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هاي هویزه با رویکرد کنترل ریزگردها و  نیاز آبی تاالب برآورد

  محیطی بهبود شرایط زیست
  

 *2عباس بارانی ، غالم1رامین گرجی شانی
 هاي هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه آموخته دانش - 1

 شهید باهنر کرماندانشگاه بخش مهندسی عمران، ، فنی و مهندسی استاد دانشکده - 2
 

* Gab@uk.ac.ir 
  

هاي  در سال. اند هاي کرخه و دجله قرار گرفته غرب ایران، و در حوضه آبریز رودخانه هاي هویزه در جنوب تاالب - چکیده
ي ها ها، تنش ویژه احداث چندین سد و بند انحرافی در محدوده ورودي این تاالب ههاي انسانی، باخیر به دلیل فعالیت

ها بخش عظیمی از مساحت خود  اي که تاالب گونه به ؛محیطی بر پیکره آنها وارد گردیده استشدید هیدرولوژیکی و زیست
تواند شرایط  ها می تعیین نیاز آبی تاالب. انددهشو به بزرگترین کانون ریزگردها در سطح منطقه تبدیل   را ازدست داده

در این پژوهش  رو ایناز . سزایی داشته باشد محیطی آنها نقش بهبهبود عملکرد زیستاکولوژیکی آنها را باز گردانیده و در 
هاي هیدرولوژیکی، سیستم اطالعات جغرافیایی،  با استفاده از داده. محاسبه گردید ترکیبیروش  بر اساسها،  نیاز آبی تاالب

گیاهی،  پوشش تفاوت شده نرمال ه از شاخصها بدست آمده و سپس با استفاد و مشاهدات میدانی حریم و حد بستر تاالب
هاي وابسته،  همچنین با استفاده از مشاهدات میدانی و گزارشات سازمان. میزان سطح آب و پوشش گیاهی بدست آمد

هاي هویزه، نیاز در محاسبه نیاز آبی تاالب رو اینمشخص گردید که گیاه نی باتالقی، گونه زیستی غالب در منطقه بوده و از 
ها در شرایط  اول، تاالب روش درارائه گردید که  روشها دو  نیاز آبی تاالب برآورد براي. اکولوژیکی آن مشخص گردید آبی

المللی ثبت  ها که در مجامع بین آل مناطق شمالی تاالب ایده دوم شامل حفظ روشگرفتند و قبل از بروز تنش قرار می
اول نیاز آبی  روشنتایج نشان داد که تحت . باشد ها می خش جنوبی تاالبجلوگیري از بروز ریزگردها در ب اند و گردیده
  .باشد میلیارد متر مکعب در سال می 4/12میلیارد متر مکعب و در حالت دوم، حدود  6/15 ها حدود تاالب

  
  .محیطیآبه زیست، حقترکیبیهاي هویزه، ریزگردها ، روش تاالب:  واژگان کلید

  
  مقدمه - 1

ها، از ارزشمندترین و حساسترین عنوان دلتاي رودخانهها بهتاالب
توریسم، تعدیل تصفیه آب، اکو. باشندهاي طبیعی میاکوسیستم

ها محسوب  ترین خدمات تاالباقلیم و تولید مواد غذایی، از مهم
امروزه ). 1393هاي ایران، طرح حفاظت از تاالب(د شو می

را بر پیکره این  هاي انسانی اثرات جبران ناپذیريفعالیت
ها به هر طور کلی اکولوژیستبه. ده استکرها وارد اکوسیستم

صورت مستقیم و یا غیر فعالیت انسانی و یا طبیعی که به
خوردگی و یا نابودي دیدگی، دستمستقیم، منجر به آسیب

هاي تنش ،گرددهاي زیستی یک اکوسیستم میگونه
 Rozema)گویند ی میهاي هیدرولوژیکمحیطی و یا تنش زیست

et al., 1991). هاي تواند تنشهر اکوسیستم آبی تا حدي می
محیطی و هیدرولوژیکی وارده بر پیکره خود را تحمل کند زیست

و با کمترین تغییرات به حیات خود ادامه دهد، اما اگر میزان این 
، اکوسیستم آبی دستخوش شودها بیش از حد مجاز تنش

 رو ایناز . شودطور کامل نابود میو بهتغییرات شدیدي شده 
تواند اي که در آن، یک اکوسیستم آبی مین، به محدودهامحقق
وارده بر پیکره خود را  محیطی و هیدرولوژیکیهاي زیستتنش
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طرح ( نامندتحمل نماید، آستانه تحمل اکوسیستم آبی می
همین سبب هر به. )1393هاي ایران، حفاظت از تاالب

حفظ شرایط استاندارد هیدرولوژیکی و  برايآبی،  اکوسیستم
باشد که آن را محیطی خود، نیازمند مقدار معینی آب میزیست

