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است،  داده  کاهش  را  تاالب ها  آبگیر  اینکه سطح  تغییرات عالوه بر 
اکولوژیک  بر کارکرد  به تاالب  منابع آب ورودی  با کاهش کیفیت 
آن نیز اثر منفی گذارده است. در حقیقت تأمین حقابه تاالب ها از 
طریق آب های نامتعارف )زهاب اراضی کشاورزی، زهاب صنایع، 
کیفیت  از  آبگیر،  افزایش سطح  با وجود  غیره(  و  فاضالب شهری 

عملکرد اکولوژیک آن به شدت کاسته است.
تاالب هورالعظیم واقع در منتها الیه حوزه آبخیز کرخه در استان 
خوزستان، در مرز بین ایران و عراق قرار دارد. این تاالب به دلیل 
طی  زیادی  دخالت های  تأثیر  تحت  خود،  قرارگیری  موقعیت 
جنگ بین دو کشور بوده، 
همچنین استقرار تأسیسات 
میدان نفتی آزادگان چرخه 
آن  هیدرولوژیک  طبیعی 
داده  قرار  تأثیر  تحت  را 

است )تیموری، 1399(.
با توجه به مطالعات 
تغییر  روند  گذشته، 
کیفیت آب هور شمالی 
اندازه گیری های  با  که 
محل  در  شده  انجام 
هیدرومتری  ایستگاه 
هوفل،  نیسان و حمیدیه  
ورودی  )سرشاخه های 
رودخانه  از  تاالب  به 
شده  بررسی  کرخه( 
و  )فوالدوند  است  آب  کیفیت  تدریجی  کاهش  نشان دهنده  است، 
نبوی  در عین حال  همکاران، 1393(.  و  نیسی  همکاران، 1392؛ 
ایستگاه   10 در  نمونه برداری  با   ،1387 سال  در  همکاران  و 
کیفیت  شاخص های  اندازه گیری  با  تاالب  پهنه  در  مشخص 
و   TDS، TSS فسفات،  نیترات،  شوری،   ،pH مانند  آب 
نمونه برداری  ایستگاه های  تمام  که در  کردند  نتیجه گیری  غیره 

مقدمه
رویشگاه های ماندابی شامل دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه سارها، 
جویبارها، آبشارها، جنگل ها و چمنزارهای ماندابی هستند که در هر 
می آیند.  وجود  به  رویشگاه  آن  در  آب  دائمی  با حضور  سرزمین، 
حضور و جریان آب در این چرخه، خط قرمز ادامه حیات در کره 
زمین به حساب می آید )جلیلی، 1397(. تاالب ها از جمله مولدترین 
محیط های جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری 
و  گیاهان  از  بی شماری  گونه های  بقای  در  را  مهمی  نقش  اولیه، 
جانوران وابسته به خود و در نتیجه تنوع زیستی در دنیا ایفا می کنند.

از  اکوسیســتم ها  این 
زیــادی  اقتصادی  ارزش 
آنها  از جمله  که  برخوردارند 
می توان به تأمین آب، شیالت 
برداشت  سوم  دو  از  )بیش 
محصول ماهی جهان وابسته به 
سالمت مناطق تاالبی است(، 
زراعت )از طریق حفظ آب و 
نگهداری مواد غذایی حاصل 
از دشت های غرقابی(، تولید 
چوب، منبع انرژی لجنی و 
تفریحی  گیاهی، چشم انداز 
گردشگری، پشتیبانی از  و 
تنوع گسترده حیات وحش 
میلیون ها  حفاظت  و 
فاجعه بار  عواقب  از  نفر 

 Anonymous,( کرد  اشاره  دریا  امواج  و  طوفان ها  سیل ها، 
.)1982

که  مي دهد  نشان  ایران  تاالب هاي  موجود  وضعیت 
بسیاري از آنها بر اثر مدیریت نادرست آب، تغییر و تبدیل 
دچار  خشک سالي،  و  اقلیمی  تغییرات  یا  اراضي،  کاربري 
تغییرات شگرفي در وضعیت هیدرولوژیکي خود شده اند. این 

شکل 1 – آب گیری هور از سمت ایران و عراق )1985(
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شکل 2- ممانعت از ورود آب از سمت عراق با ساخت دایک )1986(

