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 چکیده

شرایط  رسیدن به  با هدفترسالی و نرمال  ،سالیدر سه سناریوی خشکمحیطی تاالب امیرکالیه  در این پژوهش نیاز آبی زیست

هاای متتلاب براساا      ابتدا تعیین طبقات خشکساالی در ساال   ،برای انجام این کار .شد برآوردمطلوب حداقل، قابل قبول و 

ع آب منااب  ،بیالنمعادلۀ آماری بلندمدت  ۀدورسازی  شبیهبا مقادیر کمبود آب تاالب  ،بعدمرحلۀ محاسبه شد. در  SPIشاخص 

در ساناریوهای   امیرکالیاه  نیااز آبای تااالب    تاممین جهت ، در گذاری شده در دستر  و تطبیق آن با شرایط اکولوژیکی هدف

میلیون مترمکعب  62/0ود ی با تممین حدخشکسالدر شرایط اول سال آبی و  ۀماه در شش نتایج نشان داد دست آمد.  همتتلب ب

آبای   در شرایط نرماال و ترساالی کمباود    که در صورتی شد یکی حداقل تممین خواهد، نیاز آبی برای شرایط اکولوژکمبود آب

، 65/3ترتیب به مقدار  بهنرمال و ترسالی  خشکسالی یطدر شراو دوم سال آبی  ۀماه در حالی که در شش .نتواهد داشتوجود 

باا بررسای آبادهی نهار     آب مواجاه اسات.    ترین ماه، تاالب با کمباود  به عنوان بحرانی، تیرماه میلیون مترمکعب 68/2و  54/3

م آب . حجکرداستفاده تممین آب تاالب  برایاین منبع توان از  اول سال آبی می ۀماه سیدعلی اکبری نتیجه شد که فقط در شش

ش باا افازای  توان  مینیز در شرایط نرمال و ترسالی  ،همچنین میلیون مترمکعب برآورد شد. 7/4حدود قابل برداشت از این نهر 

میلیاون   55/0و از طریق افازایش رانادمان حادود    د کررا ذخیره  میلیون مترمکعب آب 5/1مقدار  متزن تاالب ۀذخیرظرفیت 

 . جویی کرد مترمکعب در مصرف آب صرفه

 .میرکالیه، تاالب اSPIشاخص  ،بیالنمعادلۀ ، محیطی نیاز آبی زیستکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

 شیوۀشود که  صورتی محقق می ها در نیاز آبی تاالب ۀمحاسب

ریزی منابع آب حوضه وارد شود. در  تأمین آب در برنامه

مختلف، یندهای افرتوانند با بررسی  میگیران  تصمیم ،نتیجه

صورت حقابه ثبت ه بردار را ب مقدار آب تخصیصی به هر بهره

حفظ و پایداری  برایراهکارهای مدیریتی مناسبی و د کن

 کاهشبه منظور  [.1] رائه کنندارا اکوسیستم تاالب 

های طبیعی  حفظ و احیای ویژگی محیطی و یستز های بسیآ

یکپارچه امری حیاتی  یزیر نیاز به مدیریت و برنامه ها تاالب

حفظ  یبراکننده  نییتع مهم واملع یکی از [.2] است

رفتن  نیخطر از ب کاهش ها و زیستگاهی در تاالب تیمطلوب

شده  ذخیرهورودی و  آب تیو کم تیفیک ۀنیبه ریمقاد، ها آن

مرور تجربیات مشابه در این خصوص در  [.3] در آن است

 ایجاد برای اقدامات الزم دهد نشان می کشور مختلف مناطق

 و اقلیمی شرایط در آب تقاضای و عرضه بین تعادل

پایۀ  بر عرضه مدیریت به اتکا با فقط متفاوت جغرافیایی

 تکنولوژی افزاری سخت های هجنب و جدید تأسیسات احداث

 حتی برآید و آن ۀعهد از یا داده تخفیف را مشکالت تواند نمی

در شرایط فعلی نیز پاسخگو  تقاضا و عرضه توأم مدیریت

با شرایط تاریخی مدیریت آب در کشور  اگرچه ،نخواهد بود

 و خبرگان اعتقاد به [.5 ـ2] رسد متناسب به نظر می

 با معقول برخورد راه تنها دنیا، در آب مدیریت کارشناسان

 و جامع های آبی، داشتن نگرش اکوسیستم در آب مدیریت

 و ها است آن فراگیر ۀتوسع و منطقی ربط و ها مقوله به فراگیر

 دشو می مطرح آب منابع ۀیکپارچ مدیریت عنوان با مهم این

آبریز  ۀحوضدر سطح یک  آب منابع ۀچریکپا مدیریت [.6]

 منابع و مینز آب، مناسب مدیریت و عهتوس که ستا شیرو

 و دیقتصاا دسو نساندر کثراحد به فهد با را آن با مرتبط

 بر ایخدشه ایجاد ونبد ،النهدعا رتصو به جتماعیا هفار

 [.8 و 7] هددمی ارقر مطالعه ردمو ،تمددراز در کوسیستما

گرفتن مالحظات  نظر آب با درمنابع  ۀچریکپامدیریت 

محیطی در  های زیست یت دادن به حقابهمحیطی و اولو زیست

را در یکی ژکولوی اجنبههامدیریت تخصیص منابع آب، 

 ،امروزه [.10و  9] دهد مینظر قرار  مدبریز های آ حوضه

  محیط ۀحقابهای پژوهشی متعددی در راستای تعیین  فعالیت

ها با هدف حفظ و مدیریت صحیح و کارآمد  زیستی تاالب

که در ادامه به  شده استانجام  نامحققها توسط  تاالب

. کریمی شود میهای شاخص آن در ایران و جهان اشاره  نمونه

را ی تاالب بوجاق طیمح ستیزنیاز آبی  (1400)و مدبری 

راهکارهای مناسب برای تأمین آن در  ۀارائبه و کردند محاسبه 

ی ها شاخص ۀیکل. پرداختندیی وهوا آبشرایط مختلف 

 و یاقتصاد ،یکیولوژیب ،یکیکولوژا ،هیدرومورفولوژیکی

گذاری  ارزش ،ها تحلیل پرسشنامه با و ندبررسی شد یاجتماع

هر بخش،  ینظر برا مورد یها شاخص انتخاب ها و شاخص

عنوان   بهاهمیت  ۀترین درجیشببا اختصاص  ییاردک سرحنا

عنوان شاخص   به یو گردشگر یکیاکولوژ ییشاخص نها

نیاز  و حجم آب مورد شدنتخاب ا یاجتماعـ  یاقتصاد یینها

قبول و   ، قابلمطلوب ۀشد گذاری هدف طیبه شرا دنیرس برای

  ههزار مترمکعب ب 235و  285، 340ترتیب برابر با  بهحداقل 

منظور بررسی میزان کمبود آب در   به ،دست آمد. همچنین

سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالی در مقیاس ماهانه، 

 برای تاالبحوضۀ در مقیاس  بیالن ۀمعادلاجزای  ۀکلی

 صورت  بهرسیدن به ترازهای اکولوژیک مطلوب و حداقل 

 نتایج نشان داد شد.نظر گرفته  درماهانه میانگین بلندمدت 

در شرایط نرمال و خشکسالی حجم تاالب با شرایط حداقل 

راهکار مدیریتی  عنوان  به بنابراین،اکولوژیکی فاصله دارد. 

 یجاد منابع آب ورودی جدید به تاالب، آب موردتوان با ا می

کنندگان از  نیاز تاالب را بدون لطمه به سایر مصرف

های سفیدرود و اشمک تأمین کرد و تراز آب تاالب را  رودخانه

ای  . در مطالعه[11] شده رساند یگذار هدفبه تراز اکولوژیکی 

 ردرویک براساس امیرکالیه تاالب محیطی زیست آبی دیگر نیاز

 آب برای از استفاده بین تضاد گرفتن نظر در با نگر جامع

 نگر جامع ارزیابی تاالب تعیین شد. مدل حفظ و کشاورزی

 بیوفیزیکی، های بخش شامل این تحقیق در یافته توسعه

 های بخش دربود. تلفیق  و سناریو ۀتوسع اجتماعی،ـ  اقتصادی

 ۀکلی از جامعی ارزیابی اجتماعیـ  اقتصادی و بیوفیزیکی

 بیولوژیکی، اکولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، های شاخص

 تاالب از آب برداشت ،نهایت در و شدانجام  اجتماعیـ  اقتصادی

 اجتماعیـ  شاخص اقتصادی عنوان  به کشاورزی مصارف برای

انتخاب  اکولوژیکی شاخص عنوان  به شنگ جانوریۀ گون و

برای  تگاهزیس مطلوبیت حفظ منظور  به شدند. سناریوهایی

 مقایسه در مطلوب و حداقل شرایط صورت  به منتخب شاخص

 در پایان شد. در تعیین تاالب نفعان ذی موجود برای وضع با

 برای امیرکالیه محیطی تاالب زیست آبی نیاز تلفیق، بخش

اساس  بر منتخب های شاخص برای نیاز مورد آب تأمین

 و اول ۀماه شش زمانی ۀدور دو در شده گذاری هدف سناریوهای
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 آب حجم داد نشان . نتایجدش تعیین سال آبی دوم ۀماه شش