  . نامندجریان زیست محیطی یا نیاز آبی می
المللی حفاظت از عنوان تنها سازمان بینکنوانسیون رامسر به

. محیطی و نیاز آبی تمایز قائل استها، بین جریان زیستتاالب
محیطی را مربوط به اکوسیستم این نهاد جریان زیست

 رو ایناز . داندها میها، و نیاز آبی را تنها مختص به تاالب رودخانه
المللی، اقدام به تعریف انحصاري نیاز آبی نموده این نهاد بین

به میزان کمیت و کیفیتی از آب " .باشداست که به شرح زیر می
حفظ خصوصیات اکولوژیکی و  براي مورد نیاز از منابع آبی، که

 "نیاز آب زیست محیطی گویند ،پایداري تاالب مورد نیاز است
 برايمطالعات اولیه ). 1393هاي ایران، طرح حفاظت از تاالب(

باز  1970تا  1940هاي  ها به سالتعیین نیاز آبی اکوسیستم
گردد که توسط آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده می

برداري از  سازي و افزایش بهرهگسترش سد .رائه گردیدآمریکا ا
منظور حفظ منابع آبی، بسیاري از کشورها را واداشته است که به

نیاز آب  برآوردهایی را به منظور هاي خود، روشاکوسیستم
  .(Tharme, 2003)زیست محیطی ارائه نمایند 

اصلی  ها به دو گروههاي تعیین نیاز آبی تاالبطور کلی روشبه
سریع  همچنین روش. ندشوتقسیم می) ترکیبی( جامعسریع و 

هاي اکولوژیکی هاي هیدرولوژیکی و روشبه دو بخش روش
نیاز آبی  محاسبههیدرولوژیکی  هايروش. گرددتقسیم می
هیدرولوژیکی آمار و اطالعات  با استفاده ازها، تنها اکوسیستم

صورت  دیاطالعات جد آوريبدون هرگونه جمع و معموالً موجود
 آندر  باشد کهروش اکولوژیکی نیز روشی سریع می .ردپذییم

گیاهی یا جانوري موجود در اکوسیستم ترین گونه حساس
محیطی شناسایی شده و نیاز آبی آن به عنوان نیاز آب زیست

  .شوداکوسیستم در نظر گرفته می
یکی هاي سریع هیدرولوژهاي جامع، ترکیبی بین روشروشاما 

هاي عبارت دیگر، در روشبه. )1 شکل( باشندو اکولوژیکی می
هاي سریع، جزئیات بیشتري از اکوسیستم  جامع برخالف روش

رهیافت (هاي هیدرولوژیکی آبی مورد مطالعه قرار گرفته و جنبه
یک ) رهیافت اکولوژیکی(هاي اکولوژیکی و جنبه) هیدرولوژیکی

در روش . دگردبررسی میاکوسیستم آبی با جزئیات بیشتري 

 برايآبه مورد نیاز با عنوان حق ،نیاز آب هیدرولوژیکی ،جامع
آبه حقبا عنوان  ،اکولوژیکی ، و نیاز آباستغراق اکوسیستم آبی

  .دشو شناخته میمحیطی گونه حساس زیست
  

  
  هاهاي تعیین نیاز آبی تاالبانواع روش  1 شکل

  
ی نظیر پوشش گیاهی و سائلتوان ارتباط بین مدر این الگو می

ژئومورفولوژي  و جانداري، رژیم هیدرولوژیکی، کیفیت آب
نیاز آبی مورد بررسی قرار داد  برآوردرا در  اکوسیستم آبی

(Tharme, 2003) .  
محیطی منظور ارزیابی جریان زیست، بهترکیبیهاي کاربرد روش

مایت ها، به مدت یک دهه مورد حها و تاالبو مدیریت رودخانه
هاي کاربرد روش برايمطالعات اولیه . ها قرار گرفتاکولوژیست

باز  1992ها، به سال در تعیین نیاز آبی اکوسیستمترکیبی 
 براينخستین بار از این روش  Arthington (1992). گردد می

. بامبا استرالیا استفاده نمود- تعیین نیاز آبی رودخانه بارکر
ن رژیم جریان و کیفیت آب و آرتینگتون با بررسی رابطه بی
. را ابداع نمود ترکیبیبامبا، روش - پوشش گیاهی رودخانه بارکر

Arthington and Bludorn (1994) با بکارگیري سایر مسائل ،
محیطی نظیر اکسیژن محلول در آب ، به توسعه روش زیست

منظور تعیین نیاز به 2004این روش در سال . پرداختند ترکیبی
ابع طبیعی ریزي منتوسط سازمان برنامه 1یدرآبی تاالب گ

