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 براساس امیركاليه تاالب محیطیی زيستآب ازین نییتع

با درنظرگرفتن تضاد بین استفاده از آب  نگرجامع کرديرو

 ببرای كشاورزی و حفظ تاال

 
  0یعلیرضا شکوهو  *5هادی مدبری

 
 چکیده

 ،یشاورزبخصوص ک مصارف، ریسا و یآب یهاستمیاکوس یازهاین نیب تعادل یبرقرار
 و یمل سطح در آب کالن تیریمد در هادغدغه نیتریاز اصل زیحوضه آبر کیدر 

برداری گسترده از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی منجر به است. بهره یالمللنیب
ای همحیطی، تضعیف، تخریب و ناپدید شدن اکوسیستمهای زیستعدم تأمین حقابه

وان عنی امیرکالیه بهالمللنیبدر این پژوهش تاالب  .ها شده استتاالب ژهیوبهآبی 
محیطی آن از یک روش مطالعه موردی انتخاب شد و برای تعیین نیاز آبی زیست

در این  افتهیتوسعهنگر د. مدل ارزیابی جامعجامع مبتنی بر سناریوسازی استفاده گردی
اجتماعی، توسعه سناریو و تلفیق  -های بیوفیزیکی، اقتصادیتحقیق شامل بخش

اجتماعی ارزیابی جامعی از کلیه  -های بیوفیزیکی و اقتصادیاست. در بخش
عی انجام اجتما -های فیزیکوشیمیایی، اکولوژیکی، بیولوژیکی، اقتصادیشاخص

عنوان شاخص ر نهایت برداشت آب از تاالب برای مصارف کشاورزی بهگرفت و د
عنوان شاخص اکولوژیکی انتخاب ی جانوری شنگ بهاجتماعی و گونه -اقتصادی

رای حفظ مطلوبیت زیستگاه ب منظوربهشدند. در بخش توسعه سناریو، سناریوهایی 
ود ط وضع موجشرایط حداقل و مطلوب در مقایسه با شرای صورتبهشاخص منتخب 

محیطی برای ذینفعان تاالب تعیین شد. در انتها در بخش تلفیق، نیاز آبی زیست
های منتخب بر اساس برای شاخص ازیموردنآب  نیتأمتاالب امیرکالیه جهت 

ماهه دوم سال ماهه اول و ششی شده در دو دوره زمانی ششگذارهدفسناریوهای 
کالیه محیطی تاالب امیرمقدار حجم آب زیستآبی تعیین گردید. نتایج نشان داد که 

 14/9و  11/1در شرایط مطلوب در شش ماهه اول و دوم سال آبی به ترتیب برابر 
 ی تاالب امیرکالیه در شرایط حداقلطیمحستیزمیلیون مترمکعب است. نیاز آبی 

آمد. بیالن آبی تاالب امیرکالیه  به دستمیلیون مترمکعب  49/1برای تمام سال 
برای شرایط حداقل و مطلوب اکولوژیکی با  شده محاسبهان داد که احجام نش

ی در همین شرایط کنونی بوده و مبنای مناسبی برای ابیدستقابلمدیریتی اصولی 
 آورند. مدیریت جامع منابع آب حوضه و تاالب فراهم می

 
جامع، شاخص  کردیرو ،یطیمحستیز ازینتاالب،  :كلمات كلیدی

 اجتماعی. -شاخص اقتصادیی، کیاکولوژ
 11/1/66تاریخ دریافت مقاله: 

 4/6/66: مقاله پذیرش تاریخ

 
 رشت.  یجهاد دانشگاه ستیز طیپژوهشکده مح یعلم ئتیعضو ه -1
: ی. کد پسترانیا ن،یآب، قزو ی)ره(، گروه مهندس ینیامام خم یالمللنیاستاد دانشگاه ب -1

4414869818 
 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1466تان در مورد این مقاله تا پایان زمس (Discussion)بحث و مناظره 

Determining the Environmental Water Needs 

of Amirkalayeh Wetland Based on a Holistic 

Approach Regarding Contradiction between 

the Water Use for Agriculture and for Wetland 

Conservation 
 

H. Modaberi*2and A. Shokoohi 2 

 

 
Abstract 
Balancing the needs of aquatic ecosystems with other uses in a 
catchment area, especially with agriculture uses, is one of the main 
concerns in macro-management of water resources nationally and 
internationally. Extensive exploitation of water resources for 
agricultural purposes has led to a lack of environmental water 
supply and weakening, destruction and disappearance of aquatic 
ecosystems, especially wetlands. In this study, Amirkalayeh 
International Wetland was selected as a case study and a 
comprehensive scenario-based method was used to determine its 
environmental water needs. The holistic model developed in this 
research included biophysical and socio-economic assessment, 
scenario development, and integration. In the biophysical and 
socio-economic assesment, a comprehensive evaluation of all 
physicochemical, ecological, biological, economic, and socio-
economic indicators was performed and finally water withdrawal 
from the wetland for agricultural purposes was selected as the 
socio-economic index and the Sheng animal species as the 
ecological index. In the scenario development section, scenarios 
were determined to maintain the habitat suitability for the selected 
index in terms of minimum and optimum conditions in comparison 
to the current condition for wetland stakeholders. Finally, in the 
integration section, the environmental water requirement of 
Amirkalayeh Wetland to supply the required water for the selected 
indicators was determined based on the targeted scenarios in the 
first and second half of the water year. The results showed that the 
amount of environmental water volume in Amirkalayeh wetland 
in the first and second half of the water year in optimum condition 
was equal to 7.25 and 6.74 million cubic meters, respectively. 
Furthermore, the minimum environmental water demand of 
Amirkalayeh wetland for the whole water year was obtained as 
high as 5.36 million cubic meters. The water balance of 
Amirkalayeh Wetland showed that the calculated volumes for the 
minimum and optimum ecological conditions are achievable in the 
current conditions through a proper management policy and 
provide a good basis for the comprehensive management of water 
resources in the basin and wetland. 

Keywords: Wetland, Environmental Water Requirement, 

Holistic Approach, Ecological Index, Socio-Economic Index. 
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 مقدمه  -5

 توسعه یطیمحستیز انیمقدار جر نییتع یبرا یادیز یهاروش
 نیمع یادرجه یقراربرو  هارودخانهبرای  ابتدادر  هاروش نیا. اندافتهی

 یابرحداقل  انیجر ای و در حد تعییناکوسیستم رودخانهاز حفاظت 
 را هاروش نیا بطور کلی. (Tharme, 2003) توسعه یافتندرودخانه 

 ،یکیدرولیه ،یکیدرولوژیه شامل یاصل دسته چهار بهتوان می
ر نگامعجز روش جهب. نمود یبندمینگر تقسو جامع ستگاهیز سازهیشب

 ،یکیدرولوژیه شدهیآورجمع یهاداده لیتحل هیبر پا هاروش بقیه
ر تحت مدنظ یهاگونه یبرا ستگاهیز یکیزیو تناسب ف یکیدرولیه
بر  و (Shokoohi and Amini, 2014) بوده استوارمختلف  یهایدب
 دانتمرکز کرده ستمیاکوس طیرودخانه و شرا میرژ نیارتباط ب یرو
(Nickghalb et al., 2016) وجود  یرا برا انیجر نیا تیاهم لیو

ور طو مردم به یجوامع محل یو اجتماع یو عوامل اقتصاد ستمیاکوس
 یهاتوسعه روش منجر یدینکته کل نیااهمیت . داننکرده انیشفاف ب

 . شد 1رنگجامع

 

 یهاو مدل کنندمیصورت شبکه عمل نگر بهجامع یهاوشر
و  یسانجوامع ان یو حت ستگاهیز سازهیشب ،یکیدرولوژیه ،یکیدرولیه

در این (. Arthington et al., 1998) دهندمی یاقتصاد را در خود جا
از  یتعداد معدود ای کی یبرا انیجر میکردن رژ نهیبه یجابهها روش

 انیجر یعیطب میشود که به رژمیاصالح  یاگونهبه انیموجودات، جر
 نیبه ا یفرض ،نگرجامع یهاوش. در ر(Sparks, 1992) باشد ترکینزد

مشخص  یکیدرولوژیه میرژ یعیصورت وجود دارد که اگر چهره طب
خاص استفاده کرد آنگاه  یهادر زمان طیشرا نیباشد و بتوان از ا

در حد مطلوب حفظ شود  ستمیانتظار داشت که اکوس توانیم
(Arthington et al., 2003 .) 

 
 نیمنظور درک ارتباط ببهریافت که توان دبا توجه به موارد باال می

 یرو آن بر راتیو تأثآبی  یهاستمیاکوسو  یطیمحستیز یهاانیجر
 ،عادالنه در تخصیص منابع آب گیرییمتصم ومردم  شتیو مع یزندگ

 یابعاد اجتماع ،یطیمحستیز انیجر یابیارز یهادر روش استالزم 
 ,Modaberi and Shokoohiگیرد )توجه قرار  مورد یو اقتصاد

درنظر  ،یطیمحستیز یهاارزش حفظ منظوربه در این میان(. 2020
 یساسح یهاستمیاکوسپیرامون  یاجتماع -یاقتصادگرفتن شرایط 

 به وجهتبا هاستمیاکوس نیا ازیموردن آب مقدار نییتع با ها،تاالب چون
است  یضرور ،آنها به وابسته یکارکردها در آب یدیکل نقش

(Conservation of Iranian Wetlands Project, 2013)نیی. تع 
 انیجر میاز رژ یبخش صیتخص درواقع یطیمحستیحقابه ز زانیم

عموم  یآن برا یهاتیو مز ستمیتا اکوس است ستمیبه اکوس یعیطب
 (. Modaberi and Shokoohi, 2019) مردم حفظ گردد

 
ل نگر در زمینه مسائهای جامعیکی از موضوعات مهم در روش

برداشت مستقیم آب برای مصارف کشاورزی  ،اجتماعی -اقتصادی
. ده استــرداخته شـدان پـهای اخیر بله در مطالعات ساـکاست 

Zou et al. (2018) ای به تعارض بین آب مصرفی در در مطالعه
ای در حوضه رودخانه ها در مقیاس محلی و منطقهکشاورزی و تاالب

مطالعه درک وضعیت استفاده از آب تاالب آمور پرداختند. هدف از این 
گر و ارائه برای کشاورزی، یافتن عوامل طبیعی و انسانی مداخله

هایی جهت بهبود وضعیت منابع آبی حوضه بود. نتایج نشان داد حلراه
درصد به  11مصارف بخش کشاورزی از  1011تا  1004که از سال 

ه آب سطحی تاالب درصد افزایش یافته و در نتیجه آن کل ذخیر 88
به دلیل خشک شدن و کاهش سطح تاالب، کاهش چشمگیری داشته 

انداز به ارزیابی چشم Boukila-Hassane et al. (2016) .است
 ینتریکی از بزرگکه سیستم یکپارچه مدیریت آب در منطقه اوران 

پرداختند. هدف این بررسی ارزیابی  بود جنوب الجزیره یهاحوضه
سیستم مدیریت یکپارچه در سراسر منطقه بود که بتواند استفاده از یک 

تقاضای مناطق مختلف را ازنظر فرآیندهای هیدرولوژیکی موردتوجه 
مطالعه در مقابل  قرار دهد. نتایج نشان داد که حساسیت منطقه مورد

فشارهایی که در آینده به منابع آبی منطقه وارد خواهد شد بسیار زیاد 
ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه تقاضای  نیاز به یجهدرنت .است

در  Meng et al. (2019) .محلی و کشاورزی بسیار ضروری است
تاالب  کیهیدرولوژی تغییرات مطالعاتی به بررسی رابطه بین ذینفعان و

واقع در حوضه آبریز رودخانه ننجیانگ در کشور چین پرداختند. در این 
 آب عمناب عملکردی هایژگیوی و ساختار ارزیابی تحقیقات به منظور

 از حفاظت و آب منابع از استفاده در تعادل ایجاد و حوضه مقیاس در
های محیطی با در نظرگرفتن شاخصزیست منظم شبکه یک ،تاالب

 رودخانه حوضه در آب منابع سیستم از نمایندگی به اقتصادی -اجتماعی
 سناریو گرفته شد و چندین درنظر 1011 تا 1001 سال از ننجیانگ

 بر انسان هایفعالیت گرفت و تأثیر قرار تحلیل و تجزیه مورد
 شانمطالعه ن شد. نتایج موجود منعکس آبی منابع و تاالب هیدرولوژی

 هب رو ننجیانگ رودخانه حوضه در آب شبکه ساختاری راندمان که داد
 ایفزاینده طور به آب تقاضای و آب تأمین بین تضاد و بوده کاهش
 منابع کنندهمصرف ترینعمده کشاورزی مصارف ست وا شده جدی

 است. آب

 
 های مختلفی در روشطیمحستیز اناتیجر به مربوط یاصل میمفاه
 نیا یرو بر راتییتغایجاد  باو  انددست آمدههب هارودخانه یبرا عمالً
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یق در این تحق. نمود استفاده زین هاتاالب یبرا هاآن از توانیم م،یمفاه
یاز برای ارزیابی ن سازیمبتنی بر سناریو نگرهیم رویکرد جامعاز مفا