 ۀماه شش در مطلوب شرایط در امیرکالیه تاالب محیطی زیست

 میلیون 74/6و  25/7برابر  ترتیب به آبی سال دوم و اول

 در امیرکالیه تاالب محیطی زیست آبی . نیازبود مترمکعب

یون مترمکعب برآورد میل 36/5حداقل برای تمام سال  شرایط

ای دیگر به ارزیابی اثرات کاهش حقابه بر  مطالعهدر  [.12]شد 

 ۀیکپارچخدمات اکولوژیکی تاالب انزلی در چارچوب مدیریت 

فته از مبانی رمنابع آب پرداخته و از یک مدل مفهومی برگ

IWRM های اقتصادی حاصل از تخریب  برای ارزیابی خسارت

با تعریف وضعیت  .شدستفاده شرایط اکولوژیکی تاالب ا

حداقل قابل قبول تاالب انزلی از نظر  ،مطلوب و همچنین

سالمت اکولوژیکی، ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تاالب 

شده برای مدیریت یکپارچه  گرفته درنظردر چهارچوب اهداف 

 دست آمد. نتایج نشان داده در ترازهای اکولوژیکی متناظر ب

شرایط از اوضاع اکولوژیکی مناسبی تاالب انزلی در آن 

خوردن توازن هیدرولوژیکی از طریق هم ه بو  یستنبرخوردار 

لطمه زدن به خدمات اکولوژیکی ملموس تاالب انزلی چه 

یادشده در سیستم منابع آب  ۀیکپارچاثراتی بر ارکان مدیریت 

وتحلیل  تجزیهبا بررسی منابع و  .[10]گذاشته است به جای 

و  محیطی یستز های یانجرتعیین وجود در رویکردهای م

که  نتیجه شدمنابع آب  ۀیکپارچمدیریت ارتباط آن با 

ثمر باشد که  مثمر تواند یرویکردی در تخصیص منابع آب م

تغییر در رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی را در بین تمامی 

برای  [.14و  13] نفع انسانی در نظر بگیرد ذی یها گروه

ویکردی درک مفهوم رفاه و روابط انسان با چنین ر ۀتوسع

آبریز تاالب  ۀحوضهیدرولوژی بیالن در  ۀمعادلو اکوسیستم 

مانده در  مغفولالزم است. این امر یکی از اصول مهم 

منابع آب تخصیص  یها روش محیطی در رویکردهای زیست

 ۀدامناست.  گرفته توجه قرار مورد این مقالهکه در بوده 

هایی را برای  آستانه ،ها کمبود آب در تاالبتغییرات میزان 

سازد که آگاهی از آن سبب  حفظ مطلوبیت زیستگاه معین می

ها  ایداری اکوسیستمبرای پ اندرکاران گیری بهتر دست تصمیم

ابتدا وضعیت  در تحقیق حاضر ،در این راستا. شود می

فاکتورهای  ۀکلیآبریز تاالب امیرکالیه و  ۀحوضهیدرولوژیکی 

طبقات  بیالن آب تاالب بررسی شده و ۀمعادلبر یرگذار ثأت

های هواشناسی  به کمک داده مطالعه موردمنطقۀ خشکسالی 

 ،. سپسشدساله مشخص  30زمانی  ۀدوردر  SPIو روش 

حجم آب مناسب برای تخصیص به تاالب در شرایط مختلف 

 ۀمعادلوتحلیل  تجزیهبا  پایان،. در آمد دست  بهیی وهوا آب

، میزان کمبود آب برای تاالب امیرکالیه در شرایط بیالن

خشکسالی، نرمال و ترسالی برای رسیدن به شرایط 

شده مشخص شده و راهکارهای مدیریتی مناسب  یگذار هدف

 .شدهای مختلف پیشنهاد  آب تاالب در ماه نیتأم برای

 ها مواد و روش .2
 شده مطالعه ۀمنطق .1. 2

 امیرکالیـه یکـی از  حیـات وحـش   المللی و پناهگاه  بینتاالب 

یژه و بهگذرانی پرندگان مهاجر آبزی  زمستان مهم های زیستگاه

داران،  مرغابیان در منطقه و مکان مهم برای زیست سایر مهره

مهرگان و گیاهان آبزی اسـت و بـه همـین دلیـل از سـال       بی

مـیالدی( تحـت حفاظـت و حراسـت      1971شمسی ) 1349

اث یــک واحــد ســاختمان زیســت )بــا احــد  ســازمان محــیط

پناهگـاه حیـات وحـش     عنـوان   بـه بانی( قرار گرفتـه و   محیط

هـای   جزء نخستین تاالب ،. همچنین[15]انتخاب شده است 

شـده  که به کنوانسیون رامسـر معرفـی    استالمللی ایران  بین

 1230بـا وسـعت    و پناهگـاه حیـات وحـش    این تاالباست. 

ری و دریـای خـزر   ی اکبعل یدسرودخانۀ در حد فاصل هکتار 

 .]15[ قرار گرفته و توسط اراضی شالیزاری احاطه شده اسـت 

حاشیۀ آبی و پوشش گیاهی پهنۀ این تاالب شامل دو قسمت 

هـایی از آن   کـه قسـمت  اسـت   مانـدابی پهنۀ  ،آن و همچنین

. در اطـراف تـاالب نیـز منـاطق     اسـت  شامل اراضـی جنگلـی  

 ۀر محـدود کاربری اراضـی د  1مسکونی وجود دارد. در شکل 

تاالب امیرکالیه نشـان  حاشیۀ و  و پناهگاه حیات وحشبستر 

های  ترین تاالب تاالب امیرکالیه از جمله مهم داده شده است.

. این تاالب استآب شیرین داخلی ایران و جنوب دریای خزر 

نظـر  های درون خشکی بـوده و از ایـن    از نوع دریاچه و تاالب

ت. این تاالب نیـز همچـون   گیالن اس بزرگ های تاالب یکی از

های کشـور بـا مشـکالت کمبـود منـابع آب       بسیاری از تاالب

یـت وارد آمـدن   درنهارویـه از آب آن و   یبـ ورودی و برداشت 

های مختلف بـه اکوسیسـتم آن مواجـه اسـت. کمبـود       آسیب

افـزایش   ،سـو و از سـوی دیگـر    منابع آب در دسترس از یـک 

ــب   ــای آب، موج ــداوم تقاض ــه م ــوردن ت ب ــم خ ــادل در ه ع

 ،تقاضای منابع آب شـده اسـت. بنـابراین   ـ  های عرضه سیستم

حفـظ   منظـور   بهریزی برای تخصیص کارآمد منابع آب  برنامه

ای و زیستی، احیا و بهبود وضعیت تاالب و برگشت  تنوع گونه

 .[16] استبه وضعیت مطلوب گذشته ضروری و الزم 
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 آن ۀحاشیو  بستر ۀمحدوداضی در کاربری ارموقعیت تاالب امیرکالیه و . 1ل شک

 روش انجام کار .2. 2

هـای ورودی و خروجـی آن در    بیالن آبـی و مللفـه   ۀمعادل

تــاالب امیرکالیــه در ســه ســناریوی خشکســالی، نرمــال و 

ترسالی بر اساس طبقات خشکسالی بـه صـورت بلندمـدت    

تحلیل قرار گرفـت. هـدف از انجـام ایـن کـار،       و تجزیهمورد 

نـابع آب قابـل تخصـیص در سـناریوهای     تعیین وضعیت م

عنـوان جریـان     مختلف )حداقل، قابل قبول و مطلـوب( بـه  

هـای   محیطی در شرایط واقعـی و شناسـایی چـالش    زیست

موجود و ارائه راهکارهای مـدیریتی و قابـل انجـام در ایـن     

  راستا است.

 تعیین طبقات خشکسالی .1. 2. 2

از  ل و ترسـالی ، نرمـا های خشکسالی به منظور تعیین دوره

( استفاده شد. ایـن شـاخص از   SPIشاخص بارش استاندار )

طبقـات خشکسـالی    1محاسبه و بر اساس جدول  1رابطۀ 

 شود. تعیین می

(1) 
 iP P

SPI
S

 

ــه در آن،  ــورد  Piک ــتگاه م ــاالنه ایس ــدگی س ــر،  بارن  P̅نظ

ی انحراف معیار سر Sت و دبلندم ۀدورمیانگین بارندگی در 

، نرمال و خشکسالیهای  بارندگی است. پس از تعیین دوره

توان میانگین بلندمدت پارامترهـای بارنـدگی و    می ترسالی

از  ،منظــوریــن ه ابــ. دکــرتبخیــر را در هــر دوره محاســبه 

 30زمـانی   ۀبـاز های ایستگاه تبخیرسنجی چمخاله در  داده

 تـرین ایسـتگاه بـه تـاالب امیرکالیـه      ساله به عنوان نزدیک

 استفاده شد.

 SPIطبقات مختلف شاخص بارش استاندارد  .1جدول 

یخشکسال طبقات  SPI 

+1بیشتر از  ترسالی  

+1تا  -1 نرمال  

-1کمتر از  خشکسالی   

 بیالن آب تاالب .2. 2. 2

نیــاز بــرای تــاالب  میــزان آب مــورد ۀمحاســببــه منظــور 

ل ، قابرسیدن به تراز اکولوژیکی حداقل به منظورامیرکالیه 

مقادیر پارامترهای بیالن آبی اعم  ۀکلیباید  قبول و مطلوب

از جریان ورودی و جریان خروجی مورد بررسی قرار گیـرد.  

بــیالن آب در تــاالب ۀ محاســببــرای  2 رابطــۀاز  بنــابراین،

 امیرکالیه استفاده شده است:

(2)         V P R RF G W E ET O 

ل بارنــدگی بــیالن شــام ۀمعادلــکــه در آن عوامــل ورودی 

(، آب R(، روانــاب ســطحی )Pمســتقیم بــر ســطح تــاالب )

( و G( و تغذیـه از آب زیرزمینـی )  RFبرگشتی از آبیـاری ) 
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خروجی نیز شامل برداشت آب به صورت پمپاژ  های جریان

ــرای مصــرف کشــاورزی ) ــر از ســطح آب )Wب (، E(، تبخی

( و جریـان خروجــی از  ETتعـرق گیاهـان تـاالبی )   -تبخیـر 

( و در Oهای واقع در قسمت شمالی تاالب ) یچهسرریز و در

 . است( VΔتغییرات حجم تاالب برابر با ) ،هایتن

یک سال آبی بـه   طیبیالن در تاالب  ۀمعادل ارائۀبرای 

نظـر   صورت حجم ماهانه باید یک حجم اولیه بـرای آن در 

حجــم آب موجــود در تــاالب در  ،منظــوریــن ه ابــگرفــت. 