 برآورد برايه نخستین کاربرد این الگو کاسترالیا استفاده گردید 
در این مطالعه رابطه بین . شدها محسوب میآبه تاالبحق

ها با جریان سیالب ورودي مورد ارزیابی پوشش گیاهی تاالب
پس از این  .(Department of Infrastructure, 2004)قرار گرفت 

 برايمورد استقبال سایر نهادهاي دولتی  ترکیبیپژوهش، روش 
تا آنجا که بسیاري از کشورها  ،گرفتها قرار تعیین نیاز آبی تاالب

هاي آنها، در اثر احداث سدها و ها و اکوسیستمکه تاالب
محیطی و هاي زیستهاي کنترل کننده جریان، دچار تنش سازه

                                                             
1 Gwydir 
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تعیین نیاز آبی  براي، از این روش تندداشهیدرولوژیکی قرار 
منظور تعیین نیاز به Yang (2010). ندها استفاده نموداکوسیستم
استفاده  ترکیبیهاي دلتاي رودخانه زرد، از روش آبی تاالب

هاي دلتاي هدف از این مطالعه بازسازي اکولوژي تاالب. نمود
. ه آنها بودبهبود امرارمعاش ساکنان حاشی منظور بهرودخانه زرد، 

، به ترکیبیبا استفاده از روش  Yang et al (2016)همچنین 
پرداخته  1بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت آب تاالب بایاندیان

در  .محیطی این اکوسیستم را بدست آوردندو نیاز آب زیست
. ایران نیز همانند سایر کشورها این الگو مورد استقبال قرار گرفت

منظور تعیین نیاز آبی تاالب به) 1387(ران چنانکه سیما و همکا
این روش مورد . شادگان از این روش استفاده نمودند

ها تعیین نیاز آبی تاالب برايالمللی رامسر، ییدکنوانسیون بینأت
  ).1393هاي ایران، طرح حفاظت از تاالب(است 

دست  پایین 2محیطیمنظور تعیین جریان زیستدر ایران به
و با توجه به  .دشواستفاده می) مونتانا ( تنانت  سدها، از روش

هاي آنکه این روش با شرایط اقلیمی ایران سازگار نیست، آسیب
. ده استشدست سدها وارد هاي پایینشدیدي به اکوسیستم

باشند که به دلیل ها میهاي هویزه یکی از این اکوسیستمتاالب
ظیمی از بخش ع ،آبه مورد نیاز خودعدم دسترسی به حق

دست داده و به بزرگترین کانون ریزگردها در  مساحت خود را از
هدف از این پژوهش تعیین . اند جنوب غرب کشور تبدیل گردیده

هاي هویزه به منظور جلوگیري از بروز ریزگرد و نیاز آبی تاالب
بدین منظور طی . باشدمحیطی آن می حفظ کارکردهاي زیست

هاي هیدرولوژي و  ده از دادهیک پیمایش میدانی، با استفا
و بکارگیري سیستم اطالعات جغرافیایی، از روش  شناسی زمین

  .براي دستیابی به اهداف این پژوهش استفاده شده است ترکیبی
  
  ها مواد و روش - 2
  منطقه مورد مطالعه - 1- 2

و حوضه  ایغرب آس هايتاالبهاي هویزه یکی از بزرگترین تاالب
 طور مشترك، بین دوها بهاین تاالب. باشندالنهرین میآبریز بین

هاي هویزه در بخش شرقی تاالب. دارندو عراق قرار  رانیکشور ا
خاك ایران و در استان خوزستان واقع شده و به هورالعظیم 
معروف بوده، و بخش غربی آنها نیز در استان میسان عراق قرار 
                                                             
1 Baiyangdian 
2 Environmental Flow 

 جامعم طورکلی دربه. شوددارد، و هورالهویزه نامیده می
 زهیهو هايتاالب م،یو هورالعظ زهیهورالهو موعمجبه المللی نیب

  .  (Al-Maarofi, 2014)گردد یاطالق م
از شمال با تاالب هورالسناف و از جنوب به  زهیهو هايتاالب

 ختم آن پست پیرامون یاراض رودخانه دجله و یشاخه اصل
 یشرق قهقید 58 و درجه 47 النهارآنها نصف یحد شرق. گردد می

 نیهمچن. است قهدقی 20 و درجه 47 النهارآن نصف یو حد غرب
و عرض  یشمالمرز  قهیدق 50درجه و  31 ییایعرض جغراف

شکل ( دهدیم لیرا تشک هاآن یدرجه مرز جنوب 31 ییایجغراف
 80از شمال تا جنوب حدود  هاي هویزهطول مجموعه تاالب .)2

جریان ورودي . تر استکیلوم 30کیلومتر و عرض آنها حدود 
هاي فرعی رودخانه  ها از طریق رودخانه کرخه و شاخهتاالب به

. گرددمی تأمین ،باشند دجله که به کهال و مشاح معروف می
ها از طریق سویب و کانال ب موجود در تاالبآهمچنین حجم 
این جریان خروجی فقط در زمان طغیان . شودکساره تخلیه می

 Iraq National Marshes and)اهد داد رودخانه کرخه رخ خو

Committee, 2014).   
  