تاالب  آلودگی  اصلی  عامل  و  دارد  وجود  آلودگی  شده  انتخاب 
ناشی از فعالیت های کشاورزی است )چمبری و همکاران، 1387(. 
فلزات  بررسی  هدف  با   ،1398 سال  در  نیز  همکاران  و  شاهیان 
تاالب  رسوبات  و  آب  در  وانادیوم  و  نیکل  کادمیوم،  سنگین 
انجام دادند.  با 9 تکرار  هورالعظیم نمونه برداری را از سه ایستگاه 
ارزیابی خطر اکولوژیک فلزات کادمیوم و نیکل در رسوبات تاالب 
خطر  کالس  در  اکولوژیک  ریسک  پتانسیل  شاخص  و  هورالعظیم 
همکاران،  و  )فیروزشاهیان  گرفتند  قرار  کم  زیستی  و  اکولوژیکی 
با  این مطالعات  نشان می دهد  منابع  بررسی  که  1398(. همان گونه 
نمونه برداری  مبنای  بر  کیفیت آب تاالب هورالعظیم  ارزیابی  هدف 
یا چند  در یک  کیفیت آب  از شاخص های  تعدادی  اندازه گیری  و 
مقطع محدود زمانی انجام شده اند. استفاده از شاخص استخراج شده 
می تواند  ماهواره ای  تصاویر  زمانی  سری  بر  مبتنی  مطالعه  این  در 
روند تغییرات کیفیت آب تاالب را از گذشته تاکنون پایش کند و با 
نتیجه گیری جامعی در  مقارن،  با وقایع  مقایسه  امکان  فراهم کردن 

اختیار قرار دهد.
گسترش  با  بین النهرین  تاالب های  پس روی  به  توجه  با 

کشاورزی و سدسازی در ترکیه، سوریه و عراق، هورالعظیم به دلیل 
آب گیری از رودخانه کرخه مدت زمان بیشتری به حیات اکولوژیک 
و حفظ پهنه آبی خود ادامه داده است. آب گیری هورالعظیم از سمت 
به  تاالب  با ساخت دایک در قسمت عراقی  عراق در سال 1365 
تاالب  ادای حقابه  در حقیقت  و   )2 و   1 )شکل  شدت محدود شد 
 Rubec & Young,( از آن پس، از سمت ایران انجام گرفته است

.)2014; Partow et al., 2001
از سوی دیگر، طی دوران جنگ ایران و عراق )1359-1367( 
پهنه تاالب به دلیل ساخت جاده ها یکپارچگی خود را از دست داده 
و به پنج مخزن تقسیم شده است. مخزن شماره یک و دو، مخازن 
پنج،  و  چهار  سه،  شماره  مخزن  و  مطالعه(   1 )پهنه  تاالب  شمالی 
و  سه  پهنه  می شوند.  نامیده  مطالعه(   2 )پهنه  تاالب  جنوبی  مخازن 
چهار، قسمتی از تاالب است که در کشور عراق قرار دارد )شکل3 
و 4(. از سال 1377، با شروع خشک سالی های فراگیر )درگاهیان، 
1399( و پس از آن در سال 1379 با شروع آب گیری سد کرخه، 
جهت احیای تاالب و ممانعت از خروج آب به سمت کشور عراق، 
دایک مرزی توسط کشور ایران در مرز ایران و عراق روی تاالب 
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شکل 3- وضعیت تغذیه آبی قسمت ایرانی تاالب هورالعظیم 

ساخته شد. پس از آن منابع تأمین آب قسمت ایرانی و عراقی تاالب 
از یکدیگر مجزا و هر کشور در تأمین نیاز آبی تاالب در محدوده 
 Rubec & مرزی خود اثرگذار شد )فوالدوند و همکاران، 1392؛

.)Young, 2014
آب گیری پهنه 1 تاالب از سرشاخه های رودخانه کرخه تاکنون 
رهاسازی  کرخه،  سد  آب گیری  از  پس  ولی  است  کرده  پیدا  ادامه 
زهاب اراضی کشاورزی دشت آزادگان به پهنه 2 آغاز شد. در سال 
دهخدا،  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  تأسیس  از  پس  نیز   1389

رهاسازی زهاب آن به مخازن جنوبی تاالب )پهنه 2( آغاز شد.
از آنجایی که آب گیری از طریق آب های نامتعارف در برنامه ریزی 
برای تأمین حقابه تاالب ها مهم شمرده می شود، الزم است بر کیفیت 
حیات  پایداری  جهت  منظور،  این  به  شده  گرفته  نظر  در  آب های 

اکولوژیک این اکوسیستم ها تأکید شود.