 ۀاولیـ عنـوان حجـم آب     و بـه سال در هر سناری شهریور هر

تاالب در ابتدای سال آبی انتخاب شد. این حجم با استفاده 

ـ  حجـم ـ  ای و منحنی سـطح  از نتایج تفسیر تصاویر ماهواره

حجـم آب تـاالب در    ،ترتیب ینه ابارتفاع تاالب برآورد شد. 

حجم آب تـاالب   ۀمحاسبهر ماه به عنوان حجم اولیه برای 

 شود. در نظر گرفته می 3 ۀبطرادر ماه بعد مطابق 

(3) 
1  t t tV V V 

حجـم  : Vt-1ام،  tحجم تاالب در مـاه  : Vtدر این رابطه، 

تغییرات حجـم  : VtΔو  tاولیه یا حجم تاالب در ماه قبل از 

 .استام  tطی ماه  تاالب

محاسبۀ های مورد نیاز و روش محاسبه برای  داده .3. 2. 2

 آب تاالب های بیالن مؤلفه

 الزم تاالب امیرکالیه ۀحوضآب در  بیالن ۀمعادل تهیۀ برای

، باشـد  پـذیر  امکان که جایی تا بیالن های لفهلم تمامی است

شود. با توجه به این  یا محاسبه گیری اندازه مستقلبه طور 

، شود ای به تاالب امیرکالیه وارد نمی نکته که هیچ رودخانه

یرکالیه شامل بارندگی، رواناب منابع آب ورودی به تاالب ام

 [.12]سطحی، آب برگشتی و تغذیه از آب زیرزمینی است 

تـرین ایسـتگاهی کـه     عنـوان نزدیـک  ایستگاه چمخاله بـه  

سـاله را   30شـده   آماری ثبتدورۀ های طول  بیشترین داده

بـرآورد  شـد.   انتخـاب بررسی بارندگی و تبخیـر   برای ،دارد

س روش سرویس حفاظت مقادیر رواناب سطحی نیز بر اسا

معمـول در    روش CNمنحنـی   ۀشمارو  SCSخاک آمریکا 

هـا   کـه در آن  رود به کار مـی  هایی هیدرولوژی برای حوضه

ایـن   [.19] گیری دبی رواناب وجـود نـدارد   های اندازه داده

بـا توجـه بـه کـاربری و      روانـاب حوضـه را   روش قادر است

 :(5و  4بط )رواکند برآورد  های هیدرولوژیکی خاک گروه

(4)  
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عامـل   Sمتـر،   ارتفاع روانـاب بـر حسـب میلـی     Rکه در آن، 

ــین و   ــه نگهداشــت آب در ســطح زم ــوط ب  ۀشــمار CNمرب

میـزان   .اسـت منحنی مربوط به مقـدار نفـوذ آب در حوضـه    

بـا توجـه بـه    آب اراضی کشاورزی یا همـان آب برگشـتی    زه

درصـد تغییـر    80تـا   0نظـر بـین    شرایط سـال آبـی مـورد   

به طوری که در شرایط پرآبی درصد بیشتری از آب  ،کند می

شـود. امـا    دست منتقل و به تاالب منتهی می آبیاری به پایین

هـا در   داشتن خروجی زهکـش  آبی با بسته نگه در شرایط کم

 شـود  مـی دست، درصد بیشتری از آب آبیاری مصـرف   پایین

ــه  ،از طــرف دیگــر [.20] ــا توجــه ب ــاالب  ۀحوضــاینکــه ب ت

آبیاری زهکشـی سـفیدرود واقـع     ۀشبکامیرکالیه در انتهای 

شده است، اراضی کشاورزی موجود در این حوضه همواره بـا  

آب تحویلی به مـزارع تـا    بنابراین، .کمبود آب مواجه هستند

ـ اسـت ها کمتر  حد ممکن مصرف شده و آب برگشتی آن ر . ب

آب اسـتان مقـدار آب برگشـتی     ۀتوسعاساس مطالعات سند 

 [.20]نظر گرفته شد  درصد در 30حدود 

های  با توجه به نتایج بررسی تراز سطح ایستابی در چاه

سـال تـراز سـطح     طـی ای اطراف تاالب امیرکالیه،  مشاهده

. [12] اسـت ایستابی همواره باالتر از تراز سطح آب تـاالب  

غذیه از آب زیرزمینی با اسـتفاده از روش  مقادیر ت بنابراین،

هـای   دارسی که یکـی از روش  ۀگرادیان هیدرولیکی و رابط

پرکاربرد برای برآورد تبـادل بـین آبخـوان و تـاالب اسـت،      

 [.20و  19]برآورد شد  6رابطۀ مطابق 

(6) 2 1


h h
Q KA

L
 

ــه  ــی،  Qدر ایـــن رابطـ ــدایت  Kدبـــی آب زیرزمینـ هـ

شده بر اسـاس سـطح جـانبی     برآوردمساحت  A، هیدرولیکی

 h1مرطوب تاالب در ارتباط با آبخوان و کف متناسـب بـا آن،   

 Lهد هیـدرولیکی در آبخـوان و    h2هد هیدرولیکی در تاالب، 

بین دو تراز متوسط کف تاالب و تـراز متوسـط سـطح     ۀفاصل

چـاه   12های تیسن بـرای   ایستابی است. با ترسیم چندضلعی

موجود در اطراف تـاالب امیرکالیـه بـا اسـتفاده از      ای مشاهده

بی ، میانگین ماهانه و ساالنه تراز سطح ایستاArcGISافزار  نرم

هـدایت  به صورت وزنی برآورد شد. به منظور بـرآورد مقـادیر   

سـازی   نتایج مدل ازنیز  خاک در تاالب امیرکالیه هیدرولیکی

تـاالب   آب زیرزمینی در مطالعات تعیین حـد حـریم و بسـتر   
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 مهـم  هـای  مللفـه  از دیگـر  یکی [.21] شد استفادهامیرکالیه 

 10خروجی بیالن آب تاالب امیرکالیه، برداشت آب از طریق 

آبیـاری   برایدیزل پمپ شخصی  150ایستگاه پمپاژ و حدود 

تاالب است. بـا   ۀحاشیاراضی شالیزاری  هکتار از 1150حدود 

مقـادیر پمپـاژ آب   کـارکرد و   های توجه به اینکه میزان ساعت

ثبت نشده است، میزان برداشت آب بر اساس نیاز آبـی بـرنج   

 هـا بـرآورد شـد    فصل رشد و مساحت تحت پوشش پمپ طی

هـای خروجـی شـامل تبخیـر از سـطح آب       . سایر مللفه[22]

هـای   هتعرق گیاهان تاالبی نیز بـر اسـاس داد  ـ  تاالب و تبخیر

ربوط به ضـرایب  تبخیر از تشت ایستگاه چمخاله و اطالعات م

 .[23] محاسبه شدند FAO56 ۀنشریگیاهی در 

آماری بلندمدت سیستت  آبتی    ۀدورسازی  شبیه .4. 2. 2

 آبخیز تاالب ۀحوض

مقادیر بارندگی، تبخیر، تـراز آب زیرزمینـی، تـراز سـطح آب     

مسائل مربوط به مصـارف آب کشـاورزی و    ،تاالب و همچنین

ــک از   ــر ی ــا ه ــاظر ب ــاری متن ــناریوهای  آب برگشــتی آبی س

 طیخشکسالی، نرمال و ترسالی به صورت میانگین بلندمدت 

ـ  ،های متناظر محاسـبه شـدند. سـپس    سال بـیالن در   ۀمعادل

تحلیـل   و تجزیـه سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالی مورد 

بـیالن و اجـزای   معادلـۀ  تحلیـل   و تجزیهبا  ،سپس قرار گرفت.

یک  طیو ساالنه به صورت میانگین ماهانه آن ۀ دهند لیتشک

، میزان کمبـود آب بـرای تـاالب بوجـاق در شـرایط      سال آبی

ــرایط     ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــالی ب ــال و ترس ــالی، نرم خشکس

و راهکارهـای مـدیریتی بـرای    شد شده مشخص  یگذار هدف

اسـت   درخـور یـادآوری  حفظ و احیای تاالب پیشـنهاد شـد.   

مـدبری و  مقالـۀ  براسـاس  شـده   یگذار هدفهریک از شرایط 

 :[12] به صورت زیر تعریف شد (1399)هی شکو

شرایط حداقل اکولوژیکی: نیاز آبی در کمترین میزانـی  

 ۀگونـ که اگر حجم یا سطح یا عمق آب از آن کمتـر شـود،   

و یـا بـه آن تـاالب مراجعـت      ودشـ نظر دچار انقراض  مورد

. در این حالت نیاز آبی کمترین مقدار اسـت و حجـم   دکنن

شـرایط طبیعـی کـاهش قابـل      نسبت بـه  آمده دست بهآب 

 کند. یمتوجهی پیدا 

نیاز آبـی در حـالتی کـه    اکولوژیکی:  قبول  قابلشرایط 

 انتخـابی در تـاالب در شـرایط بـین     ۀگونجمعیت و حضور 

 .حداقل و مطلوب باقی بماند

شرایط مطلوب اکولوژیکی: نیاز آبی در سطحی تعیـین  

بـاقی  نظـر در بهتـرین شـرایط     انتخابی مورد ۀگونکه د شو

گونه کاهش جمعیتی برای حضور آن گونـه در   یچهبماند و 

مراحل انجام کار در این مقاله در شـکل   تاالب اتفاق نیفتد.