  
  هاي هویزهمنطقه تاالب  2شکل 

  

ساله ایران و عراق، حریم  8با آغاز جنگ  1981از سال 
در طول جنگ، . هاي هویزه دستخوش تغییرات گردید تاالب



  عباس بارانی رامین گرجی شانی و غالم  ...هاي هویزه با رویکرد کنترل ریزگردها و  برآورد نیاز آبی تاالب
 

١٦ 

ها موجب طرفین درگیر با احداث جاده در بستر تاالب
ها هاي جنوبی تاالبآب به بخشخشکیدگی و عدم دسترسی 

بر اساس اهداف و  ،سال 8همچنین در طول این . گردیدند
هاي پمپاژ بر روي رودخانه هاي نظامی، با احداث ایستگاهتاکتیک
ها تخلیه شد بخشی از آب این رودخانه نیز به درون تاالب ،کارون

. یدها گردمنجر به تغییرات در ساختار و شکل تاالب ،که این امر
، با احداث چندین سد و بند ها عالوه بر این پس از این سال

هاي آبریز کرخه و دجله، جریان آب ورودي به انحرافی در حوضه
د س برداري ازچنانکه با بهره. دهاشدت رو به کاهش نها بهتاالب
هاي مربوط به استخراج نفت در سال کرخه و حفاري خاکی
 محیطی وارده بریستهاي هیدرولوژیکی و ز، تنش2000
خشکیدگی به  منجر که این امر ،یافتشدت افزایش ها به تاالب

سدها و  1در جدول ). 3شکل ( گردید آنهابخش عظیمی از 
هاي دجله و بندهاي انحرافی احداثی، در حوضه آبریز رودخانه

 مکان آنها بر روي 5و  4 هاي کرخه معرفی گردیده و در شکل
  .تنشان داده شده اس نقشه

  

 
  2002تا  1972هاي هویزه از سال تغییرات تدریجی در تاالب  3شکل 

  

 
  سدها و بندهاي حوضه آبریز دجله  4 شکل

 
  مهمترین سدهاي احداثی در حوضه آبریز کرخه  5 شکل

  
  و کرخه هاي احداثی در حوضه آبریز دجلهسازه  1جدول 

  نام 
حوضه   کشور  سد

سال   رودخانه  آبریز
  اتمام

ظرفیت 
(BCM) 

  9/1  1997  مادن  دجله  ترکیه  کرالکیزي
  2/1  1999  باتمان  دجله  ترکیه  باتمان
  6/0  1997  دیکله  دجله  ترکیه  دیکله
  5/12  1983  دجله  دجله  عراق  موصل

  3  1962  دیاله  دجله  عراق  دربندیخان
  8/6  1965  زاب کوچک  دجله  عراق  دوکان
  4  1980  دیاله  دجله  عراق  حمرین
  3  1965  اب کوچکز  دجله  عراق  دیبیس
  4/1  2000  العدحیم  دجله  عراق  العدحیم

  8/72  1998  دجله  دجله  عراق  ثرثار
  -   1939  دجله  دجله  عراق  بند کوت
  -   2005  دجله  دجله  عراق  بند العماره

  6/5  2001  کرخه  کرخه  ایران  کرخه
  2/3  2009  سیمره  کرخه  ایران  سیمره

  
نوپتیک اهواز و هاي سیسرعت باد در ایستگاه شدةمقادیر ثبت 

منطقه مورد در  ،بستان، حاکی از آن است که حداکثر سرعت باد
باشد که اي میگونهبهباد  وزش. دهدماه ژوئن رخ میمطالعه در 

از ماه مه تا ماه اوت، بیشترین میزان سرعت باد در منطقه حاکم 
- میانگین ماهانه سرعت باد در ایستگاه 7و  6 هاي در شکل. است
  . اهواز و بستان نشان داده شده استتیک سینوپهاي 

همچنین جهت وزش باد در منطقه، از غرب یا شمال غربی به 
- هاي مه تا اوت بهکه این مهم در ماه ،شرقی استشرق و جنوب
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جهت باد ) ماه مه تا ژوئن(روز نخست  60باشد که در اي میگونه
د غربی جهت با) ماه ژوئیه تا اوت(روز دوم  60غربی و در شمال

