا گیاهان حاشیهای زیادی دارند توصیه میشود که عدد تبخیر و تعرق در این بخش مورد استفاده قرار گیرد اما در تاالبهایی که پوشش گیاهی اندکی دارند بویژه
تاالبهای شور و فوق شور استفاده از اعداد تبخیر به تنهایی کفایت میکند.
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کمیت محاسبه شده از بند قبل را در فرمول رابطه کمیت (انتخابی) با حجم آب قرار دهید.
بدین ترتیب خروجی حاصله حجم آبی است که تاالب باید برای تأمین شرایط تعیین شده برای
شاخص مورد نظر داشته باشد.
برای اینکه حجم تاالب در مقدار مشخص شده باقی بماند باید بیالن آبی تاالب (با درنظر
گرفتن کلیه ورودیها و خروجیهای اصلی تنظیم گردد) برای این منظور از رابطه زیر استفاده شود.
V = P + Qi + Gi - E - Qo - Go
حجم آب V :
بارش مستقیم انجام شده در تاالب P :
ورودی آبهای سطحی به تاالب Qi :
تخلیه مستقیم آبهای زیرزمینی به تاالب Gi :
تبخیر (و تعرق) از سطح E :
خروجی سطحی از تاالب طی دوره زمانی مشخص Qo :
تغذیه (تخلیه به) آبهای زیرزمینی طی دوره زمانی مشخص Go :
با توجه به اینکه حجم آب تاالب در بند قبل محاسبه گردیده است ،مقدار مربوطه را به جای “”V
جایگزین کنید .به خاطر داشته باشید که نیاز آبی تاالب در این حالت مقدار آبی خواهد بود که باید از طریق
1
آبهای سطحی وارد آن شود زیرا سایر عوامل مثل ورودی بارشهای مستقیم و یا تغذیه از آبهای زیرزمینی
در محاسبه وارد میشوند .بدین ترتیب « »Qiمجهول محاسبه و نیاز آبی تاالب خواهد بود.
خروجی این مرحله حجم آبی است که باید برای حفظ شرایط مورد نیاز برای شاخص (های) مورد نظر
به صورت ساالنه وارد تاالب گردد.
 -4-1-3تنظیم بیالن آب و نیاز
همان طوری که قبال توضیح داده شد ،خروجی اصلی گام قبلی مقدار نیاز آبی تاالب در طول سال است.
برای برنامهریزی دقیق تامین نیاز آبی الزم است که جزئیات نیاز آبی به تفکیک ماهیانه تعیین شود .برای
این منظور در این مرحله الزم است داده های ماهانه کلیه پارامترهای مورد استفاده در فرمول « V = P +
 »Qi + Gi - E - Qo – Goبه صورت ماهانه وارد رابطه مذکور گردد .بدیهی است که در این مرحله
نیز مقدار حجم آب « »Vثابت و معادل حجم آبی است که تاالب باید در حد آن باقی بماند .نتیجه نهایی
این مرحله مقدار آبی است که باید ماهیانه از طریق آبهای سطحی وارد تاالب مورد نظر شود .برای مشخص
شدن بیشتر این موضوع میتوان خروجی این مرحله را در جدول ذیل خالصه نمود.


 -1درصورتیکه هریک از پارامترهای این فرمول بویژه روابط آب زیرزمینی در تاالبی مصداق نداشته باشد و یا اطالعات مربوطه موجود نباشد و اغماض از آن باتوجه به
شرایط تاالب تاثیر قابل توجهی در نتیجه نهایی نداشته باشد میتوان مقدار عددی آنرا معادل صفر قرار داد
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جدول  :14-3تنظیم بیالن ماهیانه نیاز آبی تاالبها

