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ABSTRACT
The purpose of this research was to calculate the environmental water requirement and ecological
water level of Parishan wetland to transfer water from Nargesi Dam. Based on hydrological
information, there is no relationship between the volume of water in the wetland, the amount of
rainfall and runoff input. Therefore, the main factor of wetland death is the improper use of water in
agriculture in addition to drought. To determine the hydrological water right, the balance formula of
lakes was used. Accordingly, the environmental water requirement is 15.05 million cubic meters per
year in the case of stop-cultivation plan, and 35.95 in case of limiting 50% of agricultural wells. If
the first scenario is implemented, without drought and water transfer after 3.5 years, the groundwater
will reach to zero level and then the restoration process will begin, but with the implementation of
the second scenario, this time is 5 years and in case of water transfer from the dam, it will be
accelerated. Flagship species include Dalmatian pelican, Golden barb and common reed. The year
of 2007 was the last year that the entire area had water. Multi Species Indicators (MSI) was 80 and
desirable. In 2007, the amount of fishing was 64 tons and it was desirable. The area of reeds in the
same year was 220 hectares. Therefore, the minimum ecological level, based on the volume of
wetlands in 2007, is 39.3 million cubic meters, but the ecological balance level based on the average
volume of wetlands in watery years is 51.6 million cubic meters. Thus, using hydrological and
ecological indicators determine the minimum and optimal volume for the restoration of the wetland
to its natural functions, and the role of accurate statistics of indicator organisms is very important.

Keywords: Hydrological Water Requirement, Stop-Cultivation Scenario, Nargesi Dam, Satellite
Images.
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برآورد نياز آبی زيستمحيطی و تراز اکولوژيک تاالب پريشان با هدف انتقال آب از سد نرگسی و احيای تاالب
کامران رضايی توابع ،1سحر طبيبيان ،*2بهاره صمدی کوچکسرايی ،1مسعود باقرزاده کريمی ،3پوريا غالمزاده

1

 .1گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .3شرکت مدیریت منابع آب ایران ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/11/2 :تاریخ بازنگری -1400/12/21 :تاریخ تصویب)1400/12/23 :

چکيده
این تحقیق با هدف محاسبة نیاز آبی زیستمحیطی و تراز اکولوژیک تاالب پریشان جهت انتقال آب از سد نرگسی انجام
گردید .بر اساس اطالعات هیدرولوژیک ،ارتباطی بین حجم آب تاالب ،میزان بارش و ورودی روانابها وجود ندارد؛ بنابراین،
عامل اصلی خشکشدن تاالب ،مصرف بیرویة آب در کشاورزی است .برای تعیین حقابة هیدرولوژیک ،از فرمول بیالن آبی
دریاچه استفاده شد .برایناساس ،نیاز آبی زیستمحیطی در صورت اجرای طرح نکاشت 15/05 ،و در صورت محدودکردن
 50درصدی فعالیت چاههای کشاورزی 35/95 ،میلیون مترمکعب در سال میباشد .در صورت اجرای سناریوی اول ،بدون
خشکسالی و انتقال آب ،بعد از  3/5سال آب زیرزمینی به تراز صفر رسیده و سپس فرآیند احیاء آغاز میشود اما با اجرای
سناریوی دوم ،این زمان  5سال بوده و در صورت انتقال آب از سد ،تسریع خواهد شد .گونههای پرچم ،شامل پلیکان
پاخاکستری ،ماهی پریشانی و گیاه نی هستند .سال  1386آخرین سال رطوبت کل تاالب بود .در این سال ،مقدار تغییرات
گونههای شاخص ) (MSIپلیکان پاخاکستری 80 ،و مطلوب بوده است .آمار صید ماهی پریشانی در این سال 64 ،تن و
مطلوب بوده است مساحت نیزارها در همین سال مساحت  220هکتار به دست آمد؛ بنابراین تراز اکولوژیک حداقل ،بر
اساس حجم تاالب در سال  39/3 ،1386میلیون مترمکعب است اما تراز تعادل اکولوژیک بر اساس متوسط حجم در
سالهای پرآبی 51/6 ،میلیون مترمکعب میباشد؛ بنابراین استفاده از شاخصهای هیدرولوژیک و اکولوژیک میتواند حجم
حداقل و مطلوب جهت بازگشت تاالب به کارکردهای طبیعی را تعیین کند .البته نقش آماربرداری دقیق از موجودات
شاخص حائز اهمیت فراوان است.
واژه های کليدی :نیاز آبی زیستمحیطی ،سناریوی نکاشت ،سد نرگسی ،تصاویر ماهوارهای.

مقدمه

پیدرپی و خشکیدگی چشمهها میباشد ( Fars Regional Water

تاالب پریشان در شهرستان کازرون یکی از تاالبهای آب شیرین
کشور و بزرگترین دریاچة آب شیرین خاورمیانه است که از سال
 1388به طور کامل خشک شده است .تاالب پریشان ،یکی از
تاالبهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر و جزو مناطق چهارگانة
حفاظتشده محسوب میشود .همچنین این تاالب ،یکی از دو
سایت نمونة طرح حفاظت از تاالبهای ایران است که از طرف
یونسکو بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره شناخته میشود .علتها و
تهدیدهای اصلی خشکشدن این تاالب ،شامل حفر تعداد زیادی
چاه در آبخوانهای اطراف دریاچه و افت سطح آب زیرزمینی،
دورة طوالنیمدت استفاده از چاههای کشاورزی در طول سال و
کشت چندمرحلهای محصوالت صیفیجات در سه فصل ،ارتباط
هیدرولوژیکی بین حوضههای باالدست و پریشان ،توسعة
کشاورزی زراعی آبی در روستاهای حاشیة تاالب ،خشکسالیهای