است، که این مسئله، موجب انتقال ریزگردهاي موجود در بستر 
ویژه شهر اهواز ها به شهرهاي استان خوزستان، بهخشکیده تاالب

میانگین ماهانه جهت برداري باد حاکم در  2در جدول . گرددمی
  . ایستگاه بستان و اهواز نشان داده شده است

  

  
  ایستگاه سینوپتیک اهواز میانگین ماهانه سرعت باد در  6 شکل

  

  
  میانگین ماهانه سرعت باد در ایستگاه بستان  7 شکل

  
بستان و  هاي میانگین ماهانه جهت باد در ایستگاه  2 جدول

  اهواز

جهت باد در ایستگاه   ماه
  )درجه(بستان 

جهت باد در ایستگاه 
  )درجه(اهواز 

  251  301  ژانویه
  250  281  فوریه
  247  266  مارس
  271  269  آوریل
  294  275  مه

  290  274  ژوئن
  278  267  ژوئیه
  267  270  اوت

  281  275  سپتامبر
  262  283  اکتبر
  270  291  نوامبر
  273  296  دسامبر

  محیطیروش تعیین نیاز آب زیست - 2- 2
هاي  محیطی تاالبتعیین نیاز آب زیست برايدر این پژوهش 
که با بررسی  طوري استفاده گردید، به ترکیبیهویزه از روش 

محیطی و منطقه مورد مطالعه، خصوصیات زیستمیدانی 
و گونه خاص  گرفتهها مورد ارزیابی قرار هیدرولوژیکی تاالب

 ،محیطی دارد اي به جریان زیستزیستی که وابستگی ویژه
  . مشخص گردید
هاي هویزه دو طرح ارائه تعیین نیاز آبی تاالب برايدر این راستا، 

  :گردید
هاي هیدرولوژیکی ها قبل از بروز تنشعیین نیاز آبی تاالبت - الف

 ؛محیطیو زیست
ها با حفظ مناطق شمالی ثبت گردیده تعیین نیاز آبی تاالب - ب

  .هاي جنوبی کنترل ریزگردها در بخش المللی ودر مجامع بین
هاي هویزه نشان داده مراحل تعیین نیاز آبی تاالب 8در شکل 
  .شده است

  

 
  هاي هویزهفلوچارت مراحل تعیین نیاز آبی تاالب  8شکل 

  
  بافت خاك - 1- 2- 2

 Aqrawi هاي هویزه از مطالعاتتعیین بافت خاك تاالب براي

and Evans (1993-1994) مطالعات این دو . استفاده گردید
و رسوبات موجود  1النهرین هاي بینمربوط به بافت خاك تاالب

منظور حفاري در به 1994 و 1993هاي  در سال در آنها است که
 Aqrawi and مطالعات بر اساس. صورت گرفت هابستر تاالب

Evans (1994) 3 شامل ها تاالب خاك بافت که گردید مشخص 
 شامل ،دارد ضخامت متر سانتی 7 حدود که اول الیه. است الیه

 طوسی نقاط بعضی در و مشکی آن رنگ و بوده گیاهی بقایاي

                                                             
1 Mesopotamian Marshes 
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 رسی سیلت خاك بافت دوم الیه. است زیتونی به متمایل
 این از پس. است متر سانتی 30 حدود ضخامت آن باشد که می
 و کرده پیدا افزایش شدت به رس ، میزانمتري سانتی 30 الیه
  .گردد می رسی- سیلتی صورت به خاك بافت

- رسی می- هاي هویزه سیلتیبستر تاالب  بافت خاك که از آنجا
است،  درصدي 40 رس حداقل رايها داباشد، و این نوع از خاك

 و گرفته قرار ناذپذیر نفوذ هاي خاك مورد نظر در زمره  خاك
 بستر و جریان آب زیرزمینی در نفوذپذیري از سبب بدین
  .گردید نظر صرف ها تاالب

  
ی و کیفی پوشش میزان کممساحت سطح آزاد آب و  - 2- 2- 2

  گیاهی
هاي  تنش تأثیرتحت  1981ها از سال  از آنجا که تاالب

تعیین میزان  برايباشند،  وژیکی میمحیطی و هیدرول زیست
از تصاویر ، ها پوشش گیاهی تاالبمساحت سطح آزاد آب و 

این تصاویر  .گردید استفاده 1980تا  1972هاي  سال اي ماهواره
در این . باشدمی (MSS)مربوط به ماهواره لندست، سنجنده 

 ماهه بود 2اي اویر ماهوارهبررسی تص برايهاي زمانی مطالعه گام
 ،هابررسی تغییرات تاالب براياي تصویر ماهواره 50و بیش از 

تحلیل تصاویر  و پس از تجزیه. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
ی پوشش ، میزان کم1NDVIبا استفاده از شاخص  ،اي ماهواره