معیار آبی

ماه
1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

خروجیهای تاالب
()E+Qo+Go
ورودیهای مستقیم
تاالب
()P + Gi
نیاز آبی
()Qi

در برنامهریزی تأمین نیاز آبی تاالب میتوان در شرایط خشکسالی تغییرات خاصی در نیاز آبی تاالب
اعمال نمود .در واقع باید شرایط اکولوژیک بلند مدت اکوسیستم بررسی شود .خشکی در برخی تاالبها
بخشی از فرآیندهای طبیعی محسوب میگردد که حتی تکمیل کننده فرآیندهای طبیعی آنها میباشد .به
همین دلیل باید دقت شود که تعیین نیاز آبی به صورتیکه همواره تاالب را در سطح آبی ثابتی نگهدارد
ممکن است اقدام صحیح علمی نباشد .بنابراین نیاز آبی تاالبها در شرایط خشکسالی باید به گونهای محاسبه
شود که منعکس کننده نوسانات شرایط طبیعی تاالب باشد .همانطوریکه در بخشهای قبل توضیح داده
شد در هدفگذاری محاسبه نیاز آبی میتوان یکبار نیز هدفگذاری را برای شرایط خشکسالی انجام داد که
در این صورت قاعدتا برنامهریزی تأمین نیاز آبی در سالهای خشکسالی باید مطابق عدد نیاز آبی محاسبه
شده برای این شرایط انجام گردد .اما در حالتی که برای تاالبی فقط یک نیاز آبی برای شرایط آبی نرمال
تعیین شده است در مواقع بروز خشکسالی میتوان متناسب با کاهش منابع آب حوضه در هر ماه ( یا کل
سال) با همان درصد نیاز آبی تاالب مورد نظر را نیز کاهش داد .مثال اگر نیاز آبی تاالبی ساالنه 550
میلیون مترمکعب تعیین شده و خشکسالی واقع شود که جریانات سطحی حوضه را  30درصد کاهش دهد
سادهترین راه کاربردی این است که نیاز آبی تاالب را نیز در سال مورد نظر  30درصد کاهش داد که در
مورد مثال فوق نیاز آبی تاالب فرضی مورد نظر در چنین خشکسالی  385میلیون مترمکعب خواهد بود .در
این رابطه چند نکته کلیدی باید درنظر گرفته شود:
باید مرجع تعیین خشکسالی معین و بطور رسمی اعالم گردد در غیر این صورت ممکن است بخشهای
مختلف با استناد به برخی آمار و اسناد غیر موثق در هر شرایطی اقدام به اعالم خشکسالی نمایند.
باید دقت شود که سطح خشکسالی و میزان کاهش رواناب مطابق شرایط طبیعی باشد .در برخی موارد
ت های غیر مجاز و متعدد) کاهش
علیرغم وجود بارشهای نسبتا نرمال ،جریانهای سطحی (به دلیل برداش 
نشان میدهند که در چنین شرایطی ممکن است براساس اطالعات هیدرولوژیک خشکسالی اعالم گردد
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ولی باید دقت داشت که چنین شرایطی ناشی از ضعف کنترل برداشتهاست و بهتر است همواره از تطابق
آمار هواشناسی استفاده شود.
باید دقت شود که ممکن است خشکسالی چندسال پیاپی ادامه داشته باشد و در این صورت کمبود
آب تاالبهای ماندابی به صورت تجمعی خواهد بود و پس از پایان خشکسالی تأمین نیاز آبی محاسبه شده
ساالنه نخواهد توانست شرایط تاالب را به حالت نرمال برگرداند .به همین دلیل باید کاهش ورودی تاالب
در سالهای خشکسالی اندازه گیری و محاسبه شود و مجموع کمبود در سالهای نرمال و یا ترسالیها با
اختصاص ورودی آب بیشتر به تاالب (تا جبران کمبود آب تجمعی چند ساله) جبران شود.

 -2-3محاسبه نیازآبی تاالبهای جاری (رودخانهها)

همان طوری که در راهنمای محاسبه نیاز آبی تاالبها تشریح گردید ،تعیین نیاز آبی رودخانهها تحت
عنوان جریان زیست محیطی ممکن است تفاوتهایی در فرآیند محاسبه داشته باشد .برای محاسبه نیاز
زیست محیطی و یا در حقیقت جریان مورد نیاز رودخانهها ،روشهای متعددی وجود دارد .با این حال در
ایران روشی به نام مونتانایا تنانت از طرف وزارت نیرو به شرکتهای تابعه ابالغ گردیده ،و مورد استفاده
قرار میگیرد .به همین دلیل و با توجه به استفاده گسترده از این روش و برای آموزش به کارگیری صحیح
آن ،در اینجا این روش توضیح داده میشود .بدیهی است که استفاده از این روش الزامی ندارد و تنها برای
به کارگیری صحیح آن آورده میشود .در ادامه به ارائه گامهای اجرایی الزم برای محاسبه جریان زیست
محیطی تاالبهای رودخانهای به تفکیک روشهای جامع و روشهای سریع پرداخته میشود.
 -1-2-3محاسبه جریان زیست محیطی رودخانهها به روش جامع
بدیهی است که استفاده از روشهای جامع برای جریان زیست محیطی رودخانهها به دلیل نگاه تفصیلی
و دقیق و درنظر گرفتن کلیه جنبههای اکولوژیک و اقتصادی  -اجتماعی که مجموعا جنبههای محیطی
زیستی را تشکیل میدهند در اولویت اول قرار دارد .برای این منظور باید از نموداری که در راهنمای محاسبه
نیاز آبی به شرح ذیل ارائه گردیده استفاده شود.