 .)Company, 2016طبق مطالعات ،در حال حاضر ،تنها استراتژی
احیاء تاالب پریشان همزمان با مدیریت مصرف آب کشاورزی و
کاهش برداشت آب از چاههای کشاورزی ،تأمین و اختصاص نیاز
آبی زیستمحیطی به این تاالب از طریق سد در حال ساخت
نرگسی است ( headquarter of Department of Environmental

* نویسنده مسئولs.tabibian@pnu.ac.ir :

)Protection of Fars Province, 2021

اهميت تعيين نياز آبی زيستمحيطی:

برای حفظ کارکرد طبیعی تاالب و تضمین سالمت بلندمدت آن،
الزم است مقدار آبی که نزدیک به رژیم طبیعی و اکوسیستمی آن
است ،تعیین شده و به آن اختصاص داده شود که نیاز آب
زیستمحیطی (حقابه) نامیده میشود (& Baqerzadeh, 2008
 .)Ramsar, 2010شاخص حداقل تراز میتواند عمق ،مساحت یا
حجم دریاچه و تاالب باشد ( .)Shang, 2013پیش از تعیین تراز

رضايی توابع و همکاران :برآورد نياز آبی زيستمحيطی و تراز 437 ...

(علمی  -پژوهشی)

حداقل و مطلوب اکولوژیک ،الزم است نیاز آبی زیستمحیطی
محاسبه شود که این تحقیق با هدف برآورد نیاز آبی
زیستمحیطی تاالب پریشان انجام میشود.
اهميت محاسبة تراز اکولوژيک:

تراز اکولوژیک ،1مقدار آب موردنیاز یک اکوسیستم آبی است که
در آنگونههای شاخص زیستی و گونههای پرچم 2در آن
اکوسیستم ،میتوانند چرخة زیستی خود را کامل کنند
( headquarter of Department of Environmental Protection
 .)of Fars Province, 2021تراز اکولوژیک حداقل ،3نیاز آبی
زیست محیطی در تراز ارتفاعی است که اگر حجم ،سطح یا عمق
آب از آن کمتر شود ،چرخة زیستی گونههای شاخص زیستی و
پرچم موردنظر در اکوسیستم کامل نشده و یا به تاالب مراجعت
ننماید (Shang & Shang, 2018؛ (Modaberi & shokuhi, 2019
تراز اکولوژیک 4مطلوب ،تراز سطح آب در تاالب است بهنحویکه
گونة شاخص منتخب در بهترین شرایط باقی بماند ( Modaberi
 .)& shokuhi, 2019در این حالت امکان نیل اکوسیستم به شرایط
تعادل اکولوژیک 5وجود دارد .در این راستا ،توجه به گونههایی که
نسبت به تغییرات حجم و سطح آب حساس هستند ،مانند
پرندگان آبزی ،ماهیان شاخص تاالب و گیاهان وابسته به آب مفید
خواهند بود ( )Sefidian et al., 2016
اهميت گونههای پرچم

گونههای پرچم موجوداتی هستند که :بقاء و حفظ آنها میتواند
تضمینکنندة بقاء سایر موجودات هر اکوسیستم خاص باشد و
توانایی جذب تصورات عمومی را دارند و سبب ترغیب مردم به
حمایت از اقدامات حفاظتی و یا فراهمکردن اقدامات مالی
میشوند ( ،)Walpole & Leader-Williams, 2002گونههایی
محبوب و کاریزماتیک هستند که بهعنوان نمادهایی قابلاتکا
جهت تشویق و آگاهی عمومی محسوب میشوند ( Ducarme et
 )al., 2012و ارزش زیباییشناختی ،اکولوژیک ،آموزشی ،تاریخی،
تفریحی و علمی در سطح ملی دارند ()Rees, 2018؛ بنابراین
استفاده از اینگونهها جهت تعیین نیاز آبی یک تاالب خشکشده،
هم در پیشرفت علم محور کار احیاء و هم در همراهی و اقبال
اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی نقش مؤثری ایفا
خواهد کرد.

1 Ecological water level
2 Flagship species
3 Minimum Ecological Water Level
4 Optimal water level
5 Ecological Balance
6 Landsat

مواد و روشها
تاالب پریشان ،در مختصات جغرافیایی 51° 52' 25" :تا "50
' 51° 43طول شرقی و " 29° 22' 25تا " 29° 27' 40عرض
شمالی در بخش نیمهخشک ایران قرار دارد .میانگین دما از کمتر
از  8درجة سانتیگراد در ارتفاعات شمالی تا بیش از  24درجة
سانتیگراد در بخشهای غربی تغییر میکند .متوسط بارندگی
سالیانة بلندمدت برای حوضة پریشان 463 ،میلیمتر میباشد.
میزان تبخیر ساالنه از کمتر از  2400میلیمتر در ارتفاعات شمالی
تا بیش از  2500میلیمتر در بخشهای کمارتفاعتر تغییر میکند
()Iran Water Resources Management Company, 2016

تعيين نياز آبی زيستمحيطی

برای این منظور ،الزم بود اطالعات کامل هیدرولوژیک تاالب
پریشان جمعآوری شود و با جمعبندی این اطالعات ،محاسبات
الزم انجام گیرد .اطالعات هیدرولوژیک به شرح زیر جمعآوری
شدند.
تحليل مساحت پهنه و ميزان بارندگی