شاخص  .هاي هویزه بدست آمدگیاهی و سطح آزاد آب تاالب
NDVI )از )گیاهی پوشش تفاوت شده نرمال صشاخ ،

باشد که برحسب هاي پوشش گیاهی میترین شاخص کاربردي
 تعریف )1(صورت معادله به ،دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک

  .(Yengoh et al., 2015)د شومی

)1(   
 
NIR R

NDVI
NIR R





  

 .ز استباند قرم R باند مادون قرمز نزدیک و NIR در این معادله
حد  3است که در جدول  1تا  - 1این شاخص داراي مقادیري از 

  .(Yengoh et al., 2015) ارائه گردیده استآستانه هر بخش 
هاي  با استفاده از مشاهدات میدانی محققان، گزارشهمچنین 

رامسر و سازمان حفاظت از محیط زیست المللی  کنوانسیون بین
ورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار ایران و عراق، تنوع گیاهی منطقه م

                                                             
1 Normalized Difference Vegetation 

، )1383سازمان حفظت محیط زیست استان خوزستان، (گرفت 
Ramsar Convention, 2014)( ،(Iraq National Marshes 

and Committee, 2014). 
  

  NDVI (Yengoh et al., 2015)طبقه بندي شاخص   3 جدول
  NDVIمحدوده مقادیر   نوع پوشش

 NDVI> 0  آب، برف، یخ
  NDVI < 0 > 002/0  ابر

  NDVI < 002/0 > 05/0  خاك خشک
  NDVI < 05/0 > 1/0  پوشش تنک

  NDVI < 1/0 > 5/0  پوشش معمولی
 NDVI< 5/0  پوشش متراکم

  
  هاي هویزه هیدرولوژي تاالب - 3- 2- 2
  بارش - 1- 3- 2- 2

 هاي تاالب سطح در گرفته صورت مستقیم بارش تعیین براي
- باران و سینوپتیک هايایستگاه لنرما بارش هاياز داده هویزه،
در بازه زمانی  هاداده این. گردید استفاده آنها مجاور سنجی
 بصره، سینوپتیک هايایستگاه به بوده و مربوط 2013تا  1980
 و آغاجاري پایگاه، ماهشهر، بندر اهواز، آبادان، بستان، العماره،
در . است مالثانی و عبدالخان حمیدیه، سنجیباران هايایستگاه
ها نمایش داده شده نوع و موقعیت ایستگاه 9و شکل  4جدول 

باشد، ها یکسان نمیآنکه زمان تاسیس ایستگاهبا توجه به. است
ها در منظور تعیین بارش نرمال، بازسازي دادهالزم دانسته شد به
در تجزیه و  .هاي سینوپتیک صورت پذیردبعضی از ایستگاه

ها ژیکی فرض بر آن است که دادههاي هیدرولوتحلیل داده
صورت اعمال فرایندهاي آماري در غیر این. ماهیت تصادفی دارند

علیزاده، ( بر روي آنها به نتایج قابل اطمینانی منجر نخواهد شد
بررسی تصادفی بودن  برايها، لذا پیش از بازسازي داده). 1388

پتیک و هاي سینوهاي ایستگاه، از دادهRun Testآنها، آزمون 
این آزمون با استفاده از . سنجی مورد نظر صورت پذیرفتباران
  .صورت پذیرفت P-Value 01/0و با مقدار  SPSSافزار نرم

تصادفی بودن (آزمایی  آماري، و راستی هايآزمون انجام از پس
دهی عکس هاي مورد نظر، با استفاده از روش وزن داده) هاداده

میزان بارش مستقیم در سطح ، 2ن ، بر اساس توا2(IDW)فاصله 

                                                             
2 Inverse Distance Weighting 
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دهی به وزن تأثیردر این روش با . هاي هویزه بدست آمدتاالب
هاي داراي داده، میزان بارش در مناطق فاقد داده بدست ایستگاه

در این حالت میزان ارزش و وزن ایستگاهی که به منطقه . آیدمی
  . باشدهاي دیگر میبیشتر از ایستگاه ،نزدیکتر است

  
تعیین  برايسنجی هاي سینوپتیک و بارانایستگاه  4ول جد

  هاي هویزهاقلیم و پارامترهاي هواشناسی تاالب
  نام 

  ایستگاه
  نوع 

  ایستگاه
  سال 

  سیسأت
ارتفاع از سطح 

 (m)دریا 
  6/6  1951  سینوپتیک  آبادان
  5/22  1951  کینوپتیس  اهواز

  2/6  1987  کینوپتیس  بندر ماهشهر
  34  1983  کیوپتنیس  پایگاهامیدیه 

  27  1984  کینوپتیس  آغاجاري
  8/7  1986  کینوپتیس  بستان
  9  1959  کینوپتیس  العماره