170

مطالعات اکولوژیک
مصارف آب

مطالعات اقتصادی
اجتماعی

تنوع زیستی

مطالعاتفیزیکوشیمیایی

متوسط بلند مدت دبی
ماهانه
تعیین خصوصیات و کارکردهای شاخص

تعیین شاخصها و هدفگذاری
محاسبه جریان زیست محیطی

تعیین جریان آبی مورد نیاز برای حفظ
کارکرد شاخصهای هدفگذاری شده

تنظیم روابط هیدرولوژیک

محاسبه جریان پایه زیست محیطی
محاسبه نیاز آبی
تاالب

مراحل و اجزاء مرتبط با محاسبه جریان زیست محیطی رودخانهها به روش جامع مشابهت کاملی با فرآیند
محاسبه نیاز آبی تاالبهای ماندابی دارد و به همین دلیل از ارائه توضیحات تکراری در این بخش خودداری
شده و برای اجرای مراحل مربوطه باید به گامهای ذکر شده در نیاز آبی تاالبهای ماندابی مراجعه نمایید .باید
دقت نمود که حاصل نهایی محاسبه جریان پایه زیست محیطی رودخانهها در این مدل دبی ماهانه جریان
آبی خواهد بود و بدین ترتیب نیازی به تنظیم مجدد بیالن ماهانه نخواهد بود.
همچنین در استفاده از فرمول نهایی محاسبه نیاز آبی  V = P + Qi + Gi - E - Qo – Go؛ مقدار
« »Vحجم آب نیست ،بلکه دبی آب خواهد بود .به عالوه ،در فرمول یاد شده ،در بسیاری از موارد مطالعات
الزم جهت کمی نمودن تأثیر تخلیه (زهکش) آب زیرزمینی به رودخانه و همچنین تغذیه آبهای زیرزمینی
توسط رودخانه موجود نیست و باتوجه به اینکه اثر این دو عامل در رودخانهها معو ًال اندک و در روندهای
آماری دبی رودخانه تاثیر قابل توجهی ندارد ،میتوان از آنها صرف نظر کرد.
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 -2-2-3محاسبه جریان زیست محیطی به روش سریع (مونتانا-تنانت)
برای محاسبه سریع جریان زیست محیطی روشهای مختلفی وجود دارد که هریک دارای مزایا و معایب
خاص خود میباشند که جزئیات مربوطه در گزارشات مطالعات پایه و همچنین راهنمای مربوطه ارائه گردیده
است .اما در بین روشهای مختلف ،روش مونتانا یا تنانت کاربرد بیشتری دارد و در ایران نیز جزو روشهای
شناخته شده محسوب میگردد که وزارت نیرو نیز اجرای آنرا به کلیه شرکتهای آب منطقهای ابالغ کرده
است .دستورالعمل ذیل برای اجرای روش مونتانای سازگارشده برای ایران ارائه گردیده است که جزئیات
چگونگی سازگار نمودن آن با شرایط طبیعی و بویژه اقلیم و منابع آب ایران در راهنمای محاسبه نیاز آبی
تاالبها ارائه شده است .به همین دلیل به کاربران محترم توصیه میشود که در این زمینه به راهنمای مربوطه
نیز مراجعه کنند اما برای اینکه دستورالعمل حاضر نیز به صورت مستقل قابل استفاده باشد ،برخی اجزاء
ضروری محاسبه جریان زیست محیطی با روش مونتانای سازگار شده با شرایط ایران در ادامه ارائه میگردد.
 -1-2-2-3جدول پایه مونتانا

روش مونتانا مبتنی بر تخصیص درصد مشخصی از جریان آبی رودخانه در دورههای کمآبی و پرآبی
است .درصد تأمین آب به معنی برقراری نسبت ثابتی از جریان طبیعی رودخانه به عنوان جریان زیست
محیطی است .در این روش شش سطح اصلی برای تعیین جریان زیست محیطی مشخص شده و یک
سطح نیز برای شرایط سیالبی وجود دارد .در روش اصلی ،ماههای مشخص میالدی به دوره کم آبی و
پرآبی اختصاص داده شده است ولی با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی و منابع آب ایران این دورهها در ایران
با آنچه در کشور منشاء این روش وجود داشته متفاوت است .به همین دلیل در روش اصالح شده برای
سازگاری بیشتر ،ماههای میالدی حذف و دوره کم آبی و پرآبی جای آنرا گرفته اند.
جدول  :15-3روش مونتانا  -تنانت اصالح شده برای تعیین جریان زیست محیطی براساس درصد متوسط جريان ساالنه رودخانه

هدف

درصد متوسط جريان ساالنه
ماههای پرآب

ماههای کم آب

سيالب يا حداكثر جريان آبي
ميزان جريان طبیعی

200
60-100

200
60-100

جریان رودخانه
شرایط اکوسیستم

درصد جريان مورد نياز جهت حفظ شرايط
اكوسيستم

بقاء شرايط رودخانه

بسيار عالي
عالي
خوب
متوسط
ضعيف يا حداقل
بسيار مخرب

60
50
40
30
10
10-0
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40
30
20
10
10
10-10

برای بکارگیری این روش در رودخانههای ایران مراحل ذیل باید انجام شود.
 -2-2-2-3بررسی آمار دبی رودخانه و تعیین دورههای کم آبی و پرآبی