 ارائه شده است. 2

 
 حاضرمطالعۀ مراحل انجام کار در . 2 شکل

 یآب سال اول ۀماهشش

 یترسال و نرمال ،یخشکسال یهادوره نییتع

 (SPI)شاخص 

 تاالب آب النیب ۀمعادل میتنظ

 تاالب آب حجم

 یخشکسال یویسنار در

 تاالب آب حجم

 یترسال یویسنار در

 تاالب آب حجم

 نرمال یویسنار در

 شدهیگذارهدف طیشرا در تاالب یطیمحستیز یآب ازین – وی= حجم آب تاالب در هر سنار ویکمبود آب در هر سنار برآورد

 تاالب ۀحوض در آب صیتخص مناسب تیریمد برای راهکار ۀارائ

 یآب سال دوم ۀماهشش

 راهکارها یابیارز و سهیمقا
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 نتایج و بحث .3
 تاالب امیرکالیه ۀحوضبررسی وضعیت خشکسالی  .1. 3

 ۀدورطی  تاالب امیرکالیه ۀحوضبررسی طبقات خشکسالی در 

وضعیت خشکسـالی فقـط در چهـار     ساله نشان داد  30آماری 

و  1389ــ  1388، 1387ــ  1386، 1378ــ  1377 سال آبـی 

وضـعیت  در هـا   سـال  ۀبقیـ و در  مشاهده شده 1396ـ 1395

 آبـی   در سـال  SPIاست. میزان شـاخص   بودهنرمال یا ترسالی 

ــ 1386 ــدر  1387ـ ــود د   یمنف ــعیت خ ــرین وض ــ رت  ۀطبق

ساله  30 ۀدور. در (3)شکل  خشکسالی خیلی شدید قرار دارد

درصد در  20نرمال،  ۀطبقدرصد مواقع در  67نظر حدود  مورد

 .اند داشتهخشکسالی قرار  ۀطبقدرصد در  13ترسالی و  ۀطبق

آب  هتای ورودی و خروجتی بتیالن    بررسی مؤلفته  . 2. 3

 تاالب امیرکالیه  

ساله  30آماری  ۀدورایستگاه چمخاله در یک  ۀساالنبارش 

. بیشترین مقدار بارنـدگی  داده شده استنشان  4در شکل 

بـا   1382ــ  1381 در ایستگاه چمخاله مربوط به سال آبی

و کمتـرین میـزان آن مربـوط بـه      متر میلی 5/1564مقدار 

 متـر اسـت   یمیلـ  726بـا مقـدار    1387ــ  1386 سال آبی

. میـانگین بلندمـدت بـارش ماهانـه در ایسـتگاه      (4)شکل 

 2در جـدول   هـای خشـک، نرمـال و تـر     طی سال چمخاله

های  بارندگی در دوره میزانشده است. بیشترین   نشان داده

 4/203و  3/323ترتیـب   بـه ترسالی و نرمـال در مـاه آبـان    

 6/209خشکســالی در مــاه آذر برابــر  ۀدورو در متــر  میلــی

بارنــدگی نیــز در  میــزان. کمتــرین بــوده اســت متــر میلــی

و  2/6ترتیب  بههای ترسالی و خشکسالی در ماه مرداد  دوره

 3/14نرمال در ماه خرداد به مقدار  ۀمتر و در دور میلی 4/9

 دست آمد.   همتر ب میلی

 
 در ایستگاه تبخیرسنجی چمخاله SPIشاخص . 3 شکل

 
 (متر ایستگاه چمخاله )میلی ۀساالنمجموع بارش . 4شکل 
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 ماهانه و ساالنه بارندگی در شرایط خشکسالی، نرمال و ترسالی در ایستگاه چمخالهمقادیر میانگین . 2جدول 
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5/158 خشکسالی  100 6/209  6/90  92 53 6/41  9/32  4/7  5/33  4/9  76 905 

4/203 181 نرمال  4/160  9/130  7/102  5/96  9/68  1/34  3/14  3/46  7/30  121 1190 

4/248 ترسالی  3/323  3/207  3/88  1/149  6/101  1/51  1/35  2/44  5/75  2/6  8/162  1493 

 (MCM) ییوهوا آبمختلف مقادیر حج  رواناب سطحی و آب برگشتی از آبیاری اراضی کشاورزی در شرایط . 3جدول 
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13/0 خشکسالی  - 41/0  - - - - - - - - - 54/0  

25/0 نرمال  37/0  14/0  - - - - - - - - - 77/0  

62/0 ترسالی  03/1  4/0  - 08/0  - - - - - - 15/0  29/2  

 

ــدگی و زه  ــی از بارن ــاب ناش ــاورزی   روان ــی کش آب اراض

های اصـلی   تاالب که توسط انهار و زهکش ۀروستاهای حاشی

از عوامـل   ،شـوند  ایت مـی و فرعی موجود به سمت تاالب هد

تأثیرگذار بعـدی در منـابع آب ورودی بـه تـاالب امیرکالیـه      

هـای   سمت غربی تاالب توسـط زهکـش   هایشالیزار .هستند

آن  ۀحاشـی با توجه به توپوگرافی تاالب و طبیعی و مصنوعی 

شـوند و آب برگشـتی از آبیـاری     به سمت تاالب زهکشی می

شـی از بارنـدگی را بـه    آب کشـاورزی( و روانـاب نا   اراضی )زه

در فصـل  روانـاب ناشـی از بارنـدگی    . نـد کن تاالب تخلیه می

 ،شـود  تعرق اراضـی شـالیزاری مـی    ـ کشت برنج صرف تبخیر

 ایـن  غیر زراعی مقداری از ایـن روانـاب در   های ولی در فصل

غربـی   بخـش آبـی و   ۀپهنقی آن به سمت اب اراضی ذخیره و

نـوع   .[12]شود  ایت می)اراضی ماندابی( هدامیرکالیه تاالب 

 دربنـدی هیـدرولوژیکی خـاک     در طبقهمنطقه خاک اراضی 

از نوع اراضی تحت کشت  CNو ضریب منحنی  بوده Dگروه 

های مستقیم در شرایط متوسط رطوبتی خاک  غالت با ردیف

نظر گرفته شد. این شرایط بـه رطوبـت خـاک     در 88برابر با 

م رواناب سطحی در قبل از بارندگی بستگی دارد. مقادیر حج

ــالی  ــال و ترس ــالی، نرم ــرایط خشکس ــون  ش ــب میلی برحس

 .(3)جدول  برآورد شده است (MCMمترمکعب )

آب اراضی کشاورزی یا آب برگشتی به تـاالب   میزان زه

نظـر بـرآورد    به شرایط سال آبـی مـورد   با توجهتوان  را می

آب استان گـیالن حـدود    ۀتوسع. این مقدار طبق سند دکر

های مختلـف سـال    درصد میزان آب آبیاری در ماه 80تا  0

وسـیع از درصـد آب برگشـتی     دامنـۀ مـورد ایـن   است. در 

ـ توان گفت که در شرایط  می ی درصـد بیشـتری از آب   پرآب

ا امـ  ،شـود  منتقل می دست نییپاآب به  زه صورت  بهآبیاری 

 دسـت  نییپـا ها را در  خروجی زهکشآبی که  در شرایط کم

بندند،  نیاز اراضی کشاورزی می برای تأمین آب موردمزارع 

شـود. در خصـوص    درصد بیشتری از آب آبیاری مصرف می

است کـه اراضـی    درخور یادآوریمدیریت منابع آب تاالب 

آبیـاری   ۀشـبک در انتهـای   مطالعه مورد ۀمحدودکشاورزی 

همواره با مشکل کمبود آب  واقع شده وفیدرود زهکشی س

بـه   سـنتی موجـود   هـای نهر ،عین حـال  مواجه هستند. در

. آب کافی نیستندبرای توزیع آب  ،کشت برنج ۀتوسع دلیل

زیرزمینی عامل مهم دیگـری اسـت کـه نقـش بسـزایی در      

تاالب امیرکالیه دارد. با بررسی اختالف تـراز سـطح    ۀتغذی

ــاالب و  ــرآوردی از  زیرزمینــی مــیآب  ۀســفرآب ت ــوان ب ت

وضعیت تبادل جریان آب بین تاالب و آبخوان را به دسـت  

آورد. بدیهی است که در حالتی که تـراز سـطح آب تـاالب    

ــرار مــی  ــراز آب زیرزمینــی ق ــاالتر از ت ــرد،  ب آب  ۀســفرگی

امـا چنانچـه تـراز آب     ،شـود  زیرزمینی از تاالب تغذیه مـی 

تـاالب باشـد، تـاالب از     زیرزمینی بیشتر از تراز سـطح آب 

سـطح   ۀمقایسـ  .[12]شـود   طریق آب زیرزمینی تغذیه می

 تاالب نشان داد ۀمحدودهای  آب تاالب امیرکالیه با آبخوان

تاالب امیرکالیه حتـی   ۀمحدودتراز سطح آب زیرزمینی در 

باالتر نیز مرداد و شهریور  های حداقل مقدار خود در ماه در

تـوان   مـی  ،ایـن اسـاس   دارد. بر از تراز سطح آب تاالب قرار
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ــمت آب     ــدرولیکی از س ــان هی ــه گرادی ــت ک ــه گرف نتیج

و تـاالب امیرکالیـه    اسـت زیرزمینی به سمت تاالب مثبت 

شود. از مـاه اردیبهشـت تـا     توسط آب زیرزمینی تغذیه می

تـأمین آب آبیـاری    منظور  بهشهریور برداشت از آب تاالب 

ــراز ســطح آب  ــاالب و  اراضــی شــالیزاری، ســبب افــت ت ت

افزایش گرادیان هیدرولیکی جریان آب زیرزمینی  بنابراین،

بیشتر تاالب از آب  ۀتغذیبه سمت تاالب شده که منجر به 

 ۀتغذیـ حجـم   5و شـکل   4. در جـدول  دشـو  زیرزمینی می

تاالب امیرکالیه از آب زیرزمینی در سناریوهای مختلف بـه  

وجـه بـه   تبـا  صورت ماهانه و ساالنه نشان داده شده است. 