  2  1900  کینوپتیس  بصره
  22  1949  سنجیباران  حمیدیه

  40  1966  سنجیباران  عبدالخان
  28  1965  سنجیباران  مالثانی

  

 
  سنجیهاي سینوپتیک و بارانموقعیت ایستگاه  9شکل 

  
  جریانات سطحی - 2- 3- 2- 2

 تأمینکرخه و دجله  رودخانهها از دو  تاالباز آنجا که جریان آب 
از و پس پیش  دبی این دو رودخانه الزم دانسته شد که ،گردد می

مورد ارزیابی قرار و هیدرولوژیکی  محیطیهاي زیست وقوع تنش
ها در طول  گیرد و همچنین حداکثر جریان ورودي به تاالب

تعیین میزان حداکثر داغاب در  براي 1980ا ت 1970هاي  سال
از  همین سبب  به. ا قبل از بروز تغییرات بدست آیده تاالب
بند دست  پایینو هاي هیدرومتري حمیدیه  ایستگاه هاي داده

  . این مهم استفاده گردید برايکوت انحرافی 
- کیلومتري از تاالب 45ایستگاه هیدرومتري حمیدیه، در فاصله 

در . داراي داده است 1950از سال که  قرار داردهاي هویزه 
هاي هاي هیدرومتري به تاالبنزدیکترین ایستگاه 10ل شک

  .هویزه، در رودخانه کرخه نشان داده شده است
نزدیکترین ایستگاه دست بند کوت نیز هیدرومتري پایینیستگاه ا

 درکه  باشدمیهاي هویزه در حوضه آبریز رودخانه دجله به تاالب
 1938داشته و از سال قرار ها کیلومتري از تاالب 100فاصله 

بازه زمانی مطالعه در ایستگاه هیدرومتري  .استداراي داده 
  .باشدمی 2010تا  1950حمیدیه از سال 

دست همچنین بازه زمانی مطالعه در ایستگاه هیدرومتري پایین
 با توجه به آنکه. باشدمی 2005تا  1950بند کوت از سال 

فاقد  2005دست بند کوت از سال هیدرومتري پایین ایستگاه
هاي موجود در رودخانه ي ایستگاهداده بوده و این مهم براي همه

نماید، بدین جهت امکان بازسازي دجله در عراق صدق می
اما در کنار این مسئله باید  ،ها براي این ایستگاه ممکن نبود داده

، با احداث بندالعماره 2005سال  این مطلب را اضافه نمود که در
دست این هاي تنظیم آب در چند کیلومتري پایینو سازه

مصارف کشاورزي و شرب  برايایستگاه، و همچنین برداشت آب 
درون به 2005هیچ جریانی از دجله، از سال  در این منطقه، عمالً

   .گرددها وارد نمیتاالب
  

 
ومتري رودخانه کرخه به هاي هیدرنزدیکترین ایستگاه  10شکل 

 هاي هویزهتاالب
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مصارف آب رودخانه دجله پس از ایستگاه هیدرومتري 

دست بند کوت، شامل تأمین آب شرب استان میسان با  پایین
هزار هکتار از  800میلیون نفر و آبیاري  4/1جمعیتی بالغ بر 

اراضی استان میسان و تأمین آب مراکز پرورش بوفالوي آبی این 
 Al-furaiji et) باشد می ،هزار راس است 46که بالغ بر  استان

al., 2016) .  
هاي  آزمایی داده آماري، و راستی هايآزمون انجام از پس

  .بدست آمد اطالعات الزم هاي مورد نظر،ایستگاه
  
  تبخیر - 3- 3- 2- 2
ها از تعرق پوشش گیاهی تاالب- میزان تبخیر برآوردمنظور  به

صورت معادله این روش به. تفاده گردید، اس1مانتیث- روش پنمن
est c szET K ET که ،است cK  ضریب تعرق گیاه مورد نظر

باشد، که بر اساس نوع سطح پوشیده و ارتفاع محل رویش می
تعرق گیاه مرجع تحت شرایط - نیز تبخیرszET . گرددتعیین می

mmندارد است و بر حسب استا
day

باشد، که با استفاده از  می 

  .(Allen et al., 2006)گردد تعیین می )2(معادله 

)2(      
 

9000.408 2273
1 0.34 2
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 شدت تابش خالص، nR شیب منحنی فشار بخار اشباع،  که
G حرارتی خاك،  شار  ،2ضریب سایکرومتريu  سرعت باد در

 ،متري 2ارتفاع  s ae e ،کمبود فشار بخار اشباعT  میانگین
نیز cK مقدار . بر حسب درجه سلسیوس است روزانه دماي هوا