 یالمللنیب تاالب تاالب امیرکالیه استفاده شده است. یطیمحستیز
 رخوردارب یفراوان ارزش از یطیمحستیز هیناح کی عنوانبه امیرکالیه

 هیناح ییهوا و آب طیشرا بهبود و رطوبت جادیا در تاالب نیا. است
 یهاپژوهش یبرا مناسب یمحل و داشته یمهم نقش خود رامونیپ
 Golmohamadi) است یستیز علوم ریسا و یجانورشناس ،یشناساهیگ

and Shariati, 2016) .ت مشکال بادر چند سال اخیر  تاالب امیرکالیه
 از ییک تاالب آب سطح تغییر و نوسان که است شده مواجه یادهیعد
نار در کآبی تاالب امیرکالیه  در حال حاضر پهنه. است مشکالت این

عی کننده آب اراضی زرامنابع اصلی تأمین شبکه آبیاری سفیدرود از
از آنجایی که بیشترین فشار و استرس در  .استحوضه و حاشیه تاالب 

افتد دست حوضه اتفاق میآب برای اراضی شالیزاری در پایینمواقع نیاز 
انونی ققانونی و غیر صورتبهآب اراضی خود لذا کشاورزان جهت تأمین 

. (Anonymous, 2004) نماینداز آب موجود در تاالب استفاده می
برداشت آب تاالب توسط کشاورزان سبب کاهش سطح آب تاالب شده 

خطر خشک شدن تاالب را تهدید خواهد کرد. تغییر  ،و با ادامه این روند
 مزارع هب جنگلی اراضی کاربری کاربری اراضی حاشیه تاالب، تغییر

 مسیر در انحرافی بندهای وبندها آب سیتأسبرنج و  شالیزاری
 سبب طرفکبرای مقاصد مختلف از ی های موجود در حوضهرودخانه
 برداریبهرهو از طرف دیگر  شده تاالب محیطیزیست حقابه کاهش

مسائلی همچون کاهش  الب امیرکالیه توسط ذینفعان محلیاز آب تا
 و صید در کنار کمبود آب، .است آورده وجودبه را شدید آب تاالب 

 نای حیات پرندگان، تاالب بخصوص منابع از رویهبی برداریبهره
 نظر زاتنها نه اتفاق این. است کرده مواجه جدی مشکل با را بومستیز

 و صادیاقت مشکالت بلکه ،هداشت بسیاری منفی آثار محیطیزیست
 بار به تاالب پیرامون ینساکن برایخصوص به را متعددی اجتماعی

 .ه استآورد
 

 ازین نیینگر به تعجامع کردیرو کیاستفاده از  با دارد نظر در مقاله نیا
کی از یبپردازد.  یالمللنیبتاالب  کی عنوانبه امیرکالیهتاالب  یآب

نگر در های جامعهای این تحقیق استفاده از مفاهیم مدلنوآوری
محیطی تاالب با تمرکز بر رایط زیستها برای  ارزیابی شرودخانه

ه در تحقیق حاضر کدر این راستا باشد. خدمات اکولوژیکی تاالب می
ا نگر ببرای اولین بار در آن از سناریوپردازی در قالب یک مدل جامع

محیطی یک تاالب آبه زیستنگرش از باال به پایین و برای تعیین حق
 گونه حساس گیاهی یا جانوریابتدا با شناسایی استفاده شده است، 

محیطی مناسب برای ادامه حیات گونه شاخص، شرایط زیست عنوانبه
و در راستای آن تضمین سالمت اکولوژیکی تاالب امیرکالیه گونه 

. سپس با بررسی وضعیت برداشت آب تاالب در فصول شودمیتعیین 
 طمختلف سال با توجه به تقویم زراعی اراضی حاشیه تاالب، شرای

نی گونه مااکولوژیکی و اقتصادی مختلف برای تاالب در ارتباط با زنده
مشخصات مورفولوژیکی  بر اساس درنهایتگردد. شاخص تعیین می

تاالب و با در دست داشتن اطالعات مربوط به رابطه گونه شاخص و 
سناریوهای تاالب، حجم آب مناسب برای تخصیص به تاالب در 

 شود.دست آورده میهشده بگذاریهدف مختلف

 

 هاروش و مواد -0

 مطالعه مورد محدوده -0-5

 1140با وسعت  ناهگاه حیات وحش امیرکالیهالمللی و پتاالب بین
کیلومتر و  1جنوبی با بیشترین طول حدود  -هکتار در امتداد شمالی
کیلومتر در کمتر از یک کیلومتری دریای  8/1بیشترین عرض حدود 

امیرآباد شهرستان الهیجان در استان گیالن  و در جنوب بخش خزر
 تیموقع 1 شکل (.Ashouri and Abdous, 2012قرار دارد )

شان را ن تاالب امیرکالیه کاربری اراضییی، محدوده بستر و ایجغراف
 دهد.می

 

و تراز کف به طور متوسط متر  81/1با عمق متوسط  امیرکالیهتاالب 
یکی از های آزاد، آب متر نسبت به تراز سطح -04/18حدود 

برای  مهم وحش در گیالن و مکانیهای مهم حیاتزیستگاه
 ها هزار پرنده مهاجر آبزی در فصل زمستانگذرانی ساالنه دهزمستان
حلی برای م این تاالبدر گذشته،  .(Behrouzirad, 2008است )

د صی و ، شکارتاالب  ذخیره آب کشاورزی اراضی شالیزاری حاشیه
، اما به دلیل وسعت ؛اهالی منطقه بوده استتوسط و ماهیان پرندگان 

مورد حفاظت  1446یتش برای پرندگان و ماهیان از سال اهمموقعیت و 
 Ramsar) و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد

Convention, 2012) . هکتار از این تاالب  400امروزه فقط کمتر از
 دوستتوسط گیاهان آبزی یا آب و مابقی بودهدارای پهنه آبی باز 

هنه پ چهاراین محدوده کلی در  طوربهنی پوشیده شده است.  ژهیوبه
 ,Ashouri and Abdous) وجود دارد)بیوتوپ( بارز  شناختیبوم

 باشد ومیای( که پوشیده از گیاه نی بیوتوپ تاالبی )حاشیه .(2012
 الههرسارد. ترین وسعت تاالب به این بیوتوپ اختصاص دیکپارچه

منظم در این تاالب  طوربهزی مهاجر صدها جفت از پرندگان خشک
آوری سازی و جوجهها به همراه پرندگان آبزی آشیانهدر میان نی

از  یکیغربی تاالب  در بخشی توسکا پراکنده هایتوده .کنندمی
 ,Asri and Moradiاست ) امتیازات این بیوتوپ و تاالب امیرکالیه

مجموع این درختان به همراه نی، پهنه آبی و  که یطورهب( 2006
اب ــترین زیستگاه برای عقرا تبدیل به مهم پرندگان آبزی، امیرکالیه
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Fig. 1- Location, bed area and land use of Amirkelayeh wetland 

 و كاربری اراضی تاالب امیركاليه يی، محدوده بسترایجغراف تیموقع -5 شکل

 
در خطر انقراض جهانی( در استان کرده است و دار بزرگ )گونه خال

همواره جمعیت مناسبی از این گونه عقاب به همراه عقاب دریایی 
 Ashouri and) شونددر فصل زمستان در این تاالب دیده می دیسفدم

Abdous, 2012). قرار دارند  هرم غذایی تاالب رأسها، در این عقاب
از سوی دیگر، گیاهان کنند. دگان آبزی تغذیه مین و پرنو از ماهیا

خوار، عالوه بر اینکه برای ماهیان گیاهدر این بیوتوپ نی  ژهیوبهآبزی 
ها در مقابل مهاجمین و مکانی امن منبع غذایی هستند، پناهی برای آن

 ,.Vafajo Dianati et al) آورندها فراهم میریزی آنبرای تخم

ی بیوتوپ تاالبی )پهنهها، ترین آنها و مهمپبیوتواز دیگر (. 2013
بوده  هنده دآب بارزترین ساختار تشکیل، باز آبی( است. در این بیوتوپ

رسد. متر نیز می 1/1های جنوبی، عمق آب تاالب به بیش از در بخش و
در این  وجود آب با عمق مناسب و وفور گیاهان آبزی و مواد غذایی

ل به یک زیستگاه مناسب برای ، امیرکالیه را تبدیبخش
 گذرانی پرندگان آبزی غواص در منطقه کرده استزمستان

(Behrouzirad, 2008). یاز تأمین ن، این بیوتوپاصلی کارکرد ، درواقع
واص های غگونه ژهیوبه پرندگان مهاجر آبزیو غذایی برای زیستگاهی 

یه یرکالآب یکی از امتیازات اصلی تاالب اممناسب است. وجود عمق 

 Ashouriاست )های استان و جنوب دریای خزر نسبت به اغلب تاالب

and Abdous, 2012 .) از گذشته تا حال همواره امیرکالیه زیستگاه
گذرانی چنگر و اردک سرحنایی در استان بوده مناسبی برای زمستان
ه ها در امیرکالیگونه در اغلب سال ی از اینتوجهاست و جمعیت قابل 

زنی در آب از گیاهان آبزی کند. چنگر با غوطهگذرانی میزمستان
کند و نقش مهمی در کاهش حجم این گیاهان آبزی ور تغذیه میغوطه

های دارد. از سوی دیگر چنگر، خود یک طعمه و شکار برای عقاب
ست اخالدار بزرگ، شنگ )تنها پستاندار در تاالب( و شکارچیان منطقه 

(Ashouri and Abdous, 2012 .) همچنین پهنه آبی تاالب، زیستگاه
گونه در خطر انقراض جهانی؛ کپور  ژهیوبهمهمی برای ماهیان تاالب 

معمولی فراهم آورده است. کپور معمولی از نظر رژیم غذایی جزء 
 وسیعیاً نسبتشود و تنوع غذایی ماهیان همه چیزخوار محسوب می

ختلف های محیات گونه تداوم(. Vafajo Dianati et al., 2013) دارد
 های شاخص، نادر و در خطر انقراضگیاهی و جانوری و حضور گونه

ارزشمند این بخش از تاالب  شناختیبومی ساختار دهندهنشان جهانی،
زراعی  بیوتوپ جنگلی و بیوتوپ سازگان،بومدو بیوتوپ دیگر این  است.

تأمین  هژیوبهو  افزایش تنوع جانوری و گیاهی، ایجاد پناهکه در  هستند
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 Ashouri and) مهمی دارندنقش برای حیات وحش تاالب غذا 

Abdous, 2012 .)و  قرار داردی تاالب بیوتوپ جنگلی در حاشیه
شود و بیوتوپ عمق پوشیده از جوامع توسکا را شامل میمناطق کم
 پیرامونی زراعی در نوارهای باریک پراکندهمتشکل از زراعی نیز 

حفظ این  منظوربه(. Ashouri and Abdous, 2012شد )بامیتاالب 
امکان  تا حدباید  میرکالیهتاالب ا در هاآنها و خدمات مرتبط با بیوتوپ

یان در سال جلوگیری شود.از درهم ریختن تعادل زیستی و محیطی آن 
 فصولای بخصوص در اخیر تاالب امیرکالیه دچار مشکالت عدیده

ود خ ازیموردنشاورزان حاشیه تاالب آب که ک کشت اراضی شالیزاری
، ایندنمهای کشاورزی را از تاالب امیرکالیه برداشت میبرای فعالیت

ب سو و کمبود منابع آ. توسعه اراضی زیر کشت برنج از یکشده است
ایی های انتهبکه آبیاری زهکشی مخصوصاً در بخشبرای توزیع در ش

در آن قرار دارد از سویی  که تاالب امیرکالیه D5شبکه همچون واحد 
دیگر سبب شده است که تاالب امیرکالیه در جهت تأمین آب آبیاری 

 ,.Nasiri Gheidari et al) اراضی شالیزاری مورد استفاده قرار گیرد

 1110آب موردنیاز بخشی از اراضی حاشیه تاالب به مساحت  .(2010
ماهه  1دت اند، در ماغلب در سمت شرقی تاالب واقع شدههکتار که 

دیزل پمپ شخصی  110ایستگاه پمپاژ و تعداد حدود  10از طریق تعداد 
شود اما اراضی غربی تاالب از اینچی مستقر در تاالب تأمین می 4و  4

د و شونرودخانه سید علی اکبری آبیاری میطریق نهرهای منشعب از 
  .(ریزدها به تاالب میآب این اراضی از طریق زهکشفقط زه

 

 كار انجام روش -0-0

 وسطت امیرکالیهتاالب  یطیمحستیز یآب ازین نیتخممقاله  نیدر ا
. است دهش وردهبه دست آ سازیمبتنی بر سناریو نگرجامع کردیرو کی

 یهاانیجر یابیدر ارز یانگر نقش گستردهجامع یهاکردیرو
ی یباال آییکارها اند. این روشداشته ریاخ یهاسالدر  یطیمحستیز

 تیلقاب آنهانتایج حاصل از  و انداز خود نشان داده ستمیحفظ اکوس در
 Modaberi)دارد  آب صیدر تعامالت مربوط به تخص بیشتریدفاع 

and Shokoohi, 2020). روش نگر، مهم جامع یهاازجمله روش
 یسر کی، BBM روش یخروجاست.  1(BBM) هسازند یاجزا
 درصد بامطلوب است که  طیبه شرا دنیرس یماهانه برا یهاانیجر
 نیا BBM روش ی. ضعف اصلگرددیمختلف محاسبه م یهانانیاطم

 یزیجوت و به عبارت بهتر شدهنییتع شیپ دبی جریان در آن از که است
 طیشرا کی ابتدا روش نی. ا(Tharme and King, 1998) ستا

 میرژ آن ازو پس کندیم نییتع شیپ از را ستمیاکوس یبرا مطلوب
. دهدبدست مینقطه  نیبه ا دنیرس یموردنظر را برا انیجر

است  یشنهادیپ انیجر میرژ هیتوج یبرا BBMی روش هایخروج

هد دیمن دستهبرا  انیجر میاثرات رژ توضیح و تفسیری از کهیدرحال
(King et al., 2003.) 