برای این کار باید اقدامات ذیل انجام شود.
 آمار بلند مدت دبی رودخانه را به تفکیک ماهیانه تهیه نمایید. میانگین ساالنه دبی روخانه را محاسبه نمایید.در روش اصلی شش ماه پیوسته سال به عنوان دوره پرآبی و شش ماهه دوم به عنوان دور کم آبی اعمال
شده است ولی در روش اصالح شده میتوان این دورهها را غیر پیوسته نیز درنظر گرفت .یعنی اگر براساس
بررسیهای آماری بلند مدت بعد از دو ماه پر آب یک ماه کم آب وجود دارد میتوان به همین ترتیب ضرایب
مربوط به هر دوره را برای همان ماه(های) خاص اعمال کرد.
برای تعیین دوره کم آبی و پرآبی پس از دریافت آمار بلند مدت دبی رودخانه ،متوسط دبی ساالنه را
حساب کنید .ماههایی که متوسط دبی بلند مدت آنها کمتر از متوسط ساالنه است ماههای کم آب و ماههایی
را که متوسط ساالنه آنها مساوی یا بیشتر از متوسط ساالنه است ،ماههای پر آب درنظر گرفته می شوند.
باید دقت شود که آمار دبی نشان دهنده میزان آب موجود در رودخانه است و در بسیاری از رودخانهها
برداشتهای مختلفی از آب انجام میشود .به همین دلیل تا حد امکان باید آمار برداشتهای باالدست به دبی
رودخانه اضافه شود تا جریان واقعی آب رودخانه در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد .اگر این برداشتها زیاد
باشد ،خطای جدی در نتایج فرآیند ایجاد خواهد کرد ولی در مواردی که برداشتها ناچیز است میتوان از آن
صرف نظر کرد و یا در صورت عدم وجود آمار دقیق به صورت برآورد کارشناسی مقداری به ازای برداشتها
به جریان دبی اندازه گیری شده اضافه شود.
 -3-2-2-3انتخاب طبقه هدفگذاری تعیین جریان زیست محیطی

به طوری که از جدول فوق مشخص است ،در هنگام محاسبه جریان زیست محیطی میتوان درصدهای
مختلفی از جریان طبیعی رودخانه را به عنوان نسبت جریان زیست محیطی مشخص نمود .در شرایط
عادی انتخاب هریک از این طبقات به عهده کارشناس است و بررسی برخی مطالعات موردی انجام شده
در ایران نشان میدهد که در اغلب مطالعات برای رودخانهها ،برای حداقل جریان زیست محیطی ،طبقه
پنجم (ضعیف) مبنا قرار گرفته است .این درحالیست که در این شرایط فشار قابل توجهی به اکوسیستم
طبیعی رودخانه وارد خواهد شد و در نتیجه اجزاء طبیعی رودخانه به تدریج تخریب خواهند شد .این امر برای
رودخانههایی که ارزشهای محیط زیستی بیشتر دارند اهمیت بیشتری پیدا میکند .به همین دلیل یک
روش امتیاز دهی ساده برای کاهش اثر نظر شخصی در محاسبات ارائه شده است .برای این منظور باید
اطالعات ذیل برای رودخانه مورد نظر جمعآوری شود:
طبقه بندی حفاظتی رودخانه
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وجود گونه درخطر انقراض
وجود گونه نادر و کمیاب
وجود مهاجرت ماهیان آنادرموس
تخلیه رودخانه به تاالبهای درون سرزمینی (تغذیه تاالبها)
تخلیه رودخانه به مصب دریا
وجود کارکردهای تفرجی
وجود فعالیتهای ماهیگیری
دوره طبیعی آبدار بودن رودخانه
سپس اطالعات شاخصهای فوق در جدول ذیل قرار داده می شوند:

جدول  :16-3امتیاز دهی شاخصهای محیط زیستی رودخانه ها برای استفاده در محاسبه جریان زیست محیطی

طبقه

امتیاز

شاخص

پارک ملی (و طبقه بندی حفاظتی بین المللی)

4

اثر طبیعی ملی

4

پناهگاه حیات وحش

3

منطقه حفاظت شده

2

منطقه شکاروصید ممنوع

1

درخطر انقراض (شامل طبقاتVU،EN،CRسازمان )IUCN

3

نادر و کمیاب( طبقه  Rسازمان )IUCN

2

مهاجرت ماهیان

وجود ماهی آنادروموس

3

تخلیه به تاالبهای درون سرزمینی

تخلیه به تاالبهای درون سرزمینی

2

تخلیه به مصب دریا

تخلیه به مصب دریا

1

کارکرد تفرجی

وجود کارکرد تفرجی

2

تجاری و اقتصادی

3

ورزشی و تفریحی

2

دائمی

0

فصلی

0

مسیل

-2

طبقه حفاظتی

گونه های حفاظتی

ماهیگیری

دوره آبی رودخانه
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پس از انجام امتیازدهی تاالب مورد نظر براساس اطالعات فوق الذکر ،جمع امتیازات کسب شده باید با
جدول زیر مقایسه شود.
جدول  :17-3طبقه بندی امتیازات برای تعیین شرایط اکوسیستمهای رودخانهای و تأمین جریان زیست محیطی

ردیف

شرایط اکوسیستم /طبقه تامین جریان زیست محیطی

امتیاز

1

بسيار عالي

22-21

2

عالي

20-17

3

خوب

16-11

4

متوسط

10-7

5

ضعيف يا حداقل

6-3

6

بسيار مخرب

2-0

در ادامه باتوجه به جدول فوق ،امتیاز کسب شده توسط رودخانه مورد نظر با طبقه بندی جدول فوق
مقایسه شده و طبقه رودخانه از این طریق مشخص می شود .بدین ترتیب اگر امتیازات کسب شده
شاخصهای رودخانهای در طبقه متوسط قرار گرفت ،باید ضرایب طبقه متوسط مدل مونتانا برای محاسبه
جریان زیست محیطی رودخانه مورد نظر استفاده شوند.
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چکیده دستورالعمل محاسبه