های آب  ، سفرهاولدرجۀ در  تاالب ۀتغذیاینکه منبع اصلی 

بارندگی مستقیم بر سطح تاالب  دومدرجۀ و در زیرزمینی 

ــابی صــحیح منــابع آب زیرزمینــی و مــدیریت  اســت ، ارزی

در حفظ حیـات   بسزاییهای منطقه اهمیت  برداشت از چاه

 مهم توجه شود که فصل کاشـت  امر . اگر به اینداردتاالب 

باران منطقه است، این یافته که  کمهای  برنج منطبق بر ماه

آب زیرزمینی تنها منبـع قابـل وثـوق در تـأمین آب      ۀسفر

اهمیت محـدودیت برداشـت از    ،محیطی تاالب است زیست

تاالب را  ۀحوضریزی جامع منابع آب  ها بر اساس برنامه چاه

 دهد.  بیش از پیش نشان می

 از آب زیرزمینی در تاالب امیرکالیه در سناریوهای مختلف )میلیون مترمکعب(مقادیر حج  تغذیه . 4جدول 
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یخشکسال  46/0  42/0  32/0  26/0  21/0  16/0  24/0  36/0  5/0  62/0  63/0  58/0  77/4  

32/0 نرمال  29/0  25/0  23/0  22/0  19/0  25/0  34/0  47/0  57/0  56/0  5/0  19/4  

یترسال  25/0  27/0  3/0  26/0  26/0  23/0  27/0  33/0  39/0  46/0  44/0  36/0  82/3  

 
 تاالب امیرکالیه از آب زیرزمینی در سناریوهای مختلف ۀتغذیحج  . 5 شکل

ــتبخ ــاالب و تبخ ری ــاز ســطح آزاد آب در ت ــرق ـ  ری تع

 هیـ رکالیآب تاالب ام ۀیتخلمهم در  عوامل از یتاالب اهانیگ

از سطح آزاد آب تاالب از  ریتبخ زانیبرآورد م ی. براهستند

 ۀدور طیچمخاله  ستگاهیدر ا ریتشت تبخ یارقام مشاهدات

تغییرات مقادیر تبخیر از تشت را بـه  استفاده شد. ساله  30

 6در شکل  صورت ساالنه در ایستگاه تبخیرسنجی چمخاله

بیشترین تبخیر سـاالنه در ایسـتگاه    است.شده ه نشان داد

در سـال  متـر   میلی 5/1353چمخاله در این دوره به مقدار 

ــی ــ 1379 آب ــدار    1380ـ ــه مق ــرین آن ب  8/710و کمت

 ،. همچنـین اسـت  1372ــ  1371 متر در سـال آبـی   میلی

میانگین بلندمدت تبخیر ماهانه در ایستگاه چمخالـه طـی   

شـده    نشـان داده  5جدول  درهای خشک، نرمال و تر  سال

، نرمال خشکسالی های است. بیشترین مقدار تبخیر در دوره

ــالی ــالی  و ترس ــهترس ــب  ب  9/173و  5/171، 7/178ترتی

متر در مـاه مـرداد و کمتـرین مقـدار تبخیـر نیـز در        میلی

و  7/27ترتیـب   بـه های نرمال و خشکسالی در ماه دی  دوره

ماه بهمـن بـه مقـدار    ترسالی در  ۀدورمتر و در  میلی 6/23

 دست آمد.ه متر ب میلی 8/33
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در  اهـان یتعـرق گ ـ   ریـ تبخ نیبه منظور تخمـ  ن،یهمچن

 یاهیـ گ بیو اعمـال ضـر   FAO56 ۀینشـر  از هیرکالیتاالب ام

 ریمقـاد  استفاده شد. اهیرشد گ ۀدور طی( Kc) یتاالب اهانیگ

 غالـب  اهـان یگ عنـوان  بـه  ین و یتاالب ۀالل اهیگتعرق ـ  ریتبخ

 هیرکالیام تاالب در هکتار 30 و 25 حدود مساحت با بیترت به

اعداد مربوط به بارش  ۀمالحظبا  .ارائه شده است 6 جدول در

 روانـاب در نظـر گـرفتن    ،نیهمچن وبر سطح تاالب  میمستق

از  ریـ تبخ ریاز مقـاد  ،یاول سال آب ۀماه ششدر  آنبه  یورود

دوره  نیـ در ا یتـاالب  اهـان یتعـرق گ ـ  ریسطح آزاد آب و تبخ

  .است نظر شده ( صرفیاول سال آب ۀماه شش)

 

 تبخیر از تشت در ایستگاه تبخیرسنجی چمخاله ۀساالنمقادیر . 6 شکل

 تبخیر در شرایط خشکسالی، نرمال و ترسالی در ایستگاه چمخاله ۀساالنمقادیر میانگین ماهانه و . 5 جدول

 ریتبخ
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یخشکسال  3/65  4/42  8/38  6/39  8/33  52 6/68  8/103  3/155  170 7/178  1/107  1055 

7/65 نرمال  8/47  8/39  7/27  9/29  6/35  2/58  4/93  5/146  151 5/171  8/113  981 

یترسال  4/59  9/39  9/31  6/23  8/28  33 4/53  5/78  131 158 9/173  4/124  936 

 یآب سال طی و اهیگ رشد یها دوره در هیرکالیام تاالب در غالب اهانیگتعرق -ریتبخ ریمقاد. 6 جدول

تاالبی(اللۀ آبی )گل مردابی یا پهنۀ  نوع پوشش خشکی )گیاه غالب نی(پهنۀ    

 مراحل رشد برحسب دوره
مرحلۀ 

 اولیه
میانیمرحلۀ   

مرحلۀ 

 پایانی
اولیهمرحلۀ  میانیمرحلۀ   پایانیمرحلۀ    

رشد برحسب روز ۀدور  45 90 30 120 180 65 

05/1 ضریب گیاهی  1/1  1/1  1 2/1  1 

متر بر روز( تعرق )میلیـ  تبخیر  48 99 33 269 280 34 

 حجم تبخیر

 )میلیون مترمکعب(

اول  ۀماه شش

 سال آبی
04/0  

دوم  ۀماه شش

 سال آبی
26/0  

 

در  بتتیالن آب تتتاالب امیرکالیتته  ۀمعادلتتتنظتتی   .3. 3

 سناریوهای مختلف خشکسالی، نرمال و ترسالی

ـ  یـک  تشـکیل  بیشـتر  بـیالن  ۀمعادل اجزای  را پویـا  ۀمعادل

 مـورد  دقـت  افـزایش  با ها آن ۀمحاسب چگونگی که دهد می

ـ  مسـتلزم  و یافته زمانی، تغییر ۀدور تغییر و نیز تقاضا  ۀارائ

 بـیالن  ،. بنابرایناست ها آن ۀمحاسب برای عملی کارهای راه

 بـه  ولی شود، محاسبه زمانی ۀدور هر برای ممکن است آب

 بـرای  بـیالن  و متوسـط  بـیالن  بـین  تنهـا  غالبـا   کلـی  طور
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 ماه یا فصل سال، یک انتقال )برای زمانی مشخص های دوره

 ،نتیجـه  شـود. در  مـی  قایـل  روزهـا( تمـایزی   از تعدادی یا

 سـیکل  یـک  بـرای  عمومـا   که بـیالن آب  پذیرفت توان می

 هیـدرولوژیکی( محاسـبه   سـال  یـا  تقـویمی  لساالنه )سـا 

 تـرین  آب، سـاده  ۀسـاالن  بـیالن متوسـط   ۀمحاسب. شود می

 تغییـرات از از برخـی  توان  می چون است، آب بیالن لهئمس

 دشـوار  آن ۀمحاسب و گیری که اندازه حوضه، در آب ۀذخیر

. با این توضیح، اجزای معادالت بـیالن  نظر کرد صرف ،است

 رکالیه و مجمـوع حجـم آب ورودی بـه   منابع آب تاالب امی

تاالب و خروجی از آن در سناریوهای خشکسالی، نرمـال و  

ارائه شـده   9 ـ7 های در جدول 1398ترسالی در سال آبی 

حجم  ۀکنند یینتعین عامل ملثرتر به عنوان است. بارندگی

 اول سـال آبـی   ۀماه ششدر  آب ورودی به تاالب امیرکالیه

وجـی از تـاالب در ایـن دوره    حجم آب خر ،. همچنیناست

جز شرایط خشکسـالی( تحـت تـأثیر خـرو  آب از      هغالبا  )ب

های خروجی تـاالب اسـت.    روی سرریز یا بازگشایی دریچه

 دوم سـال آبـی   ۀماهـ  شـش در  حجم آب ورودی به تـاالب 

آب کشـاورزی اسـت.    بیشتر تحت تـأثیر آب برگشـتی و زه  

کشـاورزی  در این دوره پمپاژ آب بـرای مصـارف    ،همچنین

. اسـت مقدار حجم آب خروجی از تاالب  ۀکنند یینتععامل 

اول توسـط   ۀماه شششود که تاالب در  نتیجه می ،بنابراین

ــه شــده و در    ــاب ســطحی تغذی ــدگی مســتقیم و روان بارن

مصـارف   بـرای شـده   ذخیـره دوم این مقـدار آب   ۀماه شش

 شود. کشاورزی پمپاژ می

 برحسب میلیون مترمکعب ب ورودی و خروجی به تاالب در سناریوی خشکسالیبیالن و حج  آ ۀمعادلاجزای . 7جدول 
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 سناریوی خشکسالی 

16/4  35/0  04/0  15/0  03/0  15/0  19/0  24/0  38/0  37/0  96/0  55/0  73/0  بارش مستقیم 

ی
منابع ورود

 

54/0  - - - - - - - - - 41/0  - 13/0  رواناب ناشی از بارش 

98/2  - 09/0  8/0  83/0  83/0  44/0  آب برگشتی از آبیاری - - - - - - 

77/4  58/0  63/0  62/0  5/0  36/0  24/0  16/0  21/0  26/0  32/0  42/0  46/0  تغذیه از آب زیرزمینی 

45/12  93/0  76/0  57/1  37/1  34/1  87/0  4/0  59/0  64/0  69/1  97/0  32/1  مجموع 