نیاز آبی تاالب هورالعظیم و منابع تأمین آن
همان گونه که در مقدمه توضیح داده شد پس از دخالت های انجام 
شده در سطح تاالب، رژیم آب گیری آن تغییر کرده است و با توجه به 

شکل 3، مخازن شمالی تاالب )پهنه 1( از سرشاخه های رودخانه کرخه 
و مخازن جنوبی تاالب )پهنه 2( از زهاب اراضی کشاورزی و کشت و 
صنعت نیشکر دهخدا تغذیه می شوند. آمار ایستگاه هیدرومتری حمیدیه 
)شکل 5(  که در منتها الیه رودخانه کرخه قرار دارد، کاهش آورد آبی این 
رودخانه را به کمتر از 50 متر مکعب بر ثانیه از سال 1379 یعنی شروع 
آب گیری سد کرخه و به ویژه پس از سال 1385- 1384 نشان می دهد. 
چهار  به  تاالب  سطح  لندست،  ماهواره  تصاویر  از  استفاده  با 
طبقه تفکیک شد. طبقه آب عاری از پوشش گیاهی )تحت عنوان 
گیاه در آب(،  )تحت عنوان  گیاهی  دارای پوشش  آب(، طبقه آب 
و طبقه خاک  گیاه(  عنوان  )تحت  گیاهی روی خاک  طبقه پوشش 
فاقد هر گونه پوشش )تحت عنوان خاک(. در این مطالعه به مجموع 
گفته می شود. تاالب  در آب، سطح آب دار  گیاه  و طبقه  طبقه آب 
کاهش  گویای  لندست  ماهواره  تصاویر  زمانی  سری  مطالعه 
سطح آب دار قسمت شمالی تاالب ایرانی )پهنه 1( از 50 درصد در 
تابستان سال آبی 64-63، به 5 درصد در تابستان سال آبی 79-80 
و قسمت جنوبی تاالب )پهنه 2( از 50 درصد در تابستان سال آبی 
63-64، به صفر در تابستان سال آبی 80-79 است )شکل 6 و 7(. 
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شکل 4- مرز تاالب و پهنه بندی سطح آن 

شکل 5- تغییرات دبی ایستگاه هیدرومتری حمیدیه به مترمکعب بر ثانیه
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شکل 6- سطح تاالب هورالعظیم در تابستان 1364

شکل 7- سطح تاالب هورالعظیم در تابستان 1380
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به  یادشده  اراضی  زهاب  رهاسازی  با   
قسمت جنوبی تاالب، در فصل تابستان 
مؤثری  آب گیری   95-96 آبی  سال 
می شود  مشاهده  جنوبی  قسمت  در 
جنوبی  مخازن  درصد   40 به طوری که 
آب دار   )2 )پهنه  تاالب  ایرانی  قسمت 
شاهد  جنوبی  هور  حقیقت  در  است. 
خود  آبگیر  پهنه  درصدی   40 افزایش 
در مقایسه با سال 80-79 یعنی شروع 

رهاسازی زهاب، بوده است

قسمت  جنوبی  مخازن  درصد   40 به طوری که  می شود  مشاهده 
جنوبی  هور  حقیقت  در  است.  آب دار   )2 )پهنه  تاالب  ایرانی 
پهنه آبگیر خود  افزایش 40 درصدی  شاهد 
شروع  یعنی   79-80 سال  با  مقایسه  در 

رهاسازی زهاب، بوده است )شکل 8(.

کیفیت آب وارد شده به تاالب و اثر 
آن بر کارکرد اکولوژیک 

آبی  نیاز  تأمین  از  پس  قابل توجه  نکته 
بر  اثر آن  تاالب، کیفیت آب تأمین شده و 
کارکرد اکولوژیک تاالب است. با توجه به 
اینکه استخراج میزان پوشش گیاهی داخل 
از  استفاده  با  تاالب  آب دار  در سطح  آب 
به عنوان یک  تصاویر ماهواره ای، می تواند 
در واقع  که  اکولوژیک-  کارکرد  شاخص 
امکان زیست گیاهان در شرایط کیفی آب را نشان می دهد- در 
از  تاالب  جنوبی  و  شمالی  مخازن  آب گیری  شود،  گرفته  نظر 
این  در  شاخص  این  تبعیت  عدم  به  منجر  متفاوت،  آبی  منابع 