 
 ندارد وجود یقانون چارچوب کی که یهنگامدر نظر داشت  دیبا
 انیجر عملی یاجرا ،(توسعهدرحال یرهاکشو در خصوصهب)
 بلندپروازانه طیشرا یبرا شده فیتعر شیپ از یطیمحستیز

 به حققم کی نیبر ا عالوه. رسدیم نظربه دیبع اریبس یستمیاکوس
 فیوصت مطلوب را ستمیاکوس کی ندهیآ تیوضع تواندینم ییتنها
 ویارسن بر یمبتن جامع یکردهایرو مشکالت نیا حل یبرا. دینما

ده بو ویبر سنار یروش جامع مبتن کی 4DRIFT روش. شد داده توسعه
 از متشکل روش نی. ا(King et al., 2003) است نییکه از باال به پا

در  .است یاجتماعو  ی، اقتصادیوسازیسنار ،یکیزیوفیب هایمدول
 میرژ رییبا توجه به تغ ستمیاکوس یاجزا یهاواکنش یکیزیوفیب مدول

 یکیدرولوژیه میکار، ابتدا رژ نیا یشود. برایزده م نیتخم انیجر
با استفاده از  انیجر میمختلف رژ یو اجزا شدهییشناسا انیجر

های مهم این یکی از خروجیشوند. یدرازمدت مشخص م یهاداده
 یاجزا در راتییتغ ان،یجر میرژ در رییهر تغ یبرامدول آن است که 

ممکن  یاهمیرژ و،یتوسعه سنارول مدگردد. در یم شناسایی ستمیاکوس
 -در مدول اقتصادیو  دنگردیم فیتعر ندهیآ یهاانیجر یبرا

اجتماعی با شناسایی جوامع مرتبط با سیستم اکولوژیکی و نیز عوامل 
اقتصادی مرتبط با خدمات اکولوژیکی در سیستم تحت مطالعه، اثرات 

از  کیهراعمال از  یناش ستمیشده در اکوسزده نیتخم راتییتغ
ردد گیم ذینفعان تعیین یاجتماع -یاقتصادبر شرایط  وهایسنار

(King et al., 2003; Dunbar et al., 2004).  رویکرد توسعه داده
، که اساساً برای DRIFTروش  شده در این پژوهش از ساختار

 کار انجام مراحل. نمایدها توسعه داده شده است، استفاده میرودخانه
 مطالعات شاملبا توجه به الگوریتم توسعه داده شده این مقاله  در

ه باجتماعی، بیوفیزیکی، توسعه سناریوها و بخش تلفیق  -اقتصادی
در بخش  .است امیرکالیهتاالب  یطیمحستیز یآب ازین نییتعمنظور 
 ،ی، خصوصیات جوامع بومی، الگوهای معیشتیاجتماع -یاقتصاد

ررسی ب آنها به تاالب وابستگیوع نمیزان ارتباط این افراد با تاالب و 
 گسترده یاهیگ پوشش آن، رامونیپ یفضا و تاالب یبایز عتیطبشد. 

 و اهانیگ یبایز بیترک و پرندگان انواع یفراوان مطبوع، یهوا انبوه، و
ارد. تاالب د هیساکنان حاش شتیمع نیمأت در یمهم ینقش وانات،یح
 ،یانجام مصاحبه حضوربا  خدماتکارکردها و  نیا یتماممنظور  نیبد

ترین شاخص در مهمنهایت  درشده و  ییشناسا ،مشاهده و مرور منابع
. دیگردانتخاب  این بخش جهت تعیین نیاز آبی تاالب امیرکالیه

ی، به عنوان اثرگذارترین فاکتور بخش کشاورزاطالعات مربوط به 
شامل نوع کشت محصول و میزان برداشت اجتماعی،  -مدول اقتصادی
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از تاالب برای مصارف کشاورزی بخصوص در دوره کشت اراضی آب 
مطالعات  درجهاد کشاورزی دریافت گردید. حاشیه تاالب از سازمان 

 روابط و یستیز تنوع ،فیزیکوشیمیایی یفاکتورها بیوفیزیکی،
ص شاخ نیترانتخاب مناسب برای فاکتورها نیا میان یکیاکولوژ

های دادهشامل  شدهیسبرر یفاکتورها نیترمهم بررسی شد.
عمق تاالب، سطح و حجم آب زیرزمینی،  ،هواشناسی بخصوص بارش

 یهاشده اعم از گونهحفاظت یهامختلف، گونه یهاآب در بخش
 میها و ارتباط مستقیماه توپالنکتون،یف یهاگونه ،یجانور و یاهیگ
مورد نیاز  اطالعات. بوددر دسترس  آب سطح )حجم( ها وگونه نیب

و جانوران موجود در تاالب جهت انتخاب  اهانیگ ییشناساای بر
 النیاستان گ التیو ش ستیزطیاز سازمان مح یکیشاخص اکولوژ

اطالعات مربوط به شامل  ازیموردن یکیولوژردیه یهادادهشد.  افتیدر
علی اکبری، سیدواقع در مجاورت تاالب یعنی رودخانه دبی رودخانه 

های موجود و زمان ها و زهکشکانال میزان مصرف یا برداشت از
 ایآب منطقه یاز شرکت سهام های پمپاژ آباستفاده از ایستگاه

گردید. در بخش توسعه سناریو برای تعیین جریان  افتیدر
سناریوی حفظ تاالب در شرایط مطلوب و حداقل  دو، یطیمحستیز

ر د محیطیزیست سطوح حداقل و مطلوب نیاز آبی .در نظر گرفته شد
تماعی اج -شرایط مطلوب اکولوژیکی و اقتصادیتاالب امیرکالیه به 

 شد. بندیاجتماعی تقسیم -و شرایط حداقل اکولوژیکی و اقتصادی
ونه که گ است نیاز آبی در سطحیشرایط مطلوب اکولوژیکی در واقع 

 گونه کاهشیچهانتخابی موردنظر در بهترین شرایط باقی بماند و 
ن گونه در تاالب اتفاق نیفتد و در شرایط مطلوب ور آجمعیتی برای حض

که حفظ و  شدنیاز آبی در سطحی تعیین  اجتماعی، -اقتصادی

سبب به وجود آمدن خطراتی  ،نگهداری بیش از اندازه آب در تاالب
مانند شکستن بازوهای تاالب، سرریز بیش از اندازه آب و ایجاد سیالب 

. در این شرایط برداشت آب در اراضی شالیزاری حاشیه تاالب نگردد
همچنین شرایط حداقل  ی به حیات تاالب وارد نخواهد کرد.اصدمه

شود  محیطی طوری تعیینزیست نیاز آبی اکولوژیکی، حالتی است که
اگر حجم یا سطح یا عمق آب از آن کمتر شود، گونه موردنظر دچار  که

 لت نیاز آبیانقراض شده و یا به آن تاالب مراجعت ننماید. در این حا
آمده  به دستکمترین مقدار است و حجم آب  محیطی تاالبزیست

شرایط ر و د کندیمنسبت به شرایط طبیعی کاهش قابل توجهی پیدا 
به منظور مصارف  تاالباز برداشت آب اجتماعی،  -حداقل اقتصادی

که از تأمین شرایط حداقل اکولوژیکی  به مقداری است کشاورزی
شرایط در نظر گرفته شده برای هر سناریو در جدول جلوگیری ننماید. 

 تعریف شده است. 1
 

 در وجودم هیپا اطالعات لیتحل بابخش تلفیق و محاسبه نیاز آبی، در 
 تا 1 از تیاهم درجهند و شد انتخاب ییهاشاخص های یاد شدهبخش

ته، یافدر الگوریتم توسعه. شد گرفته در نظرها برای هر یک از آن 4
 قتیدر حق وباشد  داشته تاالب ستمیاکوس در یدیکل نقش کهی شاخص
اشد ب ی ویژهتیاهم دارای تاالب یسالمت یعدم حضور آن برا ایحضور 

 یکه دارا ایمثال گونه عنوانبه .خواهد بود 1دارای اهمیت درجه 
 تاالب قرار داشته و ییهرم غذا یدر باال ای بوده،باال  یسطح حفاظت

 نییاپ رهیها در زنجگونه رینشان دهنده وجود سا اشیکیسالمت اکولوژ
 .قلمداد گردید 1، شاخصی با رتبه باشد

 
Table 1- Minimum and optimal conditions for the Stakeholders of the wetland 

 شرايط حداقل و مطلوب برای ذينفعان تاالب -5جدول 

Scenario Ecological Conditions Socio-Economic Conditions 

Optimal 

Water requirement should be determined at 

a level where the selected species remains 

in the best conditions and there is no 

population decline for the presence of such 

species in the wetland. 

Water requirements should be determined at a 

level that does not cause excessive water 

retention in the wetland, which does not cause 

hazards such as breaking the wetland's arms, 

overflowing water, and creating floods in the 

paddy lands along the wetland. Under these 

conditions, water abstraction will not harm the 

life of the wetland. 

Minimum 

Water requirement to the extent that if the 

volume, water level, or water depth is less 

than that, the index species will become 

extinct or will not return to the wetland. In 

this case, the water requirement is the 

lowest and the volume of water obtained is 

significantly reduced compared to normal 

conditions. 

The water abstraction of the wetland is such that 

it does not create obstacles in terms of economic 

productivity and social criteria by providing the 

minimum ecological conditions 
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 یکمتر تیکه وجودشان اهم گرددمیاطالق  ییهابه شاخص 4درجه 
انتهای . در (Sajedipour et al., 2017ه باشد )تاالب داشت یدر سالمت

این بخش، حفظ مطلوبیت زیستگاه برای شاخص منتخب نیاز آبی 
شده برای ذینفعان  یگذارهدفمحیطی تاالب در سناریوهای زیست

ماهه دوم سال آبی ماهه اول و ششتاالب در دو دوره زمانی شش

وابط رتاالب و  یکیدر دست داشتن تراز اکولوژ اــبتعیین گردید و 
 تاالب یآب ازین نییارتفاع، حجم آب متناظر جهت تع -سطح -حجم

مراحل انجام کار  زده شد. نیتخم سناریوهای مختلفدر  میرکالیها
 آمده است. 1خالصه در شکل  طوربه

 

 
Fig. 2- Steps to determine the environmental water requirement of Amirkelayeh wetland according to the 

developed approach 
 میركاليه با توجه به رويکرد توسعه داده شدها تاالب یطیمحستيزنیاز آبی  نییتع مراحل -0 شکل

 
 

 

Study of plant and animal biodiversity to 
determine the ecological conditions suitable 

for ecological services  

Study on the base hydrological conditions of 

the wetland 

Module 1: Biophysics 

Development of a quantitative relationship 
between the volume of the wetland inflow 

and its biophysical components 

 

Determination of wetland ecological services 
based on theoretical foundations, observation 

and interview 

Identify the working population related to 

the ecological services of the wetland 

Determining the socio-economic index 

Module 2: Socio-Economic 

 

Module 3: 

ScenarioDevelopment 

Identify possible scenarios and describe the 

biophysical/socio-economic outcomes of 

each scenario 

 

 

Determining the final index in the first and 

second half of the water year 

Module 4: Integration and 

calculation 

The relationship between the selected final index 
and hydrological conditions such as water depth, 

water elevation and volume of the wetland 

Determining the environmental water requirement 

of the wetland in the three scenarios 
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 بحث و جينتا -1

 ارتفاع تاالب  -حجم -منحنی سطح -1-5

ارتفاع تاالب، نمودارهای  -حجم -با توجه به عدم وجود روابط سطح
و تاالب امیرکالیه  DEMو  یمتری کفسببا استفاده از نقشه  مربوطه
منحنی  4شکل  .ندگردیدو ترسیم محاسبه  GISدر محیط آن  حاشیه
ت بعادهد که با روش حداقل مرارتفاع تاالب را نشان می -حجم -سطح

توان گفت می 4تولید شده است. با استنباط از شکل  excelدر محیط 
 است که با افزایش تراز یاگونهبههندسه مخزن تاالب امیرکالیه که 

صورت تقریباً خطی و هبسطح آب، پارامترهای مساحت و حجم تاالب 
 کنند.ثابت تغییر می نسبتاً یبا شیب

 

 شونده تاالب امیركاليههو تخلی كنندههيتغذمنابع آب  -1-0

مطالعات دا ابتتاالب امیرکالیه  یطیمحستیزتعیین نیاز آبی  منظوربه
یچ توجه به این نکته که هبا منابع آب تاالب در دستور کار قرار گرفت. 