نیاز آبی تاالبهای ماندابی

فرآیند عمومی
 -1شناسایی وضعیت موجودمحیط زیست تاالب
کاردکردها و ارزشهای
اقتصادی اجتماعی

اکوسیستم طبیعی تاالب

 -2جمع بندی وضعیت موجود

تعیین شاخصهاو اهداف محاسبه نیاز آبی

تعیین روابط شاخصهای
هیدرولوژیک تاالب

تعیین نیاز ها و روابط شاخص های
هدفگذاری شده با منابع آب تاالب
تعیین نیاز آبی محیط -زیستی

-3تعیین نیاز آبی زیست محیطی

بررسی اثر زمان بندی شده زمان
بارش مستقیم وتبخیر بر تاالب

تعیینورودیهاو
خروجیهای تاالب
نیاز آبی زمان بندی شده تاالب

-4تعیین بیالن آب و نیاز

تامین نیاز آبی مطابق مقادیر محاسبه شده
پایشوضعیتشاخصهای
هدفگذاریشده

پایش کمی و کیفی تاالب

تطبیق با پیش بینیها
ادامه تامین
نیازآبی و پایش

از این جدول برای جمع بندی
وضع موجود استفاده کنید

ردیف

محیط

1

اقتصادی اجتماعی

2

فیزیکوشیمیایی

3

بیولوژیک /اکولوژیک

شاخص

ادامه در صفحة180

درجه اهمیت

ارتباط با نیاز آبی
کیفیت
کمیت

توضیحات

 .1شناسایی محیط زیست( :بخش  1-1-1دستورالعمل)

اجزاء محیط زیست منطقه را به تفکیک محیط اقتصادی اجتماعی و محیط طبیعی بررسی نمایید.
ردیف

کارکردهای اقتصادی-اجتماعی

1

برداشت مستقیم آب از تاالب

توضیحات ضروری

ارتباط کلیدی مستقیم با نیازآبی

2

گام .1برای شناخت محیط اقتصادی اجتماعی جدولی مشابه نمونه ذیل
متناسب شرایط سایت مورد نظر تهیه کنید و اطالعات را در آن وارد کنید

گردشگری و تفریح
تعلیف دام

3

صیادی
شکار

4
5

برداشت گیاهان برای مصارف مختلف

6
7

حمل ونقل
ارزشهای فرهنگی و تاریخی خاص

8

زیبایی شناسی /وجود مناظر خاص

9

اهمیت فراملی و فرامرزی

10

کارکردهای درمانی

11

علمی و آموزشی

12
...

...

گام .2مطابق الگوی زیر و با استفاده از جداول نمونه ارائه شده
در هر بخش مطالعات محیط طبیعی را انجام و اطالعات حاصله
را ثبت کنید

محیط زیست طبیعی

تنوع زیستی

فیزیکوشیمیایی
ریخت شناسی

اقلیم

مساحت ،
شکل بستر،
عمق ،مرز

بارش ،تبخیر
و تعرق،دما،
رطوبت نسبی

منابع آب

پالنکتونها

بیالن آبهای
سطحی تاالب،
بیالن آبهای
زیر زمینی،
کیفیت آب

گیاهان

اکولوژی
بنتوزها

کارکرد اکولوژیک

جانوران
ارتباط با نیاز آبی

گونه های مرتبط

توضیحات

تولیدات اولیه
تغذیه پرندگان
پناهگاه پرندگان
جوجهآوری پرندگان

گروه

نام گونه

ارتباط با
نیاز آبی

طبقه
حفاظتی

جایگاه در
اکوسیستم

توضیحات

پالنکتونها
گیاهان
ماکروفیت
جانوران
بنتوزها

موقعیت ویژه در مهاجرت
زیستگاه ماهیها
محل تولید تخمریزی مهاجرت ماهیها
محل پرورش بچه ماهیها
تأمین آب مورد نیاز حیات وحش -
اکوسیستمهای خشکی مجاور
طبقه بندی حفاظتی بین المللی
جزء مناطق چهارگانه تحت مدیریت
جزء مناطق شکار ممنوع
...

 .2جمع بندی وضع موجود (بخش  2-1-1دستورالعمل)

...

...

...