دشت  کشاورزی  اراضی  زهاب  رهاسازی  دلیل،  همین  به 
 1389 سال  در  شد.  آغاز   )2 )پهنه  جنوبی  مخازن  به  آزادگان 

کشت  شرکت  تأسیس  از  پس  نیز 
آن  زهاب  دهخدا  نیشکر  صنعت  و 
شد. رها  تاالب  جنوبی  مخازن  به 
و  دائمی  آبگیر  سطح  به  توجه  با 
 1838 ایده آل  شرایط  در  تاالب،  فصلی 
کم آبی  شرایط  در  و  متر مکعب  میلیون 
سال،  در  آب  متر مکعب  میلیون   1175
نیاز  مورد  تاالب،  حقابه  تأمین  جهت 
آورد  به  توجه  با  حاضر  حال  در  است. 
 818 کرخه،  رودخانه  سرشاخه های 
آورد  به  توجه  با  و  متر مکعب  میلیون 
و  دهخدا  نیشکر  آزادگان،  دشت  زهاب 
که  متر مکعب  میلیون   678 کوثر،  طرح 

با  است.  دسترس  در  است،  متر مکعب  میلیون   1496 درمجموع 
رهاسازی زهاب اراضی یادشده به قسمت جنوبی تاالب، در فصل 
جنوبی  قسمت  در  مؤثری  آب گیری   95-96 آبی  سال  تابستان 

شکل 8- سطح تاالب هورالعظیم در تابستان 1396
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 شکل 9 - نسبت سطح گیاه داخل آب به کل سطح آب دار در مخازن شمالی تاالب

مخازن از یک الگوی مشابه شده است.
در حقیقت همان گونه که دو شکل 6 و 8 نشان می دهند، تغییر 
سطح گیاه داخل آب به کل سطح آب دار در مخازن شمالی )پهنه 
گیاه  سطح  تغییر  در حالی که  نیست؛  چشمگیر  سال،   33 طی   )1
داخل آب به کل سطح آب دار در مخازن جنوبی )پهنه 2( از سال 
1389 یعنی پس از تأسیس شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا 
همراه  کاهش چشمگیر  یک  با  تاالب،  به  آن  زهاب  رهاسازی  و 
است. شکل 9 و 10 نمایانگر درصد سطح دارای پوشش گیاهی 
داخل آب در یک سال به سطح کل آب دار مخازن در همان سال 
تنها  به کم آب بودن مخازن در برخی از سال ها،  با توجه  هستند. 
سال های با سطح آب دار باالی 5 درصد در نمودار ذکر شده است. 
با توجه به شکل 9 و 10، نسبت پوشش گیاهی داخل آب به کل 
سطح آب دار در مخازن شمالی )پهنه 1( از 96 درصد به 91 درصد 
و در مخازن جنوبی )پهنه 2( از 38 درصد به 4 درصد از ابتدا تا 

انتهای بازه مطالعه رسیده است.

از  قابل توجهی  بخش  تأمین  وجود  با  زهاب  ورود  حقیقت  در 
نیاز آبی تاالب، به دلیل کیفیت نامناسب، در کارکرد اکولوژیک پهنه 
2 اختالل جدی ایجاد کرده است. بنابراین جهت جلوگیری از افت 
کیفیت آب و اثر منفی آن بر حیات موجودات آبزی از جمله گیاهان 
مستقر در تاالب، اگر از زهاب جهت تأمین نیاز آبی استفاده می شود 
کیفیت آن پس از تصفیه، باید در سطح کیفیت رودخانه کرخه باشد.

سپاسگزاری
 با توجه به اینکه این مطالعه از طرح جامع مطالعات کانون های 
گرد و غبار استان خوزستان اجرا شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور برگرفته شده است، از دست اندرکاران این طرح به ویژه 
مطالعات  محترم  مسئول  جلیلی،  دکتر  آقای  جناب  محترم  مجری 
ریزگرد جناب آقای مهندس فیاض و معاون محترم پژوهشی سرکار 

خانم دکتر سفیدکن سپاسگزاری می شود.
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شکل 10- نسبت سطح گیاه داخل آب به کل سطح آب دار در مخازن جنوبی تاالب