شود لذا منابع آب ای به تاالب امیرکالیه منتهی نمیرودخانه
ذیه از اناب سطحی و تغکننده تاالب امیرکالیه شامل بارندگی، روتغذیه

 بررسی و بارش مقدار متوسط تخمین منظوربه. استآب زیرزمینی 

های حوضه تاالب امیرکالیه از داده در بارش زمانی ی تغییراتنحوه
ه بساله ایستگاه تبخیرسنجی چمخاله استفاده شد. این ایستگاه  40

ت به ساله و موقعیت آن نسب 40 ازیموردنهای تکمیل بودن داده علت
ه امیرکالیه در نظر گرفت عنوان ایستگاه معرف تاالبحوضه تاالب، به

 40، بارش ساالنه ایستگاه چمخاله را در یک دوره آماری 4شد. شکل 
بیشترین مقدار بارندگی در  4دهد. با توجه به شکل له نشان میسا

 مترمیلی 1/1194با مقدار  81-81ایستگاه چمخاله مربوط به سال آبی 
متر میلی 119با مقدار  89-81ترین میزان آن مربوط به سال آبی و کم

 40های بلندمدت )دوره آماری میانگین 1در شکل همچنین است. 
مدت )دوره آماری سال اخیر( و کوتاه 10مدت )دوره آماری ساله(، میان

، 8/1111سال اخیر( بارندگی در این ایستگاه به ترتیب برابر با  10
دهنده روند کاهشی بارش که نشانبوده  متر میلی 4/1141و  9/1161

 دهدهای اخیر است. متوسط میانگین ماهانه بارش نشان میدر سال
از ماه فروردین تا ماه مرداد  مدتیطوالنکه مقدار متوسط بارندگی 

دوره  . الزم به ذکر است ایناستآن کمتر  بلندمدتنسبت به میانگین 
کشاورزی در حوضه تاالب امیرکالیه منطبق بر دوره کشت محصوالت 

 است.
 

بعدی در منابع آب ورودی به تاالب امیرکالیه، رواناب  رگذاریتأثعامل 
آب اراضی کشاورزی روستاهای دهبنه، ناشی از بارندگی و زه

رودپشت مجموعاً به مساحت حدود ده و پایینپریزاد، حسنعلیتیتی
ای اصلی و فرعی موجود هکه توسط انهار و زهکشبوده هکتار  1891

شوند. اراضی شالیزاری موجود در حاشیه و به سمت تاالب هدایت می
عنوان بخشی از شبکه آبیاری زهکشی اطراف تاالب امیرکالیه به

وجه به با ت روند.سفیدرود در استان گیالن هرساله زیر کشت برنج می
االب تتوپوگرافی تاالب و حاشیه آن، اراضی شالیزاری در سمت غربی 

های طبیعی و مصنوعی به سمت تاالب زهکشی توسط زهکش
آب کشاورزی( و رواناب آب برگشتی از آبیاری اراضی )زه و شوندمی

نج . در فصل کشت برنمایندرا به تاالب تخلیه میناشی از بارندگی 
شود تعرق اراضی شالیزاری می -رواناب ناشی از بارندگی صرف تبخیر

عی مقداری از این رواناب در اراضی شالیزاری در فصول غیر زرا لیو
شود و مابقی آن به سمت پهنه آبی تاالب و قسمت غربی ذخیره می

شود.تاالب )بخش اراضی ماندابی( امیرکالیه هدایت می

 

  
Fig. 3- Elevation-area-volume curve of Amirkelayeh wetland 

 اليهارتفاع تاالب امیرك -حجم -منحنی سطح -1شکل 
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Fig. 4- Total annual precipitation of Chamkhaleh station (millimeter) 

 (مترمجموع بارش ساالنه ايستگاه چمخاله )میلی -0شکل 

 
Fig. 5- Mean annual precipitation of Chamkhaleh station (millimeter) 

 متر(میانگین بارندگی ماهانه ايستگاه چمخاله )میلی -0شکل 

 
توان آب اراضی کشاورزی یا همان آب برگشتی به تاالب را میمیزان زه
ند طبق سبه شرایط سال آبی موردنظر برآورد نمود. این مقدار  با توجه

درصد میزان آب آبیاری در  80تا  صفرحدود توسعه آب استان گیالن 
سال است. در توجیه این محدوده وسیع از درصد آب های مختلف ماه

آبیاری  درصد بیشتری از آب یپرآبدر شرایط  توان گفت کهمیبرگشتی 
که ی آبشود اما در شرایط کممنتقل می دستنییپاآب به زه صورتبه

در را ها برای تأمین آب موردنیاز اراضی کشاورزی، خروجی زهکش
، درصد بیشتری از آب آبیاری مصرف بندندمزارع می دستنییپا

در خصوص مدیریت منابع آب تاالب آن شود. نکته حائز اهمیت می
ر د مطالعه موردمحدوده با توجه به اینکه اراضی کشاورزی است که 

انتهای شبکه آبیاری زهکشی سفیدرود قرار دارند، همواره با مشکل 
به لحاظ توسعه کشت برنج، انهار  درعین حال کمبود آب مواجه هستند.

 باشند. را نمیسنتی موجود کفایت الزم برای توزیع آب را دا

سزایی در تغذیه هآب زیرزمینی عامل مهم دیگری است که نقش ب
اختالف تراز سطح آب تاالب و سفره با بررسی تاالب امیرکالیه دارد. 

برآوردی از وضعیت تبادل جریان آب بین تاالب توان آب زیرزمینی می
 بدر حالتی که تراز سطح آبدیهی است که به دست آورد. را و آبخوان 

ی از آب زیرزمین سفرهگیرد، تاالب باالتر از تراز آب زیرزمینی قرار می
اما چنانچه تراز آب زیرزمینی بیشتر از تراز سطح  شودتاالب تغذیه می

ی برا شود.آب تاالب باشد، تاالب از طریق آب زیرزمینی تغذیه می
 تایدر راس در محدوده تاالب تغییرات تراز سطح آب زیرزمینیارزیابی 
یسن ت پلیگون وضعیت تبادل جریان آب بین تاالب و آبخوانبرآورد 

ترسیم  9مطابق شکل  ای در اطراف تاالبهای مشاهدهبرای چاه
میانگین وزنی تراز سطح ایستابی دهد که گردید. نتایج نشان می

، حسن بکنده و سحرخیز معرف نییپاده های امیرآباد، حسنعلیچاه
 باشند.مخزن تاالب میسطح ایستابی در محدوده 
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Fig. 6- Thiessen polygons for observation wells around the Amirkelayeh wetland 

 در اطراف تاالب یامشاهده یهاچاه یبرا سنیت یهاگونیپل -8شکل 

 
ه در محدود سطح آب زیرزمینی ارزیابی ارتباط و اندرکنش  منظوربه

ه ای در محدودهای مشاهدهتابی در چاهتراز سطح ایستاالب امیرکالیه، 
نسبت به  1در شکل  و مقدار بارش ساالنه تراز سطح آب دریا، تاالب

توان بیان نمود که اگرچه می 1به شکل  با توجه. هم مقایسه شدند
ی مقدار بارندگهر دو عامل سطح ایستابی در محل تاالب امیرکالیه به 

ارندگی بحساسیت آن به اما  ،شدبادر دشت و تراز دریای خزر وابسته می
ح میانگین ساالنه تراز سطهمچنین مشاهده سری زمانی  بیشتر است.

 دهدیمنشان در شکل مزبور آب زیرزمینی در محدوده تاالب امیرکالیه 
د فاقد رون مجموع در، تراز سطح آب زیرزمینی نوسان وجودعلیرغم که 
 .باشدمی

 
Fig. 7- Comparison of the Caspian Sea mean surface water level and the level of water table in the 

Amirkelayeh wetland and precipitation 
 مقايسه میانگین ساالنه تراز سطح آب دريای خزر و تراز سطح ايستابی در محل تاالب امیركاليه و بارندگی -4 شکل

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

-27

-26.5

-26

-25.5

-25

-24.5
P

re
ci

p
it

at
io

n
 (

m
m

)

W
at

er
 l

ev
el

 (
m

)

Water year

Precipitation Groundwater level Sea water level



 

 

 5166، پائیز 1تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 3, Fall 2020 (IR-WRR) 

161 

 

 

ستابی محدوده تراز سطح ایماهانه تغییرات متوسط درازمدت  8شکل 
ای معرف را نشان های مشاهدهبر اساس چاهمخزن تاالب امیرکالیه 

حداقل تراز سطح ایستابی  گرددهمانطور که مالحظه می. دهدمی
مربوط به شهریور ماه و حداکثر آن مربوط به آذر ماه است. تغییرات 

متر افت را نشان  14/0سطح آب زیرزمینی بین آذر و شهریور حدود 
های محدوده د. مقایسه سطح آب تاالب امیرکالیه با آبخواندهمی

که تراز سطح آب زیرزمینی در محدوده تاالب  نشان داد تاالب
امیرکالیه حتی در مرداد و شهریور ماه که مقدار آن حداقل است، باالتر 

توان نتیجه گرفت . براین اساس میاز تراز سطح آب تاالب قرار دارد
از سمت آب زیرزمینی به سمت تاالب مثبت  یگرادیان هیدرولیککه 

 شود. از ماهتاالب امیرکالیه توسط آب زیرزمینی تغذیه میبوده و 
اری تأمین آب آبی منظوربهاردیبهشت تا شهریور برداشت از آب تاالب 

رادیان گلذا افزایش تراز سطح آب تاالب و سبب افت اراضی شالیزاری، 
 که منجر به شدهسمت تاالب  هیدرولیکی جریان آب زیرزمینی به

نبع توجه به این امر که م .گرددمیتاالب از آب زیرزمینی بیشتر تغذیه 
های آب زیرزمینی در درجه اول و بارندگی اصلی تغذیه تاالب، سفره

باشد، ارزیابی صحیح منابع مستقیم بر سطح تاالب در درجه دوم می
اهمیت خود را در  آب زیرزمینی و مدیریت برداشت از چاههای منطقه

دهد. اگر به این مهم توجه شود که فصل حفظ حیات تاالب نشان می
های کم باران منطقه است، این یافته که کاشت برنج منطبق بر ماه

محیطی سفره آب زیرزمینی تنها منبع قابل وثوق در تأمین آب زیست
 ریزیها بر اساس برنامهتاالب است اهمیت محدودیت برداشت از چاه

 دهد. جامع منابع آب حوضه تاالب را بیش از پیش نشان می
 
ز سطح ا ریتبخ ه،یرکالیآب تاالب ام هیمهم در تخل یاز فاکتورها یکی

 هیرکالیدر تاالب ام یتاالب اهانیتعرق گ -ریآزاد آب در تاالب و تبخ
از سطح آزاد آب تاالب از ارقام  ریتبخ زانیبرآورد م یاست. برا

نشان داد  جیچمخاله استفاده شد. نتا ستگاهیدر ا ریختشت تب یمشاهدات
بلندمدت،  یهاچمخاله در دوره ستگاهیاساالنه  ریتبخ نیانگیم
 4/816 و 9/611، 4/688برابر با  بیمدت به ترتمدت و کوتاهنایم
 کلش در مختلف یآمار یهادوره در ریتبخ ماهانه عیتوز. است متریلیم
 اله،چمخ ستگاهیا تشت از ریتبخ یهاادهد اساس بر. است شده ارائه 6
 اول اههمشش در هیرکالیام تاالب در زین آب سطح از ریتبخ نیانگیم
 الس طول در یآب پهنه مساحت نیانگیم به توجه با یآب سال دوم و
 .آمد دست به مترمکعب ونیلیم 11/1 و 14/0 با برابر بیترت به ،یآب
 

ب در تاال یتاالب اهانیگتعرق  -ریتبخ نیبه منظور تخم ن،یهمچن
 اهانیگ یاهیگ بیو اعمال ضر FAO56 هیبا توجه به نشر هیرکالیام

 هالل اهیگتعرق  -ریتبخ ریمقاد اه،ی( در طول دوره رشد گKc) یتاالب
 و 11 حدود مساحت با بیترت به غالب اهانیگ عنوان به ین و یتاالب
 مالحظهبا  .تارائه شده اس 1 جدول در هیرکالیام تاالب در هکتار 40