در این مرحله باید مطالعات وضع موجود تحلیل شود و نهایتا شاخص یا شاخصهای اصلی که برای محاسبه نیاز آبی باید هدفگذاری شوند تعیین گردند .منظور
مشخصه(هایی) از تاالب است که حفظ آن به عنوان هدف محاسبه نیاز آبی تعیین میگردد .مثال ممکن است در تاالبی حفظ زیستگاههای تخمریزی ماهیان ویا حفظ
گونه خاصی از تنوع زیستی هدف نهایی انتخاب شود .موارد ذیل در جمع بندی درنظر گرفته شود.
 .1برای انتخاب شاخصهای نهایی یا هدفگذاری نیاز آبی باید تا حد امکان شاخصهای کمتری را استفاده نمود .به همین دلیل باید حتما شاخصهای کلیدی و معرف استفاده شوند.
 .2از هر یک از اجزاء اصلی اقتصادی -اجتماعی ،تنوع زیستی و اکولوژیک و فیزیکوشیمیایی حداکثر فقط یک شاخص انتخاب گردد.
 .3شاخص انتخابی باید حتما با کمیت و یا کیفیت آب تاالب ارتباط مستقیم و قابل محاسبهای داشته باشد.
 .4اگر دو شاخص از اجزاء مختلف محیط زیست وجود دارند که همدیگر را پوشش میدهند ،فقط از یکی از آنها در هدفگذاری محاسبه نیاز آبی استفاده شود و
ارتباط آن با شاخص دیگر در گزارش محاسبه نیاز آبی ثبت شود.
دستورالعمل بخش  2-1-1تعیین نمایید.
 .5درجه اهمیت هریک از شاخصها را با توجه به اطالعات ارائه شده در گزارش179
 .6ارتباط بین هر شاخص با کمیت و کیفیت آب را مشخص نمایید.
 .7شاخص یا شاخصهای اصلی را با درنظر گرفتن درجه اهمیت هر یک و فراگیر بودن آنها انتخاب کنید.

 .3تعیین نیاز آبی (بخش  3-1-1دستورالعمل)
در این مرحله نیاز آبی از طریق گامهای زیر محاسبه می شود
.1ارتباط شاخص(های) نهایی را با کمیت (و کیفیت) مشخص کنید( .مثال حفظ محل تخمریزی ماهیها نیازمند عمق خاصی در
ارتباط است یا بقاء آرتمیا در محدوده شوری خاصی امکان پذیر است و )...
.2حد مطلوب شاخص مورد نظر را ازنظر آبی مشخص کنید( .مثال مقدار عمق مناسب آب برای تخمریزی ماهی فرضی نیم متر
است یا حداکثر شوری قابل تحمل آرتمیا  240گرم در لیتر است و )...
( .3درصورتیکه معیار کیفیت آب برای شاخص(ها) انتخاب شده است) رابطه کیفیت با یکی از شاخصهای کمیت آب (متناسب
با سوابق آماری موجود) را محاسبه کنید.
.4کمیت محاسبه شده از بند قبل را در فرمول رابطه کمیت(انتخابی) با حجم آب قرار دهید .بدین ترتیب خروجی حاصله حجم
آبی است که تاالب باید برای تامین شرایط تعیین شده برای شاخص مورد نظر داشته باشد.
.5برای اینکه حجم تاالب در مقدار مشخص شده باقی بماند باید بیالن آبی تاالب (با درنظر گرفتن کلیه ورودیها و خروجیهای
اصلی تنظیم گردد) برای این منظور از رابطه زیر استفاده شود.
V = P + Qi + Gi - E - Qo – Go
 : Vحجم آب
 : Pبارش مستقیم انجام شده در تاالب
 : Qiورودی آبهای سطحی به تاالب
 : Giتخلیه مستقیم آبهای زیرزمینی به تاالب
 : Eتبخیر (و تعرق) از سطح
: Qoخروجی سطحی از تاالب طی دوره زمانی مشخص
 : Goتغذیه (تخلیه به) آبهای زیرزمینی طی دوره زمانی مشخص
 .6توصیه می شود که محاسبات فوق به صورت ماهانه انجام شود و در هر حالت با درنظر گرفتن ورودیها و خروجیهای آب
تاالب نیاز آبی مشخص خواهد شد .به عنوان نمونه جدول ذیل برای برنامه ریزی منابع آب و مشخص کردن نیاز آبی زیست
محیطی ماهانه استفاده می شود.