3 4/0  52/0  51/0  42/0  25/0  17/0  14/0  09/0  08/0  1/0  13/0  19/0  تبخیر از سطح آب 

ی
منابع خروج

 

49/0  07/0  09/0  08/0  07/0  04/0  03/0  02/0  02/0  01/0  02/0  02/0  03/0  تعرق گیاهان تاالبیـ  تبخیر 

2/9  - 27/0  46/2  55/2  55/0  36/1  پمپاژ(مصرف کشاورزی ) - - - - - - 

 خروجی از سرریز و دریچه - - - - - - - - - - - - -

69/12  46/0  88/0  05/3  04/3  85/2  56/1  16/0  11/0  09/0  12/0  15/0  22/0  مجموع 

24/0-  47/0  12/0-  47/1-  68/1-  51/1-  69/0-  24/0  48/0  55/0  57/1  83/0  09/1  بیالن 

 

 نرمال برحسب میلیون مترمکعبخروجی به تاالب در سناریوی  بیالن و حج  آب ورودی و ۀمعادلاجزای . 8جدول 
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 سناریوی نرمال 

 بارش مستقیم 83/0 94/0 74/0 6/0 47/0 44/0 32/0 16/0 07/0 21/0 14/0 56/0 48/5

ی
منابع ورود

 

 رواناب ناشی از بارش 25/0 37/0 14/0 - - - - - - - - - 77/0

 آب برگشتی از آبیاری - - - - - - 49/0 47/1 47/1 42/1 16/0 - 31/5

 از آب زیرزمینیتغذیۀ  32/0 29/0 25/0 23/0 22/0 19/0 25/0 34/0 47/0 57/0 56/0 5/0 19/4

 عمجمو 4/1 6/1 13/1 83/0 69/0 63/0 36/1 98/1 01/2 2/2 86/0 05/1 74/15

14/3  36/0  55/0  48/0  47/0  3/0  19/0  11/0  1/0  09/0  13/0  15/0  21/0  تبخیر از سطح آب 

ی
منابع خروج

 

52/0  06/0  09/0  08/0  08/0  05/0  03/0  02/0  02/0  01/0  02/0  03/0  03/0  تعرق گیاهان تاالبیـ  تبخیر 

93/10  - 32/0  92/2  03/3  03/3  62/1  مصرف کشاورزی )پمپاژ( - - - - - - 

12/2  - - - - - - 5/0  58/0  73/0  31/0  خروجی از سرریز و دریچه - - 

7/16  42/0  96/0  48/3  58/3  38/3  84/1  63/0  69/0  83/0  46/0  18/0  25/0  مجموع 

96/0-  63/0  1/0-  28/1-  57/1-  41/1-  48/0-  - - - 67/0  42/1  16/1  بیالن 
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 ترسالی برحسب میلیون مترمکعبجی به تاالب در سناریوی بیالن و حج  آب ورودی و خرو ۀمعادلاجزای . 9جدول 
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 سناریوی ترسالی 

87/6  75/0  03/0  35/0  2/0  16/0  23/0  47/0  69/0  41/0  95/0  49/1  14/1  بارش مستقیم 

ی
منابع ورود

 

29/2  15/0  - - - - - - 08/0  - 4/0  03/1  62/0  رواناب ناشی از بارش 

08/7  - 21/0  89/1  97/1  97/1  05/1  آب برگشتی از آبیاری - - - - - - 

82/3  36/0  44/0  46/0  39/0  33/0  27/0  23/0  26/0  26/0  30/0  27/0  25/0  تغذیه از آب زیرزمینی 

05/20  26/1  68/0  7/2  56/2  45/2  56/1  7/0  03/1  67/0  65/1  79/2  01/2  مجموع 

38/3  34/0  57/0  54/0  5/0  33/0  22/0  17/0  11/0  13/0  12/0  14/0  21/0  تبخیر از سطح آب 

ی
منابع خروج

 

56/0  06/0  09/0  09/0  08/0  05/0  04/0  03/0  02/0  02/0  02/0  02/0  03/0  تعرق گیاهان تاالبی-تبخیر 

93/10  - 32/0  92/2  03/3  03/3  65/1  اژ(مصرف کشاورزی )پمپ - - - - - - 

08/5  - - - - - - 5/0  9/0  52/0  5/1  65/1  خروجی از سرریز و دریچه - 

93/19  4/0  99/0  55/3  61/3  42/3  87/1  7/0  03/1  67/0  65/1  81/1  24/0  مجموع 

11/0  86/0  31/0-  85/0-  05/1-  97/0-  32/0-  - - - - 98/0  77/1  بیالن 

 

رای مقادیر کمبود آب تتاالب امیرکالیته بت    ۀمحاسب .4. 3

 شده   گذاری هدفتأمین نیاز آبی تاالب در سناریوهای 

بیالن در هـر یـک از    ۀمعادلبه  با توجهحجم تاالب امیرکالیه 

. مقادیر تراز سـطح  داده شده استنشان  7در شکل  سناریوها

با استفاده از منحنی سطح حجم ارتفـاع   آب و مساحت تاالب

ـ  (1399) مدبری و شکوهی مطالعۀمطابق تاالب امیرکالیه    هب

در . مقادیر تراز سـطح آب و مسـاحت تـاالب    [12] دست آمد

مقادیر تراز، مساحت و حجم  ارائه شده است. 9و  8های  شکل

های تیر و مرداد به دلیل برداشـت آب بـرای    آب تاالب در ماه

تـراز  مصارف کشاورزی به کمترین مقدار خود رسـیده اسـت.   

زوهـای اراضـی   به منظور جلـوگیری از شکسـتن با  سطح آب 

، بـا  های آبـان تـا اسـفند    در ماه ها ی آنگگرفت شالیزاری و آب

کنتــرل  ۀســازهــا و یــا ســرریز آب از روی  بازگشــایی دریچــه

 شود. خروجی کنترل می

 
 نمودار حج  آب تاالب امیرکالیه در سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالی . 7شکل 

 

 کالیه در سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالیآبی تاالب امیر ۀپهننمودار مساحت . 8شکل 



 745  ... و یآب کشاورز نیمأت نیب یها جهت رفع چالش یتیریمد یراهکارها بررسی: و همکاران یدبرم

 
 تراز سطح آب تاالب امیرکالیه در سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالی . 9شکل 

با توجه به بیالن آب تـاالب امیرکالیـه و منـابع آب در    

تـوان   مـی  خشکسالی، نرمال و ترسـالی  دسترس در شرایط

نیاز آبی مین أت براینظر را  یکی از شرایط اکولوژیکی مورد

تاالب در نظر گرفت. بدیهی است که در شرایط خشکسالی 

تأمین نیاز آبی تاالب برای رسیدن بـه شـرایط اکولـوژیکی    

رو  بـه  هـایی رو  مطلوب به دلیل کمبود منابع آب بـا چـالش  

در سـه سـناریوی    کـه  توان گفـت  می ،خواهد شد. بنابراین

ب را با توجـه  باید نیاز آبی تاالخشکسالی، نرمال و ترسالی 

کـه بـا    شرایط اکولوژیکی متناسب با آن سناریو تأمین کرد

بـه   .[11]مطابقت دارد  (1400)مطالعات کریمی و مدبری 

رســیدن بــه شــرایط اکولــوژیکی مطلــوب در  ،دیگــر بیــان

خشکسالی، ممکن است هدفی بلندپروازانه باشـد   سناریوی

وضعیت . دکرتوان شرایط اکولوژیکی حداقل را تأمین  و می

ایط اکولـوژیکی  تاالب در سناریوهای مختلف نسبت به شـر 

 انـد  حداقل و مطلوب که در مطالعـات قبلـی بـرآورد شـده    

نتایج نشـان   .ندقرار گرفتمقایسه مورد  10در شکل ، [12]

سـال آبـی    طیحجم آب تاالب در سناریوهای مختلف  داد

کنـد و   بین شرایط حداقل و مطلوب تغییر مـی محدودۀ در 

کمتر از شـرایط   به ها حجم آب تاالب ر برخی از ماهحتی د

شرایط تاالب  نتایج نشان داد ،رسد. همچنین حداقل نیز می

متفـاوت اسـت و    هـای  امیرکالیه در تابستان با سایر فصـل 

ها نیاز آبی حداقل  حتی در شرایط ترسالی نیز در برخی ماه

شود. میزان کمبـود آب تـاالب امیرکالیـه     تاالب تأمین نمی

برای تأمین نیاز آبـی هـر یـک از سـناریوهای اقلیمـی بـه       

محاسبه شـدند. در شـرایط    10صورت ماهانه طبق جدول 

میلیون مترمکعب کمبـود   62/0ی با تأمین حدود خشکسال

آب در اولین ماه سال آبی، نیاز آبی برای شرایط اکولوژیکی 

کمبـود آب در مـاه    ،حداقل تأمین خواهد شد و به تبع آن

دوم سال آبی اگر  ۀماه اما در شش ،شود تأمین می نیز آبان

ترین ماه، آب مازاد به تـاالب   کمبود آب در بحرانی ۀبه انداز

دوم  ۀماهـ  اختصاص یابد، شرایط اکولوژی حداقل در شـش 

تـرین   زیرا جبران کمبود آب بحرانـی  ،نیز تأمین خواهد شد

 ها را تضـمین  نظر در سایر ماه ماه، شرایط اکولوژیکی مورد

اول  ۀماهـ  یط نرمال و ترسالی در شـش در شرا. دکرخواهد 

در سـناریوهای  دوم  ۀماه اما در شش ،کمبودی وجود ندارد

 54/3، 65/3ترتیب به مقدار  به خشکسالی، نرمال و ترسالی

ترین  به عنوان بحرانی در ماه تیرمیلیون مترمکعب  68/2و 

ین تـأم  بنـابراین، ماه، تـاالب بـا کمبـود آب مواجـه اسـت.      