در  نیهمچن و( 1بر سطح تاالب )شکل  میمستقاعداد مربوط به بارش 
 ریاز مقاد ،یدر شش ماهه اول سال آب آنبه  یورود روانابنظر گرفتن 

ه دور نیدر ا یتاالب اهانیتعرق گ-ریاز سطح آزاد آب و تبخ ریتبخ
 ( صرفنظر شده است.ی)شش ماهه اول سال آب

 

 -اكوهیدرولوژيکی و اقتصادیهای انتخاب شاخص -1-1

 كاليهامیر تاالب یطیمحستيز یآب ازین نییتعاجتماعی جهت 

آنچه که تا اینجا مورد بحث واقع گردید مربوط به مدول بیوفیزیکی 
ن از آنجایی که روش مورد استفاده در ایولی  ،الگوریتم توسعه یافته بود
ط گرفتن شرایعالوه بر در نظر نگر است، باید پژوهش یک روش جامع

و  های ذینفعمنافع تمام گروه ی بخش اکولوژیک،هایازمندینو 
ه نظر گرفت اجتماعی در -بردار از تاالب در قالــب مدول اقتصادیبهره

 
Fig. 8- Mean monthly groundwater level in the observation wells of Amirkelayeh wetland 

 ای محدوده تاالب امیركاليههای مشاهدهب زيرزمینی در چاهمیانگین ماهانه تراز سطح آ -2شکل 

-26.20

-26.00

-25.80

-25.60

-25.40

-25.20

-25.00

-24.80

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

G
ro

u
n
d
 w

at
er

 l
ev

el
 (

m
)

Time (Month)



 

 

 5166، پائیز 1تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 3, Fall 2020 (IR-WRR) 

164 

 

 

 
Fig. 9- Mean monthly evaporation of Chamkhaleh station (millimeter) 

 چمخاله یرسنجیتبخ ستگاهيمختلف در ا یآمار یهادوره در تشت از ریتبخ ماهانه نیانگیم ريمقاد -6 شکل

 
Table 2- Evapotranspiration of dominant plants in Amirkelayeh wetland during plant growth periods  

 یآب سال طول در و اهیگ رشد یهادوره در هيركالیام تاالب در غالب اهانیگتعرق  -ریتبخ ريمقاد -0 جدول

Land area 

(The dominant plant is 

Phragmites australis) 

Water body  

(Sacred lotus) 
Type of vegetation 

Final Middle Primary Final Middle Primary Growth stages by period 

65 180 120 30 90 45 Growth period by day 

1 1.2 1 1.1 1.1 1.05 Plant coefficient 

34 282.8 273 66.4 309.8 80 Evapotranspiration (ET)(mm/day) 

0.04  
The first six months of 

the water year Evapotranspiration 

volume (MCM) 
0.26 

The second six months 

of the water year 

 مقدارشود. پس از این مرحله و با حفظ تعادل میان دو بخش مزبور، 
اکوسیستم تاالب با توجه به اهداف طرح حجم آب موردنیاز برای حفظ 

 و ترکیب)مدول توسعه سناریو( در مدول نهایی یعنی مدول تجمیع 
و  های بیوفیزیکیگردد. برای برقراری ارتباط میان مدولتعیین می
هایی برای هر دو مدول اجتماعی الزم است که شاخص -اقتصادی

 تعریف شده و سپس فصل مشترک آنها تعریف گردد.
  

بررسی مدول بیوفیزيکی و انتخاب شاخص  -1-1-5

 اكوهیدرولوژيکی

و  هدش انجام یستیز تنوع بخش در هیپا یهاداده زیآنال این بخش، در
حاصل  ی شد. نتیجهکی مهم در تاالب امیرکالیه شناسایتوابع اکولوژی

 .است آمده 4و  4 ولاجد درها دالیل انتخاب آن طورنیهمو 

 بتوان که یاگونه نیبهترنشان داد که  4و  4ول احاصل از جد جینتا
 نیمأت با تا دنمو یمعرف یکیاکولوژ شاخص گونه عنوانبه را آن

 میرکالیها تاالب یکیاکولوژ سالمتگونه،  آنبرای  ستگاهیز تیمطلوب
رویه آب برداشت بیداشت که  درنظرباید . باشدیم شنگ گردد، نیمأت

ها امیرکالیه را تا مرحله آبیاری شالیزارها، در برخی سال منظوربه
اری یتواند تهدید جدی برای نسل بسو این می برده استخشکی پیش 

از موجودات درون تاالب که تقریباً هیچ ارتباطی با بیرون از آب ندارند، 
ا های اسفند ته شنگ در ماهــباشد. در برخی منابع ذکر شده است ک

 91تا  90ارداری آن در حدود ـکند و دوره بگیری میجفت فروردین
 شودزایمان در اردیبهشت و خرداد انجام می تیدرنهاروز است و 

(Karami et al., 2012.)  این مرحله از چرخه زندگی شنگ، با زمان
 سالی تاالب امیرکالیههای ادواری خشکبرداشت آب از تاالب و دوره

باشد.می، منطبق 1مطابق شکل 
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Table 3- Checklist of biodiversity index species for Amirkelayeh wetland 

 امیركاليه تاالب برای ستیزي تنوع شاخص یهاگونه ستیلچک -1 جدول
Descriptions Species name Class Row 

The shelter and habitat for birds nesting and laying, a place for 

fishes and some insects to laying, such as dragonflies. Eurasian 

otters can also use long reeds and grass as shelters. 

Reed 

Macrophytes 

plants 

1 

How to grow Indian Lotus as an aquatic species is related to 

depth changes in the depth of water in the wetland so that as the 

depth of water decreases, they grow and expand in the water 

body. The uncontrolled growth and expansion in the wetland 

cause to reduce habitat desirability for some species. 

Indian Lotus 
2 

They often found in freshwater wetlands. They prefer deep 

wetlands with a depth of more than 60 to 80 cm, which are 

surrounded by reeds, over other habitats. 

Common 

Pochard 

Animals 

3 

It is of great economic value, but overfishing, the occurrence of 

some droughts and the increase in pollutants are among the 

most important threats and reasons for the declining population 

of this species. 

Common Carp 
4 

It is found in most water bodies of the province and it is usually 

considered as an indicator of the health of rivers and wetlands. 

It also prefers deep waters with a depth of more than 50 cm 

Eurasian Otter 
5 

Table 4- Checklist of important ecological functions for AmirKelayeh wetland 

 امیركاليهتاالب  یمهم برا یکيتوابع اكولوژ ستیلچک -0 جدول

Row 
Ecological 

functions 
Related species Descriptions 

1 
Wildlife 

Habitat 

Vertebrates including  Eurasian 

Otter, Common Pochard, Coots, 

European Pond Turtle, Northern 
Pike, Common Carp, etc., and a 

variety of aquatic plants. 

Shallow and deep water bodies, (10 cm to more than 1.5 

meters) with an area of at least ten hectares, along with 

the presence of suitable vegetation and security which 
attract and the presence of numerous and diverse 

vertebrates in this wetland. 

2 

Animals, 

Shelter, 

especially for 

birds and 

mammals 

The presence of a suitable water 

body along with aquatic plants 

provides suitable shelter for the 

wildlife of the wetland, especially 
the Eurasian Otter and birds for 

hunting 

Waterbody with area more than 10 hectares with 

suitable water depth (more than 50 cm) along with the 

presence of masses of aquatic plants in the wetland 
shoreline can provide suitable shelter for aquatic birds. 

3 A place to feed 

Eurasian Otter, White-tailed Eagle, 

Greater Spotted Eagle, and other 

waterfowl 

Water depth between 50 and 80 cm and above with a 

suitable water body of more than 10 hectares is suitable 

for the presence of the mentioned vertebrates. 

4 Spawning fish 
Northern Pike, Common Carp, and 

other wetland fishes 

Proper water depth (50 cm and above), along with the 

presence of suitable masses of submerged aquatic 

plants, provide ideal conditions for spawning and 
rearing of young fish. 

5 
The location of 

the bird's nest 

Western Marsh Harrier, Purple 
Swamphen, Moorhen, Purple 

Heron, etc. 

The reeds, the presence of water depth of more than one 
meter and the proper distance from the sides of the 

wetland prevent the invaders from accessing the nests 

and provide suitable shelter for the nests 

6 

Place of birth 

of mammals, 
amphibians, 

and reptiles 

Eurasian Otter, Marsh Frog, 
European Pond Turtle, etc. 

Wetlands with the characteristics of the AmirKalayeh, 

with proper conditions such as the constant presence of 

water with suitable depth along with the coverage of 
various and suitable aquatic plants, provide conditions 

for wildlife reproduction and prevent attacker easy 

access 



 

 

 5166، پائیز 1تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 3, Fall 2020 (IR-WRR) 

161 

 

 

متری زیر یسانت 10ورودی النه شنگ تقریباً در عمق  با توجه به اینکه
عنوان گونه شاخص توان بهآب قرار دارد، بنابراین شنگ را می

تاالب امیرکالیه در نظر گرفت که با تأمین نیاز حداقل عملکردی برای 
متری آب تاالب در فصل بهار و تابستان، زمینه استفاده از سانتی 10

 (.Karami et al., 2012) النه و سایر رفتارهای شنگ را فراهم نمود
رویه آب )ممانعت از تأمین این مقدار آب و ممانعت از برداشت بی

متر( در این دوره بحرانی از سانتی 10از کاهش عمق آب به کمتر 
تواند زمینه حفاظت و نیاز زیستگاهی برای زندگی شنگ )زاد و ولد( می

تاالب امیرکالیه را نیز فراهم آورد. تاالب امیرکالیه  وحشاتیحسایر 
های اخیر در فصل پاییز و زمستان برخالف فصول بهار و هدر طی ده

رای ای به نبوده است و منبع و ذخیرهمواج یآبکمتابستان با بحران 
های موجود تاالب گزارش بر اساس .باشدهای سطحی منطقه میآب

م معموالً دریچه تنظیکه پر آب است  قدرآنل پاییز و زمستان ودر فص
 Ashouri) شودسطح آب تاالب برای خروج آب تاالب به دریا باز می

and Abdous, 2012)ب آد که تأمین مقدار رس، بنابراین به نظر نمی
مناسب در فصول پاییز و زمستان برخالف بهار و تابستان یک 

یکی دیگر از فاکتورهای مهم  تاالب باشد. وحشاتیحودیت برای محد
ها، که ماهیاز آنجاییباشد. برای گونه شنگ، تغذیه می محدودکننده

لذا اگر  ؛باشندمنبع اصلی تغذیه گونه شاخص اکولوژیکی شنگ می
 نیأمترایط عمق آب مناسب برای زیستگاه ماهی در شرایط مختلف ش

وجه به خواهد شد. با ت نیتأمآنگاه مطلوبیت زیستگاه شنگ نیز  ،گردد
نتایج مطالعات هیدرولوژیکی در تاالب امیرکالیه، عمق آب تاالب در 

 متوسط بین طوربهماه اسفند(  آخرفصول سرد سال )از اول ماه مهر تا 
 نیأمتباشد لذا شرایط اکولوژیکی مناسب برای در نوسان می متر 1تا  1

های گرم اما در ماه ؛های اکولوژیکی تاالب برقرار استآب شاخص
 با فصل زمانهمسال )از ابتدای ماه فروردین تا انتهای شهریور( که 

ود شکشاورزی است، برداشت از آب تاالب به حد قابل توجهی زیاد می
سبب خشک شدن تاالب گردیده است لذا  ییهاسالکه در  طوریهب

متر در  1/0عمق آب  نظر گرفتنتوان با در های سال میدر این ماه
متر در شرایط مطلوب جهت حفظ گونه  1شرایط حداقل اکولوژیکی و 

 ونهگ انتخاب درسالمت اکولوژیکی تاالب را تضمین نمود.  ،شاخص
 یهاارزش نظر گرفتنبر در عالوه  ،یکیاکولوژ شاخص عنوانبه شنگ
 در زین یرگیعوامل د ،یو اقتصاد یکیاکولوژ ،یمل ،یالمللنیب یحفاظت

واکنش نشان دادن شاخص انتخابی  -1 :به توانیمنظرگرفته شد که 
 -1(؛ Hadipour et al., 2011) به تغییرات در میزان آب تاالب

و پایش  یریگاندازهقابل -4؛ قرارگرفتن در باالی زنجیره غذایی تاالب
ساالنه نسبت به سایر  های سرشماریموجود بودن داده -4 ؛بودن
 عمق آب تاالب این پستاندار با نیارتباط ب -1 ترو از همه مهمها گونه

در همین  اشاره نمود. (Hadipour et al., 2011مانی )جهت زنده

ائز اهمیت حعنوان یک پستاندار نیمه آبزی، گونه بسیار به شنگارتباط 
 هایبومیستزعنوان شاخص و به شناخته شدهآبی  هایسازگانبومدر 

های زیادی نسل آن را پاک معرفی شده است که امروزه محدودیت
زندگی  اعظم بخش ،. این گونه(Mirzaei et al., 2009کند )تهدید می

 را در غیرهو ، پرورش نوزادان اعم از زادآوری، تغذیهخود 
رأس چرخه  با قرار گرفتن درکند و ری میسپآبی  هایسازگانبوم

د. کنهای یک تاالب استفاده میتقریباً از همه بخش غذایی تاالب
تاالب امیرکالیه  در رعنوان یک گونه چتتوان شنگ را بهبنابراین می

نیازهای آبی و زیستگاهی آن، از  تأمینانتخاب نمود که در صورت 
حمایتی و حفاظتی آن حمایت  های تاالب نیز در زیر چترسایر گونه
 خواهد شد.