برای آگاهی از تغییرات مساحت پهنة آبی دریاچه و مقایسة آن،
از تصاویر ماهوارة لندست 6استفاده شده است .عکسهای دریاچه
در سالهای  1984تا  1363( 2020تا  1399شمسی) جمعآوری
شد .مساحت بر اساس ترسیم پلیگون و مساحتگیری از پلیگون
حاصله طبق شکل انجام شد .برای شناخت رابطة میزان
خشکشدگی دریاچه با میزان بارندگی سالیانه ،نمودار مقایسهای
بارندگی سالیانه ایستگاه کازرون از سال  1363تا  1398با استفاده
از اطالعات موجود 7ترسیم شد.
اطالعات هيدرولوژيک

حوضة دریاچة پریشان ،زیر حوضه شمارة  2511حوضة آبریز حله
با مساحت حدود  22,755هکتار است و بر حسب شرایط
هیدرولوژیک متغیر است.
آبهای سطحی

در محدودة حوضه ،رودخانة دائمی وجود ندارد و جریانهای
سطحی ایجادشده در آن به دریاچة پریشان میریزند و ایستگاه
هیدرومتری نیز در این محدوده وجود ندارد .همچنین فاقد جریان
سطحی ورودی است ،بهصورت یک کفة بسته بوده و جریانهای
سطحی تولیدشده در آن وارد دریاچة پریشان میشوند؛ بنابراین
 7آمار بارندگی از سایت  http://www.kazeroonnema.irگرفته شده که
مطابق آن ،آمار بارندگی از سال  1363تا  1384از سازمان منابع آب و آمار
سال  1384تا  1398از ایستگاه بارانسنجی کازرون اخذ شده است.
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از روش تجربی جاستین و ایستگاه هیدرومتری بوشیگان (در
محدودة مطالعاتی کازرون) استفاده شده است.
آبهای زيرزمينی

در سالهای پرآبی پریشان ،حدود  19چشمه شامل  9چشمة
کارستی و  10چشمة آبرفتی در این حوضه وجود داشته که در
حال حاضر بیشتر آنها خشک شدهاند .تاالب از طریق آبهای
زیرزمینی سه آبخوان مال اره ،فامور و پریشان در حاشیة تاالب و
از طریق چشمههای حوضههای باالدست تغذیه میشده است.
آبدهی چشمههای آبرفتی از طریق آبخوانهای محدودة پریشان

 2/5میلیون مترمکعب و از طریق چشمههای کارستی13/2 ،
میلیون مترمکعب بوده است که در حال حاضر تقریباً خشک
شدهاند Iran Water Resources Management Company,
) .)2016بر اساس آخرین آمار شرکت سهامی آب منطقهای استان
فارس ،تعداد چاههای این حوضه 960 ،حلقه ،متوسط آبدهی
چاه نیمهعمیق 5/5 ،لیتر و چاه عمیق  8لیتر در ثانیه است ،ضمن
اینکه اکثر چاهها نیمهعمیق میباشند .شکل  1ویژگیهای
هیدرولوژیک مرتبط با دریاچة پریشان را ارائه میدهد
( headquarter of Department of Environmental Protection
.)of Fars Province, 2021

شکل  -1روش به دست آوردن مساحت درياچه در تصوير ماهوارهای با استفاده از رسم پليگون

شکل -1حوضههای هيدرولوژيک مرتبط با محدودة پريشان (فاز اول مطالعات انتقال آب از سد نرگسی به تاالب پريشان)1399،

(علمی  -پژوهشی)

تعيين نياز آبی زيستمحيطی تاالب

با استفاده از رابطة  1میتوان بیالن هیدرولوژیک و رابطة نوسانات
آب تاالب را به دست آورد:
V= P+Qi+Gi-E-Qo-Go
رابطة :1
 :Vحجم آب
 :Pبارش مستقیم انجامشده در تاالب
 :Qiورودی آبهای سطحی به تاالب
 :Giتخلیة مستقیم آبهای زیرزمینی به تاالب
 :Eتبخیر (و تعرق) از سطح
 :Qoخروجی سطحی از تاالب طی دورة زمانی مشخص
( :Goتغذیه (تخلیه به) آبهای زیرزمینی طی دورة زمانی
مشخص (میزان برداشت آب زیرزمینی از طریق چاههای
کشاورزی را میتوان در این پارامتر قرار داد)
اگر در فرایند محاسبة نیاز آبی ،حجم آب بهعنوان شاخص
کمیت هدفگذاری شده باشد ،باید عدد محاسبهشده را بهجای V
قرار داد و با قراردادن مقادیر سایر متغیرها مقدار  Qiرا بهعنوان
مجهول محاسبه کرد .عدد حاصله ،مقدار آبی است که باید
بهعنوان نیاز آبی از طریق آبهای سطحی وارد تاالب شود
( Guide to determining the water requirement of wetlands,
)2014
تعيين نياز آبی اکولوژيک تاالب پريشان

برای تعیین تراز اکولوژیک ،الزم بود گروههای زیستی و گونههای
پرچم تاالب پریشان شناسایی و تحلیل شوند.
گونههای پرچم تاالب پريشان