معیار آبی

ماه
1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

خروجی های تاالب
()E+Qo+Go
ورودیهای مستقیم تاالب
()P+Gi
نیاز آبی ()Qi

نیاز آبی محاسبه شده باید با هماهنگی وزارت نیرو ( ویا شرکتهای آب استانی) به تایید برسد و تخصیص یابد .باید در
این مرحله نظارت دقیقی بر نحوه تخصیص آب (در محل ورودی به تاالب) صورت پذیرد و رفتار تاالب براساس آب
تخصیص یافته مورد پایش قرار گیرد .در صورتیکه علیرغم تخصیص مناسب آب اهداف پیش بینی شده در فرایند
در تاالب مورد نظر تامین نگردید باید نسبت به بازنگری کل فرایند و تعیین علل عدم تحقق اقدام و درصورت نیاز
نسبت به محاسبه مجدد نیاز آبی تاالب با بازنگریها و یا اصالحات الزم اقدام گردد.
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چکیده دستورالعمل محاسبه سریع
جریان زیست محیطی رودخانهها
براساس روش مونتانا (ی) اصالح شده
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 .1مقدمه:
روش مونتانا یکی از روشهای محاسبه سریع جریان زیست محیطی
رودخانه ها است که در ایران به صورت گسترده مورد استفاده قرار
گرفته است .این روش در دنیا جزو روشهای شناخته شده با رویکرد
هیدرولوژیک است ولی در اجرای این روش باید حتما شرایط طبیعی
کشور (متناسب با تفاوتهای کشور مرجع این روش) درنظر گرفته شود.
 .2تطبیق ماههای کم آب و پرآب
روش مونتانا سال را به دو دوره زمانی آوریل – سپتامبر و اکتبر
تا مارس تقسیم می کند و در اغلب موارد کاربرد این روش در
ایران به اشتباه معادل ماههای شمسی این دوره ها در جدول
مربوطه قرار داده می شود.
باید دقت نمود که این روش برای محاسبه جریان رودخانههای
ایالتهای شمالی امریکا منجمله ایالت مونتانا و بر اساس مطالعه
شرایط هیدرولوژی و اکولوژی این رودخانهها ارائه شده است.
بررسی شرایط اقلیمی و هیدرولوژی این مناطق نشان میدهد
که از آوریل تا سپتامیر نه تنها بارش بیشتر است بلکه دما نیز
افزایش پیدا میکند و با در نظر گرفتن ذخایر برف و یخ منطقه
بویژه در کوهستانها ذوب برف افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب
در دوره مذکور جریان رودخانهها به دالیل یاد شده پر آب
است .در حالیکه عکس این حالت در دوره اکتبر تا مارس دیده
میشود .در این دوره بارش کم و عمدتا به صورت برف است
و دمای هوا نیز کاهش مییابد .بنابراین در این دوره زمانی
جریانات آبی رودخانهها کاهش پیدا میکند .بدین ترتیب درصد
جریان آبی که به عنوان جریان زیست محیطی در جدول روش
مونتانا در دوره آوریل -سپتامبر مربوط به دوره پرآبی و مرطوب
و در دوره اکتبر -مارس مربوط به دوره کم آبی است .حال
وقتی در ایران معادل ماههای شمسی این زمانها گذاشته شود
در اغلب مناطق دوره های مرطوب و خشک مغایر با ماههای
تعیین شده در روش مونتانا هستند.
بدین ترتیب در فرایند محاسبه جریان زیست محیطی
رودخانهها در ایران باید دادههای متوسط جریان آبی ماهانه
رودخانه مورد نظر بررسی شده و با مقایسه با متوسط ساالنه
تعیین شود که ماه مورد نظر جزو ماههای مرطوب یا خشک
است .پس از انجام این کار میتوان متوسط دبی رودخان ه در
ماههای خشک و تر را در ستون مربوطه اعمال نمود و جریان
زیست محیطی را مشخص کرد.
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دبی متوسط ماهانه را محاسبه
کنید
مقایسه دبی متوسط ماهانه با
متوسط ساالنه

باالتر از متوسط ساالنه

استفاده از ستون ماههای کم آب

استفاده از ستون ماههای پر آب

خصوصیات  9گانه رودخانه را
بررسی و امتیاز دهی کنید
طبقه محاسبه جریان زیست
محیطی را مشخص کنید
جریان زیست محیطی متهانه را
محاسبه کنید
نمودار .1مراحل محاسبه سریع جریان زیست محیطی رودخانه ها
جدول  .1محاسبه جریان زیست محیطی رودخانه ها به روش مونتانا
هدف

درصد متوسط جريان ساالنه
ماههای پر آب

ماههای کم آب

200
60-100

200
60-100

جریان رودخانه
شرایط اکوسیستم

درصد جريان
مورد نياز جهت
حفظ شرايط
اكوسيستم

بقاء شرايط
رودخانه

بسيار عالي

60

40

عالي

50

30

خوب

40

20

متوسط

30

10

ضعيف يا حداقل

10

10

بسیار مخرب

0-10

کمتر از 10

سيالب يا حداكثر
جريان آبي
ميزان جريان طبیعی

 .3تعیین طبقه محاسبه جریان زیست محیطی
در هنگام محاسبه جریان زیست محیطی میتوان
درصدهای مختلفی از جریان طبیعی رودخانه را به
عنوان نسبت جریان زیست محیطی مشخص نمود.
بررسی برخی مطالعات موردی انجام شده در ایران نشان
میدهد که در اغلب مطالعات برای رودخانهها ،برای
حداقل جریان زیست محیطی ،طبقه پنجم (ضعیف) مبنا
قرار گرفته است .این درحالیست که در این شرایط فشار
قابل توجهی به اکوسیستم طبیعی رودخانه وارد خواهد
شد و در نتیجه اجزاء طبیعی رودخانه به تدریج تخریب
خواهند شد .برای تعیین طبقه محاسبه جریان زیست
محیطی باید  9معیار زیر در رودخانه مورد نظر مطالعه
شود و در جدول  2امتیاز دهی شوند.
.1طبقه بندی حفاظتی رودخانه
.2وجود گونه درخطر انقراض
.3وجود گونه نادر و کمیاب
.4وجود مهاجرت ماهیان آنادرموس
.5تخلیه رودخانه به تاالبهای درون سرزمینی (تغذیه
تاالبها)
.6تخلیه رودخانه به مصب دریا
.7وجود کارکردهای تفرجی
.8وجود فعالیتهای ماهیگیری
.9دوره طبیعی آبدار بودن رودخانه