 

 اجتماعی و انتخاب شاخص -بررسی مدول اقتصادی -1-1-0

امل ش یاجتماع -یاقتصاد بخش در هیپا یهاداده زیآنال این بخش، در
کارکردهای تاالب مانند نحوه برداشت از منابع آب، تولیدات و بررسی 

وامع ــبرای ج برداری از آنخدمات حاصل از تاالب و میزان بهره
های ارتباط فرهنگی، اجتماعی و کارکردهای ود جنبهــمحلی، وج

آن  جیانجام شد که نتا آموزشی و وضعیت گردشگری منطقه -علمی
بر های این جدول و همچنین داده بر اساس. است آمده 1در جدول 

 هاینظرات کارشناسان خبره، مشاهدات میدانی و بررسی داده اساس
ای پیرامون وضعیت اقتصادی و اجتماعی عات کتابخانهحاصل از مطال

برداشت مستقیم از آب تاالب برای مقاصد کشاورزی، ساکنین منطقه، 
ردهای ـوب و علوفه و کارکــگردشگری، صید و شکار، برداشت چ

های عنوان شاخصهـشاخص کشاورزی بفرهنگی  -آموزشی
 . دناجتماعی وابسته به تاالب انتخاب گردید -اقتصادی

 

های بیوفیزيکی انتخاب شاخص نهايی از تلفیق مدول -1-1-1

 اجتماعی -و اقتصادی

 االبت یطیمحستیز یآب ازین نییتع برای یینها شاخص انتخاب
و بر  یاجتماع -های بیوفیزیکی و اقتصادیولدماز تلفیق  امیرکالیه

 طوربه( انجام گرفت. 1و  4، 4جداول شده )های تهیهستیلچکاساس 
 .انتخاب شدند مورد 1بخش و  1های مورد نظر در شاخص یکل
 یارزش گونه به نحو یگونه شاخص و انتخاب آن از رو نییتع منظوربه

بهتر از تاالب را داشته باشد از روش  یریارائه تصو ییکه توانا
این امر بدان مفهوم است که . دیگرد استفاده add-hoc یگذارارزش
موجود و نظرات کارشناسان  اتیمنابع، تجرب با توجه به یگذارارزش

در این ارتباط با توزیع پرسشنامه میان خبرگان  .ه استخبره انجام گرفت
برای هر پارامتر استفاده به عمل  دست آمدهههای باز میانگین ارزش

آمد.
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Table 5- Socio-economic parameters checklist for Amirkelayeh wetland 

 میركاليهتاالب ا یبرا یاجتماع -یاقتصاد یپارامترها ستیلچک -0 جدول

Row Socio-economic functions Descriptions 

1 
Direct harvesting from the 

wetland 

Direct and indirect water abstraction from the wetland through 

several water pumping stations as well as canals around the 

wetland 

2 Tourism (walking in the wetland) Controlled tourism due to the enclosure of the area 

3 Hunting 

Birds inside the wetland are illegally hunted but 

birds hunting in out of the protected area is part of the income 

of the residents around the wetland 

4 Harvesting fodder and wood 
They are used by the residents around the wetland for 

household purposes and handicrafts 

5 Scientific-educational 
It is a good place to hold training classes and biodiversity 

research activities as well as bird watching training tours 

 یطورهبپارامتر باشد  نیترتیاهم با بایدشاخص انتخابی در هر بخش 
های موجود نتوان انتخاب دیگری انجام داد. با توجه به داده که

 هاشاخص از کیهر یبراگردد مالحظه می 9 جدول درکه  طورهمان
  .شد درنظرگرفته 4 تا 1 از یتیاهم درجه

 
داد که اجتماعی نشان  -بخش اقتصادی در 9نتایج حاصل از جدول 

اراضی کشاورزی حاشیه  ازین موردمین آب برداشت از آب تاالب جهت تأ

هم م اجتماعی است. از دالیل -شاخص اقتصادی نیترمهم عنوانبهآن 
نشینان ارتباط مستقیم درآمد و معیشت حاشیهتوان به این انتخاب می

های کشاورزی منطقه، تمایل وسعت زمینتاالب به مزارع شالیزاری، 
محلی به افزایش سطح زیر کشت، ارتباط مستقیم کشت برنج  جامعه

های اهآب از طریق ایستگ میرمستقیغبا نیاز آبی و برداشت مستقیم و 
ه های پیرامون تاالب اشاریکشکانالمتعدد پمپاژ آب تاالب و همچنین 

نمود.

 
Table 6- Summary of basic data of Amirkelayeh wetland to identify the section and species of the index 

 شاخص گونه و بخش تشخیص جهت یركاليهام تاالب پايه یهاداده خالصه -8 جدول

Description 

Communication 

with water 

requirement of 

wetland 

The degree 

of 

importance 

Index Section Row 

Harvesting of wetland water to 

irrigate paddy lands 

Depth and 

volume 
1 

Direct 

harvesting of 

wetland water 

Socio-

economic 
1 

It is a good place for tourism Depth and area 3 Tourism 

Birds inside the wetland are illegally 

hunted but birds hunting in out of the 

protected area is part of the income of 

the residents around the wetland 

Area and depth 2 Hunting 

Common pochard 
Depth or water 

elevation 
1 

Winter 

migratory 

aquatic birds 

Biology 

and 

Ecology 

2 

At certain times of the year, Indian 

lotus as a floats plant covering all over 

the surface of the water body 

Depth or water 

elevation 
2 Plants 

Eurasian otter 
Depth or water 

elevation 
1 Mammals 

Common carp 
Water quality 

and water depth 
1 Fish 
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شود که همچنین از نتایج بخش بیولوژیکی و اکولوژیکی استنباط می
آبی گونه شنگ که دالیل انتخاب آن برای دوره کم توان عالوه برمی

رندگان ـمطرح گردید، از پ 1-1-4ه طور کامل در بخش ـبتاالب 
االب در فصول ـه حضورشان در تــر زمستان گذار کــزی مهاجـآب

سرد سال )پاییز و زمستان( نشانه سالمت اکولوژیکی تاالب است 
(Reid et al., 2013 نیز به عنوان شاخص ) اکولوژیکی تاالب در دوره

های موجود، گونه در این پژوهش از میان گونه پرآبی استفاده نمود.
غواص بودن و اینکه آب بیشتری نسبت اردک سرحنائی که به دلیل 

به عنوان پرنده آبزی مهاجر زمستان گذار در  داردها نیاز به سایر گونه
 شد. تاالب امیرکالیه انتخاب

 

محیطی تاالب امیركاليه در ی زيستتعیین نیاز آب -1-0

 سناريوهای هدفگذاری شده 

های محیطی تاالب امیرکالیه به منظور حفظ شاخصنیاز آبی زیست
االب با نشینان تاجتماعی حاشیه -اکولوژیکی و تأمین منافع اقتصادی

توجه به کارکردهای مختلف تاالب امیرکالیه در فصول مختلف سال 
قط ی فهای اکولوژیکی، اردک سرحنایخصشا متفاوت است. در بخش

در فصول سرد سال در تاالب حضور دارد و لذا به عنوان شاخص فصل 
سرد و شنگ نیز به عنوان شاخص فصول گرم سال انتخاب و از 
مطلوبیت زیستگاه آنها به عنوان تابع هدف استفاده شد. در بخش 

تاالب  زاجتماعی که مهمترین شاخص آن برداشت مستقیم ا -اقتصادی
راضی ا تقویم آبیاریبود از تقویم آبیاری وزارت نیرو استفاده گردید. 

از مهرماه آغاز شده و تا  کشاورزی بر اساس سال آبی وزارت نیرو
دون ببرآورد نیاز آبی تاالب امیرکالیه یابد. شهریور سال بعد ادامه می

های به دلیل برداشتتقویم آبیاری منطقه و سال آبی  نظر گرفتندر 
با توجه به موارد ذکر شده، . نیستممکن رویه در فصول گرم سال بی

ماهه ششمحیطی تاالب امیرکالیه در دو بخش شامل نیاز آبی زیست
 محاسبه گردید.ماهه دوم سال آبی اول و شش

 

ه اول ماهمحیطی تاالب در ششتعیین نیاز آبی زيست -1-0-5

 سال آبی

محیطی وسعه سناریو، نیاز آبی زیستدر این بخش، با توجه به مدول ت
تاالب امیرکالیه در شش ماه اول سال آبی در سناریوهای هدفگذاری 

های شده مطلوب و حداقل با در نظر گرفتن تامین نیازهای آبی شاخص
اجتماعی بررسی و با وضع موجود مقایسه  -اکولوژیکی و اقتصادی

وع شده و تا اسفند ماهه اول سال آبی از مهرماه هرسال شرگردید. شش
 اساسی تاالب های، کارکردبازه زمانیهمان سال ادامه دارد. در این 

 خصوصهب حفظ حیات اکولوژیکی موجودات زنده شامل امیرکالیه
ذخیره آب حاصل از و گذران در تاالب پرندگان مهاجر آبزی زمستان

ت. سا ماهه دوم سال آبیششاستفاده از آن در  منظوربهبارش و رواناب 
تاالب امیرکالیه،  اکولوژیکیدر مرحله اول، برای ارزیابی سالمت 

فراوانی حضور گونه شاخص اردک سرحنایی در سرشماری زمستانه 
دهنده شرایط مناسب اکولوژیکی در تاالب است(، بررسی شد. )که نشان

 را که با استفاده از پردازش تغییرات مساحت پهنه آبی تاالب 10شکل 
در مقابل فراوانی محاسبه شده است  LandSatای رهتصاویر ماهوا

ر د گذرانمهاجر زمستان شاخصپرنده عنوان حضور اردک سرحنایی به
 دهد.نشان میهای مختلف طول سال

 

 
Fig. 10- Changes in the water body area of the wetland in the face of the abundance of the presence of 

Aythya ferina  

 تغییرات مساحت پهنه آبی تاالب در مقابل فراوانی حضور اردك سرحنايی  -52 شکل
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که مساحت پهنه آبی تاالب به  1486، در سال 10مطابق شکل 
 800بیشترین مقدار خود رسیده است جمعیت پرنده شاخص حدود 

که مساحت تاالب به کمترین مقدار خود  1461در سال لی قطعه بوده و
قطعه بوده است. از  1018جمعیت پرنده شاخص حدود  ،رسیده است

توان دریافت که بین جمعیت پرنده شاخص و مساحت تاالب می امراین 
 تواندمی ارتباط معناداری وجود نداشته و افزایش و کاهش جمعیت پرنده

رویه یبمانند شکار غیر از شرایط هیدرولوژیکی تاالب عوامل دیگری  از
، ای متقنهرسیدن به نتیجباشد. جهت أثیر پذیرفته تیا تغذیه زیستگاه 

ینان نشکه از نظر اقتصادی برای حاشیههای دیگر پرندگان آمار گونه
ی هاکلشدر نتایج آن نیز بررسی گردید که تاالب ارزش باالیی دارند 

 نشاننیز های مذکور آمده است. تجزیه و تحلیل شکل 14و  11، 11

این مساحت پهنه آبی تاالب و جمعیت توان بین ینمکه  دهدمی
ارتباط معناداری پیدا نمود و دالیل دیگری غیر از  آبزی پرندگان

تغییر  ومساحت تاالب را باید دلیل کاهش یا افزایش جمعیت پرندگان 
  دانست.آنها زیستگاه 

 
ماهه اول سال  9نتایج مرحله اول نشان داد که شاخص اکولوژیکی در 

تواند به عنوان آستانه یا محدودیتی بی تاالب نمیآآبی یعنی دوره پر
ه آبی د؛ زیرا عمال تغییرات پهنبرای تعیین نیاز آبی تاالب استفاده شو

ثیری بر روی حفظ شاخص اکولوژیکی ندارد. لذا در این بخش، از تأ
.اجتماعی استفاده شد -دیگر کارکرد تاالب یعنی کارکرد اقتصادی

 
Fig. 11- Changes in the water body area of the wetland in the face of the abundance of the presence of Anas 

playrhynchos 

  حضور اردك سرسبز فراوانیتاالب در مقابل  آبیمساحت پهنه  تغییرات -55 شکل

 
Fig. 12- Changes in the water body area of the wetland in the face of the abundance of the presence of Anas 

crecca 
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Fig. 13- Changes in the water body area of the wetland in the face of the abundance of the presence of Fluica 

atra 

 های مختلفچنگر در طول سال بل فراوانی حضورتغییرات مساحت پهنه آبی تاالب در مقا -51 شکل

 
 اجتماعی -اقتصادیکارکرد ذکر شد مهمترین  قبالًکه  طورهمان

ماهه اول سال، حفظ و ذخیره آب حاصل از بارش و ششتاالب در 
تأمین شرایط اکولوژیکی مطلوب در فصول کشاورزی  منظوربهرواناب 

 یهاآبدر نگهداری و حفظ )بهار و تابستان( است. یکی از موارد مهم 
 باشدیمتاالب  خاکی پیرامون ها، استحکام بازوهایموجود در تاالب

شرایط  نیست. با توجه به نوع مستثناکه تاالب امیرکالیه نیز از این امر 
اب روان ،ی پاییزه و زمستانههابارشاحتمال وقوع  و آب و هوایی منطقه

وها در مناطقی از تاالب ها ممکن است موجب شکستن بازحاصل از آن
های بحرانی بازوها در گردد به همین دلیل محل از آنآب  و خروج 

و با انتخاب یک ارتفاع آزاد، متوسط  گرفتکل تاالب مورد بررسی قرار 
عنوان تراز مطلوب تاالب به دست آمد. این تراز به -61/11تراز بازوها 

 طورهبتواند یم که یدماهه اول سال آبی انتخاب گردششامیرکالیه در 
. با توجه به منحنی نگه داردمتر را در تاالب  1عمق آب  میانگین

ارتفاع، مساحت و حجم متناظر با این تراز به ترتیب  -حجم -سطح
 با توجه به ضوابطمیلیون مترمکعب به دست آمد.  11/1هکتار و  481

االب در محیطی تمدول توسعه سناریو، عالوه بر تعیین نیاز آبی زیست
شرایط مطلوب باید نیاز آبی تاالب در شرایط حداقل نیز تعیین گردد. 