پلیکان پاخاکستری ( )Pelecanus crispusکه در سالهای پرآبی
تاالب ،در تاالب پریشان یافت میشد ،پرندة آبزی پرچم این تاالب
و واجد ویژگیهای گونة پرچم و شاخص اکولوژیک است که حتی
نماد تصویری آن در اطراف تاالب پریشان نیز در برخی نقاط نصب
شده است .این پرنده تحمل سالهای کمآبی را بیش از پرندگان
دیگر این تاالب دارد و اگر زیستگاه اینگونه احیاء شود ،خودبهخود
زیستگاه تاالبی جهت دیگر پرندگان پریشان نیز مهیا خواهد شد.
جزء پرندگان آسیبپذیر ( )VUمحسوب میشود .همچنین در
ضمیمة  Iکنوانسیون منع تجارت بینالمللی گونههای در معرض
انقراض  (CITES)1قرار دارد ( )Kaboli et al., 2016بنابراین برای
تعیین حداقل تراز اکولوژیک تاالب جهت احیای زیستگاه این
پرندة آبزی ،ارتباط شاخص  MSIپلیکان خاکستری با تغییرات
حجم تاالب پریشان مدنظر قرار گرفت.
ماهی پریشانی ( )Barbus luteusنیز همان گونه که از نام
1 - Convention on International Trade in Endangered Species
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آن پیداست ،ماهی پرچم تاالب پریشان است که آمار صید آن
طبق آمار مدیریت شیالت استان فارس جمعآوری و بررسی شده
است.
گونة گیاهی پرچم نیز نی ( )Phragmites australisاست
که وجود آن ،احیاء زیستگاه سایر گونههای گیاهی و جوجهآوری
گونههای پرندگان آبزی و حتی بستر تخمریزی آبزیان را تضمین
خواهد کرد .در زمان پرآبی تاالب پریشان ،در شمال و غرب و نیز
در شرق تاالب ،سطح قابلمالحظهای از مساحت حاشیة تاالب از
بسترهای نی ( )Phragmites australisپوشیده شده بود
(.)Headquarter of Environmental Protection of Fars, 2010
اما ازآنجاکه نی گونهای گیاهی و حاشیهای است ،نیاز آبی کمتری
را نسبت به ماهیان و پرندگان دارد ،در نتیجه ،وقتی نیاز آبی
گونههای جانوری تأمین شود ،نیاز آبی نی نیز برآورده شده و احیاء
خواهند شد .در واقع نیاز حداکثری گونههای جانوری ،مبنای
تعیین تراز اکولوژیک قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مبنای تعیین
نیاز آبی ،پلیکان پاخاکستری ،ماهی پریشانی و نی بهصورت توأم
در نظر گرفته شد.

نتايج
نتايج حاصل از تفسير تصاوير ماهوارهای

مطابق تصاویر هوایی ،بین سالهای  1388تا  ،1399بیشترین
مساحت دریاچه مربوط به سالهای  1375و  1378بوده است
(شکل ) .در سال  1376که مساحت دریاچه نزدیک به حداکثر
آن است ،میزان بارندگی نیز در بیشترین مقدار سالهای مورد
مطالعه یعنی  848میلیمتر بوده است .در سال  1387افت
ناگهانی بارش ( 177میلیمتر) مشاهده شد که در همین سال
میزان مساحت آب دریاچه افت کرد و از سال  1388دریاچه به
طور کامل خشک شده است .در دهة  1390هرچند افزایش نسبی
بارندگی به طور متناوب مشاهده میشود ،اما هرگز به پرآب شدن
دریاچه منجر نشده است .در سال  1398میزان بارندگی به باالی
 500میلیمتر رسید ،اما طبق عکس هوایی مربوط به سال ،1399
دریاچه کامالً خشک بوده اما شاهد افزایش مساحت زمین مرطوب
پوشیده از چمن هستیم که در این سال به مقدار بیشتری رسیده
است .این شواهد تأکیدی مجدد بر این نکته است که بارندگیهای
چند سال اخیر ،نتوانسته خشکشدگی دریاچه را جبران کند اما
توانسته تأثیری هرچند اندک بر روی رطوبت بستر و رشد چمن
بستر تاالب داشته باشد.
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نتايج حاصل از تحليل دادههای هيدرولوژيک

در جمعبندی رژیم هیدرولوژیک تاالب پریشان با درنظرگرفتن
بارندگی حدود  463میلیمتر و وسعت حوضة آبریز 22,755
هکتار ،حجم روانابی که در حوضه تولید میشود ،صرفنظر از
تبخیر و نفوذ 105,355,650 ،مترمکعب خواهد بود .همچنین
مقدار آب ورودی به تاالب از طریق  8چشمة آبرفتی فعال با دبی
کل  80لیتر در ثانیه 2/5 ،میلیون مترمکعب در سال است .مقدار
آب تخلیهشده توسط حدود  960حلقه چاه با متوسط آبدهی 6
لیتر در ثانیه نیز با  120روز فعالیت در سال ،حدود  40/4میلیون
مترمکعب در سال میباشد.
در شکل تغییرات مساحت و تغییرات روند بارندگی نشان
داده شده است .میزان بارندگی و حجم رواناب ورودی ،همبستگی
کاملی با مساحت تاالب ندارد .در شکل  ،مقایسة تغییرات رواناب
پایة ورودی به دریاچة پریشان و تغییرات حجم این دریاچه نشان
داده شده است .با درنظرگرفتن عمق متوسط  1/2متر و تبدیل
مساحت دریاچه به متر مربع از سال  1363تا  ،1388حجم
دریاچه در این سالها بر حسب مترمکعب به دست آمد.
شکل  ،2رژیم هیدرولوژیک تاالب پریشان و شرایط آبهای
زیرزمینی تاالب را بر اساس دادههای سازمان هواشناسی کشور،
ادارة کل هواشناسی استان فارس و شرکت سهامی آب منطقهای
استان فارس در حال حاضر نشان میدهد .برایناساس ،نیاز آبی