جدول  .2امتیازدهی معیارهای کیفیت محیط زیستی رودخانه ها برای
محاسبه جریان زیست محیطی
شاخص

طبقه

امتیاز

پارک ملی(و طبقه بندی حفاظتی
بین المللی

4

اثر طبیعی ملی

4

پناهگاه حیات وحش

3

منطقه حفاظت شده

2

منطقه شکار و صید ممنوع

1

در خطر انقراض

3

نادر و کمیاب

2

مهاجرت ماهیان

وجود ماهی آنادر وموس

3

تخلیه به تاالب های
درون سرزمینی

تخلیه به تاالب های درون سرزمینی

2

تخلیه به مصب دریا

1

وجود کارکرد تفریحی

2

تجاری و اقتصادی

3

ورزشی و تفریحی

2

دائمی

0

طبقه حفاظتی

گونه های حفاظتی

تخلیه به مصب دریا
کارکرد تفریحی
ماهیگیری

دوره آبی رودخانه

فصلی

0

مسیل

-2

جدول  .3طبقه بندی امتیازات برای تعیین طبقه تامین جریان زیست محیطی

هریک از معیارهای فوق دارای سطوح مختلفی هستند
که امتیازهای متفاوتی نیز کسب میکنند .بنابراین
باتوجه به شرایط رودخانه مورد نظر و تطبیق آن با جدول
 2میتوان امتیاز هر معیار را تعیین نمود.

ردیف

شرایط اکوسیستم/طبقه
تامین جریان زیست محیطی

امتیاز

1

بسیار عالی

22-21

2

عالی

20-17

3

خوب

16-11

4

متوسط

10-7

5

ضعیف یا حداقل

6-3

6

بسیار مخرب

2-0

 .4محاسبه جریان زیست محیطی
پس از جمع بندی امتیازاتی که هر رودخانه بدست می آورد باید طبقه محاسبه جریان زیست محیطی براساس جدول 3
مشخص شود .با مشخص شدن این طبقهبندی و اطالعاتی که در گام قبل برای تعیین دوره پر آب و کم آب رودخانه
بدست آمد میتوان جریان زیست محیطی رودخانه را با استفاده از جدول  1به تفکیک ماهانه مشخص نمود .مثال اگر
رودخانهای از لحاظ طبقه تامین جریان زیست محیطی (جدول  )3در طبقه متوسط قرار گیرد باید  30درصد دبی ماههای
پرآب و  10درصد دبی ماههای کم آب به عنوان جریان زیست محیطی آن رودخانه تعیین گردد.
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Preamble
Iran, located in a semi-arid and arid geographical climate zone, has an annual
precipitation of only one-third of the world’s average. Furthermore, rapid population
growth and intensification of economical, agricultural and industrial projects, has
increased the demand for water resources. According to the statistics, the country’s total
renewable water resource is about 130 billion m3 annually with a present consumption
of 80 billion m3 (of which 90% is used for agriculture); this is expected to increase
to 104 billion m3 by 2021. Human consumption of water is expected to rise by about
89%, agricultural consumption by 24%, and industrial usage by 260%. Given this
predicted water deficiency and also the uneven temporal and spatial distribution of
water resources, the further development of water supply projects such as dam building
and water structures and also intra- and inter-basin water transfers seems inevitable.
These developments risk causing significant environmental impacts, particularly
on freshwater ecosystems and wetlands, – especially considering the country’s
climate challenges. The importance of securing sustainable water allocations to the
environment, and making wise use of water-related ecosystems such as wetlands is
crucial, since these systems provide many of the ecosystem services on which the
economy, society and biodiversity depends. These include providing and regulating
water flows, capturing nutrients, sediments and pollutants, regulation of the microclimate, fisheries, grazing, tourism and recreation etc..
The survival of wetlands is particularly dependent on the upstream land and water
management which determines the quality and quantity of water available. In spite of
their sensitivity and importance, wetlands have gone under tremendous changes within
the past years, both in Iran and worldwide.
Different usage of ground and surface water resources within the watersheds inevitably
affects the watershed regime and downstream wetlands. Water management projects
can potentially impose serious environmental impacts on water resources including
the timing, quantity and quality of natural flows, with severe consequences on natural
ecosystems, especially wetlands. Already, a number of Iran’s wetlands have been
severely influenced by such schemes enhanced by the recent droughts, resulting in
fluctuations of their water level or their complete desiccation. As this situation is
likely to worsen in the future, it is essential to formulate new scientific and practical
approaches to estimate the ecological water needs of wetlands.
To address this need, Conservation of Iranian Wetlands Project (CIWP) compiled this
applied manual for calculating the ecological water needs of a wetland taking into
account the national and international knowledge and experiences. Because of the lack
of sufficient and available data and information regarding the country’s wetlands, it
was decided from the start to prepare a simple and applicable method which could be
used easily by interested parties. This approach has minimized the need for complex
information, without under-estimating the importance of more detailed studies.
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