تــرین مــاه در شــرایط    مقــادیر کمبــود آب در بحرانــی  

الی، نرمـال و ترسـالی موجـب رسـیدن تـاالب بـه       سـ خشک

قبول و مطلوب خواهد شد.   شرایط اکولوژیکی حداقل، قابل

، اهمیـت حفـظ شـرایط    آمـده  دسـت  بـه با توجه بـه نتـایج   

دوم به دلیـل شـروع فصـل     ۀماه اکولوژیکی تاالب در شش

آب از تاالب و حتی مناقشـات   ۀروی کشاورزی و برداشت بی

بـه   تاالب کامال  ملمـوس اسـت.   ۀحاشینفعان  اجتماعی ذی

این روند و عـدم مـدیریت مناسـب در     ۀادامرسد با  نظر می

ناپذیری به تـاالب   جبرانهای  ای نزدیک شاهد آسیب آینده

 در فصل تابستان خواهیم بود. خصوص بهامیرکالیه 
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 در مقایسه با شرایط اکولوژیکی حداقل و مطلوبخشکسالی، نرمال و ترسالی های  سناریویحج  آب تاالب در . 10شکل 

 به صورت ماهانهخشکسالی، نرمال و ترسالی میزان کمبود آب تاالب امیرکالیه برای تأمین نیاز آبی سناریوهای . 10جدول 
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62/0 حداقل خشکسالی  57/0  - - - - - - 13/2  65/3  27/3  87/1  

66/0 - - - - - - - قابل قبول نرمال  29/2  54/3  05/3  37/1  

95/0 - - - - - - - مطلوب ترسالی  93/1  68/2  3/2  28/0  

 

ناستتب ی بتته منظتتور متتدیریت میراهکارهتتا ۀارائتت .5. 3

 آبریز تاالب امیرکالیه  ۀحوضتخصیص آب در 

ایـن   ها و رسیدن به شـرایط مطلـوب   های مقابله با تنش راه

و یا منابع  افزایش یابد آب در تاالب ۀذخیرقابلیت است که 

ایجـاد  آب جدید به منظور افزایش جریان ورودی به تاالب 

دوم سال آبـی بـه دلیـل شـروع فصـل       ۀماه شش. در شود

 ۀشـبک توجه به موقعیت منطقه در انتهـای   و با کشت برنج

آبیاری، اراضی کشاورزی همواره با کمبود آب مواجه اسـت.  

  علـی تـوان روی نهـر سـید     دوم نمی ۀماه در شش ،بنابراین

ریـزی   تأمین نیاز آبی تـاالب امیرکالیـه برنامـه    برایاکبری 

توجـه   اول بـا  ۀماه توان در شش ، اما در صورت نیاز میدکر

نیاز تـاالب را تـأمین    ب قابل برداشت این نهر آب موردبه آ

تـرین   کرد. اگر فرض شود در شـرایط خشکسـالی )بحرانـی   

اول  ۀماه اکبری در شش  علیحالت( حجم آبدهی نهر سید 

درصد کاهش یابد، حجـم آبـدهی ایـن     90سال آبی حدود 

اول سال  ۀماه نهر در محل سد الستیکی دهنه سر در شش

. حـال  دشـو  میلیون مترمکعب برآورد مـی  47/5آبی حدود 

محیطـی   درصد از آبدهی این نهر به نیاز آبی زیست 15اگر 

گاه حجم  آن ،دست سد الستیکی اختصاص داده شود پایین

 65/4اول سـال آبـی حـدود     ۀماهـ  قابل برداشـت در شـش  

آید. حجم آب قابل برداشت  دست می  همیلیون مترمکعب ب

محاسبه شـده اسـت.    11دول در ج اکبری  علیاز نهر سید 

توان از طریق نهرهای کشـاورزی   مقدار آب مورد نیاز را می

اکبری در غرب تاالب تأمین کرد.   یعل یدسمنشعب از نهر 

دبی جریان قابل برداشت از این نهـر بـه صـورت میـانگین     

 آورده شده است. 12طی سال آبی در جدول  ماهانه

بررسـی مشـکالت تـاالب و اراضـی کشـاورزی در       نتیجۀ

توان عالوه بر تعیین منابع آب ورودی  می نشان دادآن  ۀحاشی

جویی  صرفه برایجدید به تاالب، راهکارهای مدیریتی دیگری 

. بـا افـزایش ارتفـاع    دکـر و کاهش برداشت آب از تاالب اتخاذ 

متـر، عـالوه بـر     5/0تاالب بـه مقـدار    ۀحاشیکی بازوهای خا

تـوان   میلیون مترمکعبی ظرفیت مخزن تاالب می 5/1افزایش 

ــه   ــرریز و دریچ ــق س ــرو  آب از طری ــود در   از خ ــای موج ه

. بـر اسـاس اطالعـات موجـود،     دکـر اول جلوگیری  ۀماه شش

دستگاه موتورپمپ شخصی غیرمجاز از آب تاالب  150حدود 

هکتـار( برداشـت    150شالیزاری )حـدود  برای آبیاری اراضی 
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میلیـون مترمکعـب    42/1ها حدود  کنند که با برچیدن آن می

یابد. بر اسـاس نتـایج بخـش     برداشت آب از تاالب کاهش می

بسـتر تـاالب    ۀمحـدود هکتـار از   212کاربری اراضی، حـدود  

انـد   تحت تصرف قرار گرفته و به اراضی شالیزاری تبدیل شده

. بر اساس ندکن خود را از آب تاالب تأمین مینیاز  که آب مورد

 01/2تـوان حـدود    رفع تصرف این اراضی می با نیاز آبی برنج

. بهسازی دادمیلیون مترمکعب برداشت آب از تاالب را کاهش 

هـای پمپـاژ و    های آبیـاری، تعمیـر و نوسـازی ایسـتگاه     کانال

جویی در مصارف کشاورزی به منظور افزایش راندمان و  صرفه

ــدررفت آب  ــوگیری از ه ــدیریتی  جل ــای م ــر راهکاره از دیگ

درصـد برداشـت آب از    5به طوری که اگـر حـداقل    ،دنهست

میلیون مترمکعب در مصـرف   55/0تاالب کاهش یابد، حدود 

شود. مقادیر حجم آب قابل تأمین از طریق  جویی می آب صرفه

 است. آمده 13در جدول  راهکارهای مدیریتی از  یکهر 

 اول سال آبی ۀماه اکبری در شش  علیاز نهر سید حج  آب قابل برداشت  ۀمحاسب. 11 جدول

آبی سال اول ماهۀ در شش یکیدر محل سد الست یآبده  
 حج  آب

 )میلیون متر مکعب(

بلندمدت میانگین  7/54  

بلمدمدت( یانگیندرصد م 10) یخشکسال شرایط  47/5  

(یدرصد آبده 15دست سد )روش مونتانا  یینپا یطیمح یستز نیاز  82/0-  

سد دست یینپا یشاورزک نیاز  - 

قابل برداشت مقدار  65/4  

 اول سال آبی )مترمکعب در ثانیه( ۀماه اکبری در شش  علیدبی جریان قابل برداشت از نهر سید . 12 جدول

 دبی قابل برداشت برحسب مترمکعب برثانیه

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

31/0  38/0  32/0  23/0  26/0  29/0  - - - - - - 

 مقادیر حج  آب قابل تأمین از طریق راهکارهای مدیریتی .13جدول 

یریتیراهکار مد ردیف  
 حج  آب

 )میلیون متر مکعب(

درصد 5راندمان و نظارت بر برداشت حدود  یشافزا یقاز طر یدر مصرف کشاورز ییجو صرفه 1  55/0  

متر 5/0ارتفاع بازوها به مقدار  افزایش 2  5/1  

آبی سال اول ۀماه در شش یاکبر علی یدآب از نهر س برداشت 3  7/4  

دستگاه( 150مجاز )حدود  یرغ یپمپ ها برچیدن 4  42/1  

هکتار( 212در بستر تاالب )حدود  یزاریشال یتصرف اراض رفع 5  01/2  

 

حال بـا توجـه بـه کمبـود آب در شـرایط خشکسـالی،       

حجـم آب   14توان مطـابق بـا جـدول     نرمال و ترسالی می

طریق راهکارهای مدیریتی و اسـتفاده   از نیاز تاالب را مورد

. دکـر از نهر سید علی اکبری به عنوان منبع جدید تـأمین  

بستر تاالب  ۀمحدودرفع تصرف اراضی شالیزاری موجود در 

به دلیـل وابسـتگی معیشـت    های غیرمجاز  و برچیدن پمپ

ممکــن اســت باعــد ایجــاد جوامــع محلــی بــه کشــاورزی 

هــا  ود و اجــرای آنهــای اقتصــادی و اجتمــاعی شــ چــالش

ــین    ــاهنگی ب ــاد هم ــتلزم ایج ــی مس ــازمانبخش ــا س و  ه

. اسـت معـین  زمـانی   ۀازبـ طـی یـک    ریزی مناسـب  برنامه

 ،1 ۀشـمار اولویت اول اجرای راهکارهای مدیریتی  بنابراین،

. در شـرایط خشکسـالی حـداکثر    (13)جدول  است 3و  2

تـوان   میلیون مترمکعب کمبود آب وجود دارد که می 65/3

 3و  2 ،1 ۀشماررا از طریق اجرای راهکارهای مدیریتی آن 

بـا   آب مـورد نیـاز   به طـوری کـه   (،13)جدول  دکرتأمین 

افزایش ظرفیت مخزن و آبگیری از نهر سید علی اکبری در 

دوم سـال آبـی    ۀماهـ  پاییز و زمسـتان، در شـش   های فصل

شود. در شرایط نرمال و ترسالی نیـز بـه منظـور     تأمین می

ــأمین  ــا   68/2و  54/3ت میلیــون مترمکعــب کمبــود آب، ب

ترتیـب از   بـه تـوان   می( 13)جدول  2 ۀشماراجرای راهکار 
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میلیون مترمکعب آب که در فصـل زمسـتان    08/5و  12/2