جبران آب زیرزمینی تا تراز صفر دریاچه 139/75 ،میلیون
مترمکعب است .در حال حاضر میزان برداشت ساالنة چاههای
کشاورزی از آبخوان تاالب پریشان حدود  40/4میلیون مترمکعب
میباشد و این در حالی است که میانگین تخلیة ساالنه بلند مدت
 40سالة آب زیرزمینی آبخوان تاالب توسط چاه کشاورزی 19/5
میلیون مترمکعب بوده است و همین عامل و دو برابر شدن میزان
برداشت آب زیرزمینی از طریق چاههای کشاورزی در  15سال
اخیر عامل اصلی در منفی شدن رژیم هیدرولوژیک آب ورودی
تاالب نسبت به خروجی تاالب شده و در نهایت باعث خشکیدگی
کامل تاالب شده است .بر اساس دادههای رژیم هیدرولوژیک تاالب
پریشان در شکل  ،2میزان ورودی آب از طریق رواناب حوضة آبریز
تاالب  13/7میلیون مترمکعب ،بارش مستقیم به تاالب 14/9
میلیون مترمکعب ،تغذیه از طریق چشمههای آبرفتی فعال 2/5
میلیون مترمکعب و تغذیه از طریق چشمههای کارستی 13/2
میلیون مترمکعب در سالهای گذشته و  4-5میلیون مترمکعب
در سالهای اخیر و مقدار تبخیر و تعرق از سطح تاالب نیز 23/65
میلیون مترمکعب است .بر اساس این دادهها در صورتیکه
فعالیتهای کشاورزی مدیریت نشود با این میزان برداشت آب
چاههای کشاورزی ( 40/4میلیون مترمکعب) حتی با انتقال -20
 10میلیون مترمکعب آب از سد نرگسی نیز همچنان بیالن ورودی
و خروجی آب تاالب منفی بوده و تراز آب زیرزمینی به تراز صفر
بستر دریاچه نمیرسد و تاالب احیاء نخواهد شد.
ب
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شکل  -3الف) تغييرات مساحت پهنة آبی درياچة پريشان بين سالهای  1363تا  1399بر اساس تصاوير ماهوارهای؛ ب) تغييرات مساحت پهنة مرطوب درياچة
پريشان بين سالهای 1390تا 1399بر اساس تصاوير ماهوارهای؛ ج) تغييرات ميزان بارندگی ايستگاه کازرون بين سالهای 1363تا 1398؛ د) مقايسة تغييرات
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حجم پهنة آبی پريشان با تغييرات رواناب ورودی به آن بين سالهای  1363تا 1388

شکل  -2رژيم هيدرولوژی ساالنة آبهای سطحی و رژيم هيدرولوژی تاالب پريشان و شرايط آبهای زيرزمينی تاالب (سال )1399

در صورت مدیریت فعالیتهای کشاورزی از طریق اجرای
طرح نکاشت (توقف کامل فعالیت چاههای کشاورزی و توقف
برداشت ساالنة  40/4میلیون مترمکعب) یا از طریق محدودکردن
فصول کشت ،تعطیلی چاههای غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند
روی چاههای مجاز (توقف برداشت حداقل  20/9میلیون
مترمکعب) با بهبود شرایط آب زیرزمینی سطح تراز آب زیرزمینی
به تراز صفر بستر دریاچه خواهد رسید و بعد از آن دریاچه وارد
فاز احیا خواهد شد .در صورت توقف فعالیت تمامی چاهها و طرح
نکاشت کشاورزی آبی در محدودة پریشان و عدم بروز خشکسالی،
بدون انتقال آب از سد نرگسی ،بعد از  3/5سال آب زیرزمینی به
تراز صفر بستر دریاچه رسیده و بعد از آن وارد فرایند احیا میشود
که در صورت انتقال آب از سد نرگسی و ترسالیها و بهبود شرایط
آبدهی چشمهها ،این فرایند تسریع خواهد شد .اما در صورت
محدودکردن فصول کشت ،تعطیلی چاههای غیرمجاز و نصب
کنتور هوشمند روی چاههای مجاز و توقف برداشت حداقل 20/9
میلیون مترمکعب و عدم بروز خشکسالی ،بدون انتقال آب از سد
نرگسی ،بعد از  5سال آب زیرزمینی به تراز صفر بستر دریاچه
رسیده و بعد از آن وارد فرایند احیا میشود که در صورت انتقال
آب از سد نرگسی یا ترسالیها و بهبود شرایط آبدهی چشمهها
این فرایند تسریع و کوتاهتر خواهد شد.
زمانی که سطح آب زیرزمینی به بستر صفر تاالب برسد،
باتوجهبه میانگین بلندمدت رژیم طبیعی حجم تاالب پریشان که
 27/5میلیون مترمکعب میباشد ،نیاز زیستمحیطی تاالب

پریشان با استفاده از فرمول بیالن آبی با دو حالت اجرای طرح
نکاشت و توقف کامل فعالیتهای کشاورزی و مدیریت و کاهش
حدود  50درصدی برداشت آب از طریق فعالیتهای کشاورزی
محاسبه میشود .نیاز آبی تاالب برای حالت اول اجرای طرح
نکاشت و توقف کامل فعالیتهای کشاورزی طبق رابطة 15/05 ،1
میلیون مترمکعب و برای حالت دوم مدیریت و کاهش حدود 50
درصدی برداشت آب از طریق فعالیتهای کشاورزی35/95 ،
میلیون مترمکعب محاسبه شد.
نتايج حاصل از تعيين نياز آبی اکولوژيک

مطابق گزارشهای سرشماری پلیکان پاخاکستری ،بیشترین
شاخص  MSIپلیکان پاخاکستری ( ،)110مربوط به سالهای
 1383و  1384و کمترین میزان آن ( )10مربوط به سال 1397
بود .در سال  ،1397تاالب به طور کامل خشک شده بود .اما
بیشترین میزان  MSIنیز طبق نمودار ،منطبق بر پرآبترین
سالهای دریاچه ( )1375-1378نمیباشد .در واقع شاخص MSI
در این سالها بین  60تا  70بوده است .مطابق حجم به دست
آمدة تاالب (شکل ) سال  ،1386آخرین سالی بود که تمام دریاچه
دارای رطوبت بوده است ،البته حجم دریاچه در این سال،
 39,336,000مترمکعب بوده که بسیار کمتر از حجم سالهای
پرآبی (حدود  51600000- 60,000,000مترمکعب) بوده است،
اما شاخص  MSIدر این سال  80بوده و در حد قابلقبولی قرار
داشت.
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شکل  -5ارتباط روند تغييرات حجم درياچه با شاخص  MSIپليکان خاکستری از سال  1367تا 1397