حداقل در  گذاری شدههدفمقدار آب موردنیاز جهت تأمین شرایط ا
در واقع باید براساس تأمین بودجه آبی حداقل در نیمه  ماهه اولشش

محیطی تاالب دوم سال آبی بدست آید. براین اساس حداقل نیاز زیست
مقدار آب موردنیاز جهت حفظ شرایط  مجموعسال آبی از  یمه اولدر ن

ماهه دوم سال و مجموع میزان تبخیر از ششاکولوژیکی حداقل در 
اه ماهه دوم سال همرششسطح تاالب و تبخیر تعرق گیاهان تاالبی در 

محاسبه شد. حجم آب مورد نظر اجتماعی  -با نیاز آبی شرایط اقتصادی
ط اکولوژیکی حداقل در شش ماهه دوم سال آبی به منظور حفظ شرای

که قرار است در شش ماهه اول تامین گردد در واقع شرایطی است که 
که مطلوبیت زیستگاه متر باشد بطوری 1/0متوسط عمق آب در تاالب 

گونه شنگ جهت تغذیه و آب کافی وجود داشته باشد. با استفاده از 
 -ب تاالب و منحنی سطحعمق آب بدست آمده و تعیین تراز سطح آ

مین شرایط اکولوژیکی تفاع تاالب، حداقل حجم آب برای تأار -حجم
دست آمد. مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ شرایط هب MCM  49/1برابر

اجتماعی در شش ماهه دوم در واقع همان میزان برداشت  -اقتصادی
واقع آب موردنیاز اراضی از آب تاالب جهت مصارف کشاورزی است. 

ماهه از  1، در مدت هکتار 1110به مساحت حاشیه تاالب شده در 
دیزل پمپ شخصی  110ایستگاه پمپاژ و تعداد حدود  10طریق تعداد 

از  هبا استفادشود. می تاالب تأمینحاشیه اینچی مستقر در  4و  4
مساحت و محدوده اراضی تحت پوشش های پمپاژ، مشخصات ایستگاه

همچنین سوار منطقه و ، نظر کارشناس آبD5ها در واحد عمرانی آن
وره آنها در دو نیاز آبی  با توجه به الگوی کشت محصوالت کشاورزی

برآورد  میلیون مترمکعب 01/1، ، مقدار آب برداشتی از تاالبرشد
مقادیر تبخیر از سطح  د،یذکر گرد نیاز ا شیطور که پهمان گردید.

شش ماهه دوم سال آبی به  تعرق گیاهان تاالبی در -آزاد آب و تبخیر
تخمین زده شد. با توجه به موارد مذکور، حداقل  19/0و  11/1ترتیب 

 49/1حجم آب اکولوژیکی تاالب از مجموع پارامترهای ذکر شده برابر 
ارائه گردیده  1نتایج حاصله در جدول دست آمد. همیلیون مترمکعب ب

  .است
 
 تعیین وضعیت تاالب اسبر اسگذاری طرح توجه به هدفبا  تینها در

 ( شرایط61-69،مطلوب و وضع موجود )سال آبی برای شرایط حداقل

محاسبه و مقادیرماهه اول سال آبی ششحالت در  تاالب برای این سه
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Table 7- The amount of water required to maintain the minimum wetland ecological conditions in the first 

half of the year in terms of millions of cubic meters 
 ماهه اول سال برحسب میلیون مترمکعبمقدار آب موردنیاز جهت حفظ شرايط اكولوژيکی حداقل تاالب در شش -4جدول 

Minimum 
conditions in 

the first half 

of the year 

 

Minimum conditions in the 

second half of the year 

Maintaining the minimum ecological conditions in 

the second half of the year (providing water depth of 

0.5 m for fish, which is a source of food for the 

Eurasian otter( 

1.46 

Total 

5.36 Maintaining socio-economic conditions in the 

second half of the year 
2.07 

The amount of evaporation 

from the wetland 

Evaporation from the surface of the wetland 1.57 

Evapotranspiration of wetland plants 0.26 

 8جدول در  هر یک از پارامترهای هیدرولوژیکی در شرایط مختلف
 .آورده شده است

 

 ماهه دوم سال آبیشش -1-0-0

 وری از آب تاالب امیرکالیه جهت مقاصد کشاورزی برداتوجه به بهره
اجتماعی حاشیه نشینان تاالب از یک طرف  -تامین نیازهای اقتصادی

و حفظ کارکردهای اکولوژیکی تاالب از طرف دیگر سبب شد تا نیاز 
در شش ماهه دوم سال آبی  تاالب امیرکالیه محیطیزیستآبی 

رزی لتی که نیاز آبی کشاوبراساس دو سناریوی الف( شرایط مطلوب: حا
تامین گردد و شرایط اکولوژیکی تاالب نیز در حد مطلوب حفظ گردد 
و ب( شرایط حداقل: حالتی که نیاز آبی کشاورزی تامین گردد و شرایط 
اکولوژیکی تاالب نیز در شرایط حداقل حفظ گردد، محاسبه گردد. الزم 

 ز سطح آزاد آببه ذکر است مقدار حجم آب مصرفی به منظور تبخیر ا
و تبخیر تعرق گیاهان تاالبی در شش ماهه دوم سال آبی که در بخش 
قبلی بدست آمد، باید به احجام بدست آمده از سناریوهای الف و ب 

محیطی تاالب امیرکالیه در شش ماهه اضافه گردد تا نیاز آبی زیست
 دوم سال تعیین شود.

 
ماهه دوم  9در  امیرکالیهمحیطی تاالب تعیین نیاز آبی زیست منظوربه

ماهه  9در شرایط مطلوب باید به این نکته توجه داشت که  سال آبی
آغاز شده و تا انتهای شهریور  هرسالدوم سال آبی که از فروردین 

های کشاورزی در حاشیه تاالب با شروع فعالیت زمانهمادامه دارد، 

 ترینممهبه عنوان شاخص کشاورزی  با توجه به اینکهباشد. می
بدست آمد، اجتماعی در تاالب امیرکالیه  -شاخص از نظر اقتصادی

 دهکنننییتععامل  عنوانبهاین بخش  ازیموردننیاز است حجم آب 
دن تبدیل شها نشان داد . نتایج بررسیوضعیت تاالب محاسبه گردد

اشیه ی حتغییر کاربری اراضبه زمین زراعی بهمراه های موجود بندانآب
هایی که متعلق به تاالب امیرکالیه قسمتی از زمین حتیتاالب و 

ی منطقه نیاز آبی کشاورز باال رفتنباشند، به اراضی شالیزاری سبب یم
گشته است. از آنجایی که اراضی حاشیه تاالب امیرکالیه در انتهای 

، شبکه D5شبکه آبیاری زهکشی استان گیالن )واحد عمرانی 
ها رسد و رودخانهکافی به این اراضی نمیلذا آب  ؛سفیدرود( قرار دارد

توانند نیاز آبی کشاورزی منطقه را های موجود در منطقه نمیو زهکش
گیران محلی و اجرایی )اعم تصمیم حلراهتأمین نمایند. در حال حاضر، 

ای( در از شوراهای محلی و ادارات تابعه جهاد کشاورزی و آب منطقه
عنوان یک منبع مطمئن در فصول ب بهاین مورد استفاده از آب تاال

آب  ای ازاست. بخش عمدهرشد گیاه برنج از اوایل اردیبهشت تا مرداد 
شود یم تاالب تأمین توسط  حاشیه تاالبواقع شده در موردنیاز اراضی 

 میلیون مترمکعب 01/1که این مقدار با توجه به توضیحات بخش قبل، 
  برآورد گردید.

 
فظ شرایط مطلوب، حفظ شرایط اکولوژیکی گونه عامل مهم بعدی در ح

 طورانهمشاخص اکولوژیکی )مطلوبیت زیستگاه گونه شنگ( است. 
 شرایط اکولوژیکی نیتأمبرای  ازیموردنذکر شد، عمق آب  قبالًکه 

 متر است. 1مطلوب، 
 

Table 8- Comparison of the volume and area of the wetland in the minimum, optimal and current conditions 

in the first half of the water year 
 اول سال آبی ماههششمقايسه حجم و مساحت تاالب در شرايط حداقل و مطلوب و وضع موجود در  -2جدول 

Wetland status 

 

Water 

elevation (m) 

Average 

depth (m) 

Waterbody 

area (ha) 

Wetland area 

(ha) 

Wetland volume  

(MCM) 

Optimal conditions -25.91 2.13 285.32 485.24 7.25 

Minimum conditions -26.31 1.73 241.65 410.97 5.36 

Current conditions -26.11 1.93 263.19 447.61 6.28 
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با استفاده از عمق آب درنظرگرفته شده و تعیین تراز سطح آب تاالب، 
رکالیه برای حفظ شرایط اکولوژیکی محیطی تاالب امیحجم آب زیست

، مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ 6بدست آمد. جدول  84/1مطلوب، 
 دهد.ماهه دوم سال آبی را نشان می 9شرایط مطلوب در 

 
در  دوم سال آبی ماههششی تاالب امیرکالیه در طیمحستیزنیاز آبی 

 -شرایط حداقل از مجموع حجم آب جهت حفظ شرایط اقتصادی
شرایط حداقل اکولوژیکی برای گونه شاخص و حجم  نیتأمماعی، اجت

البی تعرق گیاهان تا -آب مصرفی برای تبخیر از سطح آزاد آب و تبخیر
 اجتماعی با تامین نیاز آبی اراضی -آمد. حفظ شرایط اقتصادی به دست

ررسی شود که در بخش قبلی بنشینان تاالب برآورد میشالیزاری حاشیه
 طیشرا برقراری منظوربهحداقل عمق آب موجود  تأمین اگردید. حال ب

 آب موردنیاز حداقل حجم توانمی یکیگونه شاخص اکولوژ یمانزنده
 تبه دسی را ماهه دوم سال آبششدر  هیرکالیدر تاالب ام اکولوژیکی

 یرتأث انیماه یو زندگ یاهیپوشش گ یحداقل عمق آب رو آورد.
 ،ین هازجمل یتاالب یاهیرشد پوشش گ ر،یاخ انیدارد. در سال ییبسزا

امر  نیا لینموده است که دل شیشروع به افزا یو الله تاالب ییلو
 هایآب از یادیدر اثر وارد شدن حجم ز ونیکاسیفیوتری دهیپد تواندیم

اخیر  در سالیاندر باالدست تاالب باشد.  یزاریشال یشده اراض یزهکش
 به تاالب در یورود هایزهکش ( در کناری)رشد الله تاالب دهیپد نیا

. باشدیم تیرؤقابلکامل اتفاق افتاده و  طوربه اهیگ نیا شیفصل رو
 با عمق آب تاالب دارد و یمیرابطه مستق اهیگ نیکه رشد ا ییاز آنجا

 توانیلذا م ؛دشویم اهیگ نیرشد توده ا شیکاهش عمق آب سبب افزا

 انیاالب در سالسبب کاهش عمق آب ت یگرفت عوامل مخرب جهینت
به  توانیکاهش عمق م نیا برای مهم عوامل از. اندشده ریاخ