میلیون مترمکعب آن را  5/1شود، مقدار  از تاالب خار  می

، حدود (13)جدول  1 ۀشمارو از طریق راهکار د کرذخیره 

 جویی کـرد و  عب در مصرف آب صرفهمیلیون مترمک 55/0

توان از طریق اجـرای راهکارهـای    نیاز را می قی آب مورداب

 .دکرتأمین ( 13)جدول  5و  4 ۀشمار

 مقادیر حج  تأمین آب و منابع آن در سناریوهای خشکسالی، نرمال و ترسالی. 14جدول 

 سناریو

شرایط 

اکولوژیکی قابل 

 حصول

زمانی سال آبیدورۀ   
 بکمبود حج  آ

 )میلیون مترمکعب(
 منابع قابل استفاده

 حداقل خشکسالی
ماهه اول سال آبی شش  62/0  

3و  2، 1اجرای راهکارهای مدیریتی   
دوم سال آبی ۀماه شش  65/3  

 قابل قبول نرمال
اول سال آبی ۀماه شش  - 

5و  4، 2، 1اجرای راهکارهای مدیریتی   
دوم سال آبی ۀماه شش  54/3  

بمطلو ترسالی  
اول سال آبی ۀماه شش  - 

5و  4، 2، 1اجرای راهکارهای مدیریتی   
دوم سال آبی ۀماه شش  68/2  

 

با اعمال مدیریت صحیح و  که توان گفت می ،در نهایت

تـاالب امیرکالیـه و مـدیریت     ۀحوضمنابع آب در  ۀیکپارچ

بیالن تاالب،  ۀمعادلهای ورودی و خروجی در  صحیح مللفه

مکـان حجـم آب تـاالب امیرکالیـه را بـه      توان تا حـد ا  می

اقتصـادی از کارکردهـا و    بهینۀ وری مقداری رساند که بهره

نفعـان صـورت    گرفتن تمـامی ذی  نظر خدمات تاالب با در

ــه نشــان داد  ــاالب امیرکالی ــی ت ــیالن آب ــذیرد. ب احجــام  پ

شده برای شرایط حـداقل، قابـل قبـول و مطلـوب      محاسبه

ســتیابی در همــین شــرایط اکولــوژیکی عملیــاتی و قابــل د

. احجام پیشنهادی قابلیت اسـتفاده بـه عنـوان    استکنونی 

سـند راهبـردی و مـدیریتی تـاالب      ۀتوسعمبانی پایه برای 

اسـتفاده از تفکـر    امیرکالیه را دارند. این مطالعه نشـان داد 

نگـر   جـامع  ،دیگـر  بیـان مبتنی بر مدیریت یکپارچه و یا به 

طرف و دولت و  زمانی را از یک تواند راه تعامالت بین سا می

که با تـأمین  د کنبرداران را از طرف دیگر چنان تأمین  بهره

 ای دست یابد. پایدار منطقه ۀتوسعنفعان به  ذی ۀهممنافع 

 گیری نتیجه .4

المللـی اسـتان گـیالن     تاالب امیرکالیه یکی از سه تاالب بین

ضور فرد زیستگاهی و ح های منحصربه که به دلیل ویژگی است

یـک   عنـوان   بـه گـذران   و تنوع زیاد پرندگان مهاجر زمسـتان 

المللی شـده و   زیستگاه امن توسط کنوانسیون رامسر ثبت بین

تحت حفاظت و مدیریت سـازمان محـیط زیسـت قـرار دارد.     

تحت مدیریت  ۀبه لحاظ حفاظتی از بین چهار طبق ،همچنین

پناهگـاه حیـات    عنـوان   بـه سازمان حفاظت محـیط زیسـت،   

اسـت کـه هـیچ     درخـور یـادآوری   .معرفی شده استحش، و

ریزد و فقط رودخانه یا نهر سـید   ای به این تاالب نمی رودخانه

کند و نیاز آبی اراضـی   غربی آن عبور می سمتعلی اکبری از 

شود. البتـه   زراعی مناطق اطراف از آب این رودخانه تأمین می

حاشـیۀ   هـای  آب قسمتی از اراضی زراعی برخـی از آبـادی   زه

 نیحفظ چنـ  منظور  بهشود.  تاالب به داخل تاالب هدایت می

 ی وطیمح ستیز یها ارزش با توجه بهحساس  یها ستمیاکوس

 یدیـ توجه به نقـش کل  ،نیو همچن ها آن یاجتماعـ  یاقتصاد

 نیـی ، تعیآبـ  یهـا  سـتم یاکوس وابسته بـه  یآب در کارکردها

نیـاز   ،بنابراین .است یضرور ها تاالب یبرا نیاز موردمقدار آب 

محیطی تاالب امیرکالیه بر اسـاس سـه سـناریوی     آبی زیست

حفظ شرایط حـداقل، قابـل    برایخشکسالی، نرمال و ترسالی 

میزان کمبـود آب   ،نفعان و همچنین قبول و مطلوب برای ذی

در مطالعات سناریوهای مختلف برای تأمین نیاز آبی تاالب در 

آب تاالب امیرکالیه و منابع  . با توجه به بیالندشتعیین قبلی 

خشکسـالی، نرمـال و ترسـالی،    دسترس در شـرایط   قابلآب 

مین أنظر را جهـت تـ   توان یکی از شرایط اکولوژیکی مورد می

نیاز آبی تاالب در نظر گرفـت. بـدیهی اسـت کـه در شـرایط      

خشکسالی تأمین نیاز آبی تـاالب بـرای رسـیدن بـه شـرایط      

هـایی   د منابع آب بـا چـالش  اکولوژیکی مطلوب به دلیل کمبو

در سه سناریوی  که توان گفت می ،رو خواهد شد. بنابراین به رو

 بـه  باید نیاز آبی تاالب را با توجهخشکسالی، نرمال و ترسالی 

ه بـ شرایط اکولـوژیکی متناسـب بـا آن سـناریو تـأمین کـرد.       

میزان کمبود آب تاالب امیرکالیه برای تأمین نیـاز   ،ترتیب ینا



 749  ... و یآب کشاورز نیمأت نیب یها جهت رفع چالش یتیریمد یراهکارها بررسی: و همکاران یدبرم

ک از سناریوهای اقلیمی به صورت ماهانه و ساالنه به آبی هر ی

اول و دوم محاســبه شــدند. در شــرایط  ۀماهــ تفکیــک شــش

شـرایط   به منظور دستیابی بهی برای تأمین نیاز آبی خشکسال

میلیـون   62/0اول حـدود   ۀماهـ  اکولوژیکی حداقل، در شـش 

میلیون مترمکعب  65/3دوم حدود  ۀماه مترمکعب و در شش

یط نرمال و ترسالی در در شراوجود خواهد داشت.  کمبود آب

دوم  ۀماهـ  امـا در شـش   ،اول کمبودی وجود نـدارد  ۀماه شش

کمبـود آب   میلیون مترمکعب 68/2و  54/3ترتیب با  بهتاالب 

اهمیت تاالب و شرایط اکولوژیکی آن  ،شود. بنابراین مواجه می

 دوم به دلیل وجود اراضی کشاورزی و برداشـت  ۀماه در شش

رویه آب از تاالب کامال  ملموس اسـت. حـال بـا توجـه بـه       بی

 تـوان حجـم آب مـورد    کمبود آب در سناریوهای مختلف، می

تـأمین  شـده   ارائـه نیاز تاالب را از طریق راهکارهای مدیریتی 

 مشـخص علـی اکبـری    آبدهی نهر سیدمیزان . با بررسی دکر

در آن تـوان از   اول سـال آبـی مـی    ۀماهـ  در شش تنهاشد که 

حجم آب قابل برداشت از ایـن   .تأمین آب تاالب استفاده کرد

محیطـی   آبـی و نیـاز زیسـت    کـم نظر گرفتن شرایط  نهر با در

بـا  میلیون مترمکعب برآورد شـد.   7/4دست نهر، حدود  پایین

تـاالب بـه    ۀحاشـی  محلـی توجه به وابستگی معیشت جوامـع  

 رفـع تصـرف  اجرای راهکارهای مدیریتی همچـون  کشاورزی، 

بسـتر تـاالب و برچیـدن     ۀمحدوداراضی شالیزاری موجود در 

هـای   های غیرمجـاز ممکـن اسـت باعـد ایجـاد چـالش       پمپ

ریـزی   برنامهها مستلزم  اقتصادی و اجتماعی شود و اجرای آن

که این مفهوم  است معین زمانی ۀازبطی یک   و جامع مناسب

. [24]مطابقـت دارد   (1399) با مطالعات مـدبری و شـکوهی  

مربـوط بـه   اولویت اول اجرای راهکارهـای مـدیریتی    نابراین،ب

راندمان، افزایش ظرفیت مخزن تاالب و تأمین آب در افزایش 

کمبـود  . است اول سال آبی از نهر سید علی اکبری ۀماه شش

ــالی  آب  ــرایط خشکس ــی رادر ش ــرای   م ــق اج ــوان از طری ت

یت به طوری که با افزایش ظرف ،دکرتأمین  یادشدهراهکارهای 

پـاییز و   های مخزن و آبگیری از نهر سید علی اکبری در فصل

دوم سـال آبـی تـأمین     ۀماهـ  نیاز در شش زمستان، آب مورد

 سـالی نیـز بـه منظـور تـأمین     شود. در شرایط نرمـال و تر  می

تـوان   مـی  مخزن تـاالب  ۀذخیرکمبود آب، با افزایش ظرفیت 

ر فصـل  که د یمیلیون مترمکعب آب 08/5و  12/2ترتیب از  به

میلیون مترمکعب  5/1شود، مقدار  زمستان از تاالب خار  می

فـوالدی و  پـژوهش  که این مورد بـا نتـایج    دکرآن را ذخیره 

افـزایش   بـا  ،همچنـین  .[25] یکسان است (1399) همکاران
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