مطابق شکل  ،3بین سالهای  1372تا  ،1388حداکثر
صید ماهی پریشانی 138 ،تن در سال  ،1377یکی از سالهای
اوج پرآبی تاالب بوده و کمترین میزان آن در سالهای ،1375
 1376و  1381بوده است .ازآنجاکه در این  3سال ،آمار صید،
بهعنوان صید غیرمجاز اعالم شده است ،بنابراین آمار این سه سال،
نمیتواند تصویری از ذخایر این ماهی به دست دهد .غیر از سه
سال گفتهشده ،کمترین میزان صید ماهی پریشانی ،سال 1388
به میزان  12تن بوده است .در این سال ،تاالب تقریباً به طور
کامل خشک شده بود .در سالهای دیگر نیز میزان صید بسیار در
نوسان بوده که احتماالً ناشی از خطاهای سنجش آمار بوده است.
ولی ازآنجاکه تنها منبع موثق موجود ،آمار ادارة مدیریت شیالت
استان فارس میباشد ،الزم بود بر اساس همین آمار تصمیمگیری

نهایی با تلفیق نتایج حاصل از آمار پلیکان پاخاکستری انجام شود.
در سال  1385و  ،1386میزان صید  64تن بوده است که این
میزان صید ،از میزان صید در برخی سالهای پرآبی ماند سال
 1379نیز باالتر بوده است و در همین سال ،شاخص  MSIنیز
برای پلیکان پاخاکستری مناسب تشخیص داده شده است.
بر اساس انتخاب سال  1386بهعنوان مبنای تأمین نیاز
آبی ،مساحت نیزارهای این تاالب نیز در همین سال بر اساس
تصاویر ماهوارهای بررسی شد .در سال  5 ،1386لکه از پوشش نی
در بخشهای شرقی ،شمالی و شمال غربی تاالب وجود داشته
است که مساحت آنها در شکل مشخص شده است .در مجموع،
در سال  220 ،1386هکتار نی در تاالب پریشان که در آن سال
مساحتی برابر با  3200هکتار داشت وجود داشته است.

شکل  -3ارتباط روند تغييرات حجم درياچه با ميزان صيد ماهی پريشانی از سال  1372تا 1388
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شکل  -7تراکم نیزارهای بخش های مختلف تاالب پريشان در سال 1386

بحث و نتيجهگيری
اولویت برنامة احیاء تاالب ،رسیدن به رژیم هیدرولوژیک و سپس
رسیدن به تراز اکولوژیک حداقل است تا زیستگاه گونههای
شاخص تاالبی احیاء شود ( Rezaei Tavabe & Samadi, 2021؛
 Rezaei Tavabe et al., 2021؛ .)Danekar & Samadi, 2021

تعیین این تراز حداقل ،عاملی کلیدی در فرآیند احیاء محسوب
میشود.
در شرایط خاص تاالب پریشان ،بهترین روش تعیین و
محاسبة نیاز آبی زیستمحیطی بر پایة رژیم هیدرولوژیک و بیالن
آبی با استفاده از فرمول حجم ،ورودی و خروجیها ،تغذیه از طریق
آبهای زیرزمینی و چشمهها میباشد که مورد توصیة ادارة
حفاظت و احیای تاالبهای آژانس محیطزیست آمریکا ) (EPAو
راهنمای تعیین حقابة زیستمحیطی سازمان حفاظت
محیطزیست کشور نیز میباشد .تعیین بیالن آبی و نیاز آبی
زیستمحیطی ،با استفاده از فرمول و رابطة آب ورودی و خروجی
بر اساس رژیم هیدرولوژیک محاسبه گردید ( Guide to
.)Determining the Water Needs of Wetlands, 2014
در کل در حوضة پریشان با مساحت  22755هکتار ،با بارش
متوسط بلندمدت  463میلیمتر ،حجم نزوالت جوی وارد شده به
حوضه  105میلیون مترمکعب است که از این مقدار23/1 ،
میلیون مترمکعب بهصورت رواناب به دریاچه رسیده و  6/3میلیون
مترمکعب به آبخوان نفوذ نموده و  84/2میلیون مترمکعب نیز
تبخیر میشود .متوسط مساحت بلندمدت تاالب 1075 ،هکتار با
پتانسیل تبخیر حدود  2200میلیمتر در سال است و حجم تبخیر
ساالنه از دریاچه  23/65میلیون مترمکعب در سال میباشد.
همچنین در حال حاضر ،متوسط سطح تراز آب زیرزمینی بستر