اشاره نمود. پوشش  تاالبموجود در  یاهیگ هایپوشش یگذاررسوب
با توجه به دوره  ،ایهیحاش اهانیاز گ ریموجود در تاالب به غ یاهیگ

ستر رسوب در ب صورتبه اهانیگ نیا یای. بقاروندیم نیرشدشان از ب
رسوبات موجود در تاالب  زانیو هرسال بر م گرددیاالب انباشته مت

. کاهش عمق آب شودیافزوده و از عمق آب موجود در تاالب کاسته م
موجود در آب تاالب  ژنیاکس زانیآب و م تیفیک یرو شدتبهتاالب 

. گرددیم انیسبب تلفات ماه ژنیو اکس تیفیو کاهش ک گذاردیم ریتأث
ره شد مطلوبیت زیستگاه گونه شنگ به عنوان در بخش قبل اشا

سازی متر برای النه 1/0شاخص اکولوژیکی منتخب شامل عمق آب 
ها و عمق آبی که شنگ بتواند تغذیه نماید، است. از آنجایی که ماهی

باشند و از بین رفتن شرایط منبع تغذیه گونه شنگ می نیترمهم
مندان یر زیستاکولوژیکی ماهی روی سالمت گونه شاخص و سا

متر در تاالب  1/0تاالب اثرات نامطلوبی دارد لذا با انتخاب عمق آب 
داقل ح، گونه شنگمین حداقل مطلوبیت زیستگاه برای تأ منظوربه

 .محاسبه گردید یماهه دوم سال آبششتاالب در  یکیحجم اکولوژ
سال ماهه دوم در شش حداقلمقدار آب موردنیاز جهت حفظ شرایط 

بر گذاری طرح توجه به هدفبا  تیدرنها آمده است. 10ل در جدو
مطلوب و وضع تعیین وضعیت تاالب برای شرایط حداقل،  اساس

سال آبی  دومماهه ششحالت در  موجود شرایط تاالب برای این سه
بندی شده و مقادیر تراز سطح آب، مساحت و حجم تاالب در جمع

 .آورده شده است 11در جدول  شرایط مختلف
 

Table 9- The amount of water required to maintain the optimal wetland conditions in the second half of the 

year in terms of millions of cubic meters 
 مترمکعبماهه دوم سال برحسب میلیون مقدار آب موردنیاز جهت حفظ شرايط مطلوب در شش -6جدول 

Optimal wetland conditions 

in the second half of the 

year 

The volume required for maintaining the optimal ecological 

conditions in the second half of the year 
2.84 

Total 

6.74 

The volume required for  maintaining the socio-economic 

conditions in the second half of the year 
2.07 

Evaporation from the surface of the wetland 1.57 

Evapotranspiration of wetland plants 0.26 

 
Table 10- The amount of water required to maintain the hydrological conditions of the wetland in the second 

half of the year in terms of millions of cubic meters 
 مترمکعبماهه دوم سال برحسب میلیون مقدار آب موردنیاز جهت حفظ شرايط حداقل در شش -52جدول 

Minimum 

conditions 
in the first 

half of the 

year 

 

Minimum conditions in the 

second half of the year 

Maintaining the minimum ecological conditions in 

the second half of the year (providing water depth 

of 0.5 m for fish, which is a source of food for the 

Eurasian otter 

1.46 

Total 

5.36 Maintaining socio-economic conditions in the 

second half of the year 
2.07 

The amount of evaporation 

from the wetland 

Evaporation from the surface of the wetland 1.57 

Evapotranspiration of wetland plants 0.26 
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Table 11- Comparison of the volume and area of the wetland in the minimum, optimal and current 

conditions in the second half of the water year 
 دوم سال آبی ماههششساحت تاالب در شرايط حداقل و مطلوب و وضع موجود در مقايسه حجم و م -55جدول 

Wetland status 
Water 

elevation (m) 

Waterbody 

area (ha) 

Wetland area 

(ha) 

Wetland volume 

(MCM) 

Optimal -26.01 273.80 465.65 6.74 

Minimum -26.31 241.65 410.96 5.36 

current condition -27.18 161.31 274.34 2.25 

مقايسه وضعیت تاالب امیركاليه در شرايط موجود و  -1-0-1

 ی شدهگذارهدفشرايط 

شرایط وضع موجود )سال آبی  مقادیر حجم آب تاالب 14در شکل 
 تصوربه( نسبت به شرایط اکولوژیکی حداقل و مطلوب 69-1461

در اواخر  گرددکه مالحظه می طورهمان اند.ماهانه مقایسه شده
( اگرچه شرایط مطلوب اسفندماه) 61-69اول سال آبی  ماههشش

میلیون مترمکعب  61/0تأمین نشده اما نسبت به شرایط حداقل حدود 
وم د ماههششکه در  این در حالی استآب بیشتری ذخیره شده است. 

 است و فاصله معناداری نشدهسال آبی، حتی شرایط حداقل هم تأمین 
که در  یطوربهمطلوب دارد حداقل و با شرایط جود بین شرایط مو

کعب کمتر از شرایط میلیون مترم 11/4یرماه حجم تاالب حدود ت
 .میلیون مترمکعب کمتر از شرایط مطلوب است 46/4حداقل و حدود 

نامناسب بودن شرایط تاالب در نیمه دلیل عمده همانطور که ذکر شد 
برداشت بیش د تا شهریور ی خرداهاماهدوم سال آبی و بخصوص در 

و افزون بر میزان تغذیه از حد آب از تاالب برای مصارف کشاورزی 

دم ع در صورترسد به نظر میباشد. میتاالب از سفره آب زیرزمینی 
شاهد وارد آمدن  توانمیای نزدیک مدیریت مناسب در آینده

یه مخصوصاً در فصل به تاالب امیرکال یریناپذجبرانهای آسیب
  ابستان بود.ت

 

 یریگجهینت -0

در یر در سالیان اخ استان گیالنواقع در امیرکالیه  المللیبین تاالب
های کشاورزی آلوده به سموم و کود، برداشت آب ورود روانابمعرض 

ت که بر وضعیای ور و حاشیهکشاورزی و رویش گیاهان غوطه منظوربه
وجه به . با تبوده استاکولوژیکی آن تأثیراتی منفی برجای گذاشته، 

انند های آبی منقش کلیدی آب در کارکردهای وابسته به اکوسیستم
های جهت حفظ ارزش ازیموردنتعیین مقدار آب  ،تاالب امیرکالیه

عی ذینفعان مرتبط با آن ضروری اجتما -محیطی و اقتصادیزیست
.است

 
Fig. 14- Water volume of Amirkalayeh wetland in the minimum and optimum ecological conditions in 

comparison with the current situation 
 حجم آب تاالب امیركاليه در شرايط اكولوژيکی حداقل و مطلوب در مقايسه با وضع موجود -50شکل 
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امل ش که ها وجود داردهای مختلفی برای تعیین نیاز آبی تاالبروش
. روش به کار استلوژیکی و جامع هیدرولوژیکی، اکورویکردهای 

 مبتنی بر سناریوسازی بادر این تحقیق یک روش جامع  شدهگرفته
. در این روش ابتدا مطالعات جامعی از باشدرویکرد از پایین به باال می

وضعیت پارامترهای پایه شامل مطالعات عمومی حوضه آبریز، مطالعات 
ت تنوع منابع آب(، مطالعا شناسی، هوا و اقلیم وفیزیکوشیمیایی )ریخت

اجتماعی  -زیستی )اکولوژی و بیولوژیکی( و مطالعات مسائل اقتصادی
 تینها درها در ارتباط هستند صورت پذیرفت و ذینفعانی که با تاالب

جتماعی ا -از دو بخش اکولوژیکی و اقتصادیبا تلفیق نتایج حاصله 
 و ه اولماهششبازه زمانی  دومحیطی تاالب در حجم آب زیست

با  وحداقل و مطلوب تعریف برای سناریوهای ماهه دوم سال آبی شش
مقدار حجم آب نتایج نشان داد  گردید.شرایط وضع موجود مقایسه 

وب در شرایط مطلدر شش ماه اول سال آبی محیطی تعیین شده زیست
ق متواند میانگین عباشد. این حجم آب میمی میلیون مترمکعب 11/1
مقدار حجم آب به دست  مین نماید.الب امیرکالیه را تأمتر در تا 1

ماهه اول سال آبی، از مجموع شرایط حداقل در شش مینآمده جهت تأ
میلیون  49/1حجم آب موردنیاز برای شرایط حداقل اکولوژیکی )

میلیون مترمکعب( و  01/1اجتماعی ) -مترمکعب(، نیاز آبی اقتصادی
میلیون  49/1رمکعب( برابر با میلیون مت 84/1مقدار تبخیر کل )

مقدار آب موردنیاز جهت تأمین همچنین  آمد. به دستمترمکعب 
ماهه دوم سال آبی از مجموع نیاز آبی مطلوب شرایط مطلوب در شش

 اجتماعی -نیاز آبی اقتصادی ،میلیون مترمکعب( 84/1اکولوژیکی )
مکعب( میلیون متر 84/1)ن مترمکعب( و مقدار تبخیر کل میلیو 01/1)

میلیون مترمکعب به دست آمد. همچنین مقدار آب  14/9برابر با 
از نیجموع موردنیاز جهت تأمین شرایط حداقل در این دوره برابر با م

 -نیاز آبی اقتصادی ،میلیون مترمکعب( 49/1آبی حداقل اکولوژیکی )
 49/1ار میلیون مترمکعب( به مقد 84/1)اجتماعی و مقدار تبخیر کل 

 ترمکعب برآورد شد.میلیون م
 

 جلوگیری از منظوربهدست آمده در این پژوهش، هبراساس نتایج ب
محیطی تاالب امیرکالیه و مقدار حجم آب تعارض بین حقابه زیست

یش از ب یهابرداشت بخصوص مصرفی اراضی شالیزاری حاشیه تاالب
ماهه دوم سال آبی که مصادف با ششدر  تاالب حد از آب موجود در

رشد برنج است، باید تمهیداتی در مدیریت تخصیص منابع آب  دوره
تاالب صورت پذیرد. یکی از این راهکارها اختصاص منابع آب حریم 

های بندانضی حاشیه تاالب مانند الیروبی آبورودی جدید به ارا
آب باران در فصول سرد سال  یآورجمعکه با  طوریهب ؛است موجود

ک منبع کلیدی در زمان کشاورزی در فصول ی عنوانبهها بتوان از آن
ماهه اول سال آبی با تقویت بازوهای در ششگرم سال استفاده کرد. 

توان حجم آب بیشتری در تاالب ها میبحرانی و افزایش ارتفاع آن
، برای مصارف کشاورزی ازیموردنذخیره نمود تا بتوان ضمن تأمین آب 

سال آبی را در وضعیت  ماهه دومشرایط اکولوژیکی تاالب در شش
تواند جلوگیری از انباشت رسوبات راهکار دوم میمناسبی حفظ کرد. 

آلی بیش از حد در داخل تاالب باشد. این رسوبات حاصل از پوسیده 
های گیاهی در داخل تاالب در فصول مختلف شدن بقایای گونه

گذاری صورت گرفته موجب افزایش . رسوباستبخصوص فصل سرد 
در تاالب  شدهرهیذخعمق و حجم آب پی آن  و دربستر شده  تراز کف

، تر از دو راهکار دیگرتر و عملیو مهم . راهکار سومیابدکاهش می
اژ جهت های پمپاستفاده از ایستگاهمیزان ریزی و مدیریت بهینه برنامه

 دیساز رودخانه و استفاده آبیاری اراضی کشاورزی در حاشیه تاالب 
داشت که نحوه برداشت  در نظر. باید استغرب تاالب اکبری در  یعل

های مربوط به سایر از این رودخانه مستلزم رعایت حقابه
توان گفت با اعمال مدیریت صحیح می تیدرنها. استکنندگان مصرف

های و یکپارچه منابع آب در حوضه باالدست و مدیریت صحیح مؤلفه
توان تا حد امکان حجم ورودی و خروجی در معادله بیالن تاالب، می

 وریآب تاالب امیرکالیه را به مقداری رساند که بیشترین بهره
 گرفتن تمامی اقتصادی از کارکردها و خدمات موجود در تاالب با درنظر

جام کالیه نشان داد که احورت پذیرد. بیالن آبی تاالب امیرذینفعان ص
در  یابیدستبلقا ی شرایط حداقل و مطلوب اکولوژیکیبرا شدهمحاسبه

 عنوانهباحجام پیشنهادی قابلیت استفاده است. همین شرایط کنونی 
مبانی پایه برای توسعه سند راهبردی و مدیریتی تاالب امیرکالیه را 
دارند. این مطالعه نشان داد که استفاده از تفکر مبتنی بر مدیریت 

ن بی تواند راه تعامالتنگر مییکپارچه و یا به عبارت دیگر جامع
برداران را از طرف دیگر چنان طرف و دولت و بهره سازمانی را از یک

ای تأمین نماید که با تأمین منافع همه ذینفعان به توسعه پایدار منطقه
 دست یابد.
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