دریاچة پریشان حدود  13متر است .با مساحت  4300هکتار و
ضریب آبدهی ویژة  ،0/25حجم موردنیاز ترمیم بیالن آب
زیرزمینی دریاچه  139/75میلیون مترمکعب میباشد .حجم مفید
تاالب پریشان با مساحت  4300هکتار و عمق متوسط  1/2متر،
 51/6میلیون مترمکعب است و متوسط رواناب بلندمدت آن
 13/69میلیون مترمکعب میباشد .متوسط رواناب دورة  5سالة
خشکسالی با متوسط بارش  303میلیمتر 8/96 ،میلیون
مترمکعب است که کاهش  4/73میلیون مترمکعبی را در سال
نشان میدهد .خشکیدگی چشمههای کارستی تغذیهشده از
حوضههای باالدست تاالب پریشان با دبی متوسط کل  420لیتر
در ثانیه ،منجر به کاهش  13/2میلیون مترمکعبی در ورودی
پریشان شده است .تخلیة ساالنة بلندمدت  40سالة آب زیرزمینی
توسط چاه کشاورزی  19/5میلیون مترمکعب و متوسط تخلیة
رواناب در دورة  5سالة منتهی به خشکیدگی تاالب 40/4 ،میلیون
مترمکعب در سال بوده که افزایش  20/9میلیون مترمکعبی را در
سال نشان میدهد .تعداد  960حلقه چاه ( 751حلقه چاه فعال)
در آبخوانهای اطراف حوضه پریشان وجود دارند که با متوسط
آبدهی  5/2لیتر در ثانیه با متوسط  120روز فعالیت در سال
میزان تخلیة  40/4میلیون مترمکعب در سال دارند.
بنابراین مجموع حجم بیالن خشکیدگی تاالب در دورة
خشکیدگی ،ساالنه  38/83میلیون مترمکعب است که سهم
مستقیم اقلیم و خشکسالی در حوضة پریشان  4/73میلیون
مترمکعب ( 12/2درصد) ،سهم غیرمستقیم اقلیم در حوضههای
باالدست  13/2میلیون مترمکعب ( 34درصد) و سهم چاههای
کشاورزی  20/9میلیون مترمکعب ( 53/8درصد) میباشد.
بر اساس مطالب یادشده و بررسیهای بهعملآمده ،به دلیل
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کاهش نزوالت جوی از یک طرف و برداشت زیاد از سفرة آبرفتی
و کارستی از طرف دیگر ،بیالن منابع آب زیرزمینی دشت پریشان
منفی شده است .بدیهی است منفی شدن بیالن بر تغذیة آب
زیرزمینی دریاچه و خصوصیات اکولوژیک مؤثر خواهد بود .کاهش
بارندگی عامل مهمی در کاهش دبی چشمههای اطراف دریاچه و
سپس خشکشدن چشمهها و نهایتاً تاالب بوده است .افزایش
بیرویة تعداد چاه ها و اعطای تعداد زیادی مجوز حفر چاه
بهخصوص از سال  1358و همچنین بهرهبرداری توسط چاههای
غیرمجاز که باعث افت سطح آب زیرزمینی شده است ،یکی دیگر
از عواملی است که باعث کاهش تغذیة تاالب شده و باعث بروز
خسارات جبرانناپذیری بر روی خصوصیات اکولوژیک تاالب و
همچنین کاهش رطوبت منطقه و افزایش نیاز آبی گیاهان زراعی
خواهد شد.
عدم تولید رطوبت ناشی از خشکی تاالب از یک طرف و
افزایش تبخیر و تعرق گیاهان زراعی به علت افزایش دما و میزان
تبخیر در سالهای خشک از طرف دیگر ،نیاز آبی این گیاهان را
دوچندان کرده و سبب بروز خسارات بسیار بر اکوسیستم و میکرو
اقلیم منطقه میشود .هرچند بر اساس تصاویر ماهوارهای ،مساحت
پهنة مرطوب دریاچه در سالهای اخیر بر اثر افزایش بارش افزایش
یافته  ،اما رطوبت آن تنها محدود به افزایش رشد چمنزار شده و
در حدی نبوده که باعث پرآب شدن دریاچه شود؛ بنابراین الزم
است نسبت به پلمب چاههای غیرمجاز از طریق مراجع قضایی،
محدودکردن میزان بهرهبرداری از آبخوان و محدودکردن فصول
کشت ،جلوگیری از افزایش توسعة بهرهبرداری ،جلوگیری از
احداث واحدهای صنعتی جهت ممانعت از ورود فاضالب و
آالیندههای صنعتی ،ترویج و تشویق کشاورزان به اجرای
سیستمهای آبیاری نوین بدون افزایش سطح زیر کشت ،جلوگیری
از فعالیت کشاورزی در حریم و بستر تاالب ،آگاهیرسانی و افزایش
مشارکت مردمی و در نهایت تأمین حقابة تاالب از سد نرگسی
جهت احیای آن اقدام شود .در حال حاضر ،اقدامات الزم جهت
احیای تاالب ،محدودکردن فعالیتهای کشاورزی و کاهش
برداشت تا  50درصد شرایط فعلی و جمعآوری روانابهای دشت
دوان و هدایت آنها به سمت تاالب و انتقال آب از سد نرگسی
بهترین سناریوهای مدیریتی همزمان جهت نیل به احیای تاالب
است.
همزمان با تعیین نیاز آبی زیستمحیطی ،الزم است از
رویکرد اکولوژیک نیز بهره گرفته شود .زیرا این رویکرد ،به دلیل
درنظرگرفتن جنبههای مختلف زیستمحیطی ،از جامعیت
بیشتری برخوردار است و درصورتیکه در فرآیند مطالعات،
اکوسیستم تاالبی بهدرستی شناسایی و عوامل مؤثر آن در نیاز آبی

اعمال گردد ،نتایج حاصل از آن تضمینکنندة حفظ پایداری کل
اکوسیستم تاالبی خواهد بود .یکی از معایب رهیافت اکولوژیک،
کمبود اطالعات مربوط به ارتباط شاخصهای اکولوژیک با شرایط
هیدرولوژیک و همچنین آمارهای پایة زیستمحیطی است که در
این صورت گاهی نیاز به انجام مطالعات تکمیلی خواهد بود و یا
در صورت امکان باید نسبت به سادهسازی فرایند اقدام نمود
(.)Rezaei Tavabe et al., 2021
در تاالب انزلی پرستوی دریایی تیره ( & Modaberi
 )shokuhi, 2019و در تاالب میانکاله ،پرندگان آبزی و کنار آبزی
بهعنوان شاخص زیستی انتخاب شدند ()Taghavi et al., 2014؛
بنابراین بهترین گونههای زیستی برای تعیین تراز اکولوژیک،
پرندگان وابسته به تاالب هستند؛ زیرا هر ساله آماربرداری شده و
برآوردی از جمعیت ساالنة آنها در تاالب وجود دارد .نتایج
سرشماری پرندگان در منطقة اروپا و آسیا نشان میدهد تعداد و
پراکنش جمعیت پرندگان آبزی در دهههای اخیر تغییرات
معناداری داشته است ( Burfield & Bommel, 2004; Delany
 .)& Scott, 2006از سال  1988تا  ،2018باالترین میزان شاخص
 MSIپلیکان پاخاکستری در سال  2005مشاهده شده و پس از
آن روند مالیم کاهشی و از سال  ،2009روند کاهشی شدید
مشاهده شده است .ایران بیشترین سهم در جمعیت منطقهای
پلیکان پاخاکستری را در جنوب و جنوب غرب آسیا طی سالهای
 2012-2015داشته است ( ;Wetland International, 2015
 )Nagy & Langendoen, 2017و تاالب پریشان تا سال 2008
همواره بخشی از جمعیت اینگونه را در ایران در خود جایداده
بود .ولی در  11سال گذشته ،این تاالب به دلیل خشکشدن،
ارزش زیستگاهی خود را برای تغذیه و زمستانگذرانی پلیکانها
ازدستداده است.
استفاده از ماهیان در این زمینه کمتر از پرندگان موردتوجه
قرار گرفته است ،زیرا ارزیابی ذخایر یا برآورد میزان ماهی
صیدشده بر اساس واحد تالش صیادی برای ماهیان مشکل بوده
و در بیشتر تاالبها انجام نمیشود .اما برای تعیین تراز اکولوژیک
رودخانة قرهسو ،گونة  Capoeta gracilisمدنظر قرار گرفت
( .)Nader et al., 2018در تعیین نیاز زیستمحیطی ،در حوضة
سیمیندشت استان تهران ،گونة قزلآالی رنگینکمان مدنظر قرار
گرفت ( .)Sedighikia et al., 2017همچنین نتایج پژوهش
هاشمی و همکاران در بررسی تأثیر دبی بر پراکنش و فراوانی
آبزیان در پاسخ به تغییرات مورفولوژیک رودخانة الر ،از ماهی
قزلآالی خالقرمز استفاده شد .چنانچه مالحظه میشود ،در ایران
تاکنون ماهیان بیشتر بهعنوان شاخص زیستی رودخانهها
موردتوجه قرار گرفتهاند ( .)Hashemi et al., 2016اما در این
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 در استفاده از شاخصهای.و زمان الزم برای احیاء را محاسبه کرد
 لزوم در دست بودن اطالعات آماری دقیق و جامع،اکولوژیک
 باعث خطا در تحلیلها خواهد،مبرهن است و کمبود این اطالعات
شد؛ بنابراین آماربرداری منظم و دقیق سالیانه از جمعیت جانداران
 نقش مؤثری در استفاده از این،تاالبی بهخصوص پرندگان
.شاخصها و تخمین دقیقتر تراز اکولوژیک ایفا خواهد کرد
 در حال حاضر بایستی،در واقع در خصوص تاالب پریشان
 یکی مدیریت مصرف آب،دو محور مدیریتی همزمان انجام شود
 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی و50 و کاهش حداقل
کاهش دورهها و فصول کشت و همزمان انتقال حقابة
زیستمحیطی تاالب پریشان از سد نرگسی با اتمام مراحل ساخت
 تا این تاالب ارزشمند بینالمللی وارد فرایند،و بهرهبرداری این سد
.و فاز احیا شود

سپاسگزاری
از ادارة کل حفاظت محیطزیست استان فارس به دلیل حمایت
. تشکر و قدردانی میگردد،مالی این مطالعه
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

) پژوهشی- (علمی

 در اکوسیستم تاالبی نیز در کنار پرندگان مورد بررسی،تحقیق
.قرار گرفتند
 به اندازة پرندگان،استفاده از گیاهان نیز همچون ماهیان
 اما در برخی.آبزی و کنار آبزی موردتوجه قرار نگرفته است
(  گیاهان آبزی و کنار آبزی نیز مدنظر قرار گرفتند،تحقیقات
Department of  ؛GorjiShani & Barani, 2017 ؛Piri, 2011
.)Yang, 2011 ؛Infrastructure, 2004

 پلیکان پاخاکستری وMSI نتایج حاصل از بررسی شاخص
میزان صید ماهی پریشانی و شرایط نیزارها در سالهای مختلف
 نشاندهندة شرایط قابلقبول،در مقایسه با حجم تاالب پریشان
، تاالب بوده که حجم تاالب1386 هر سه گونه در سال
 تراز اکولوژیک، مترمکعب بوده است؛ بنابراین39,336,000
 میلیون مترمکعب است و تراز تعادل39/3  حدود،مطلوب تاالب
 یعنی، مقادیر بیشتر از این مقدار تا حجم کامل تاالب،اکولوژیک
 میلیون مترمکعب میباشد؛ بنابراین استفاده از39/3-51/6
 میتواند در،شاخصهای اکولوژیک با استفاده از اطالعات تاریخی
شناخت حجم مطلوب تاالب مؤثر است و میتوان بر اساس آن با
 دبی آب موردنیاز برای رسیدن به این حجم،روابط هیدرولوژیک
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