پارامترهاي . بدست آمد 2سازمان جهانی فائو 56نامه از آیین
 ,.Allen et al)آیدبدست می )10(تا ) 3(تعرق از معادالت - تبخیر

2006): 
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)10(  n ns nlR R R   

تفاضل تابش خالص ورودي از تابش خالص خروجی  )10(معادله 
همچنین . باشدمی 0e T مايفشار بخار اشباع در د T است.  
 باتالقی نی گیاه را ها تاالب گیاهی از پوشش درصد 90 که آنجا از

و حساس  غالب گونه عنوان به را گیاه این دهد، می تشکیل
اساس  بر cKمقدار و فتهرگ نظر در منطقه دراکولوژیکی 

ئه ارا 5آمد که در جدول  بدست گیاه این ، براي56نامه فائو  آیین
   .(Allen et al., 2006)گردیده است 

  
  متفاوت زمانی مراحل در باتالقی نی گیاه تعرق ضریب  5 جدول

  گیاه نوع
c initk  

c midk  cendk  متر( ارتفاع(  
  1- 3  00/1  2/1  00/1  نی باتالقی

  
  .در نظر گرفته شد 2/1طور متوسط  به ckدر این پژوهش مقدار 

ها از  تعیین میزان تبخیر از سطح آزاد آب دریاچه برايهمچنین 
روش پنمن استفاده گردید این روش، روشی ترکیبی از معادالت 

بیان ) 11(رابطه صورت باشد که بهبیالن آب و بیالن انرژي می
  .(Chow et al., 1988)گردد می

)11(  n aE Q E
 

   
         

  

 aEانرژي تابشی خالص موجود براي تبخیر آب، و  nQکه 
بخش آئرودینامیک معادله پنمن است که بر اساس قانون دالتن 

  : (Chow et al., 1988)آید دست میبه )12(شکل رابطه به 

)12(   20.2625 0.5
160a s a
u

E e e    
   

  
  تعیین حریم و حد بستر  - 4- 2- 2
ها، از دستورالعمل یگان منظور تعیین حریم و حد بستر تاالب به

روش  بر اساس. استفاده گردید 3مهندسی ارتش آمریکا
(USACE)در شرایط قبل از وقوع  ها بستر تاالب ، حریم و حد

ن در ای. گرددمحیطی و هیدرولوژیکی تعیین می هاي زیست تنش
                                                             
3 United States Army Corps of Engineers 
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ها در شرایط ترسالی شود حریم و حد بستر تاالبالگو توصیه می
 US Army Corps of)و حداکثر جریان ورودي بدست آید 

Engineers, 1987).   
هاي هویزه، از  تعیین حریم و حدبستر تاالب براي رو ایناز  

هاي هیدرومتري حمیدیه و هاي ایستگاهاي، دادهتصاویر ماهواره
و مشاهدات  1980تا  1972هاي سال هاي کوتدست بند  پایین

آنگاه با . ن استفاده گردیدامیدانی ثبت گردیده توسط محقق
تا  1972( هاي مورد نظر سال 1استفاده از تصاویر ماهواره لندست

محدوده مورد مطالعه و نقاط  1:25000هاي ، نقشه)1980
هاي هویزه، حریم و حد  ارتفاعی برداشت شده از بستر تاالب

محیطی و  هاي زیست در شرایط قبل از وقوع تنش هابستر تاالب
 11در شکل . هیدرولوژیکی، و در شرایط کنونی بدست آمد

هاي هویزه برداري شده از بستر تالبهایی از نقاط نقشهبخش
  .مربوط به میدان نفتی آزادگان جنوبی نشان داده شده است

  

 
  نفتی آزادگان جنوبیاز میدان  برداري شدهنقشهنقاط   11شکل 

  
  نتایج و بحث - 3
3 -1 - ی و کیفی پوشش گیاهیمیزان کم  
 ،1980 تا 1972 هاي سال لندست اي ماهواره تصاویر بررسی با

                                                             
1 Landsat 

چند  12در شکل . آمد بدست هویزه هاي تاالب NDVI شاخص
هاي مورد مطالعه ارائه گردیده مربوط به سال NDVIتصویر 

  .است
 مساحت از درصد 64 میانگین، طور به که داد نشان شاخص این

 میزان این .بوده است گیاهی پوشش داراي هویزه هاي تاالب
 در که آنجا تا یابد، می کاهش جنوب به شمال از پوشش
. است موجود ها تاالب سطح در تراکم بیشترین شمالی هاي بخش

 آب آزاد سطح مساحت و گیاهی پوشش تغییرات 13 شکل در
  .است شده داده نشان نظر مورد هاي سال طول در
  

   
 1972اوت  1975مه 

   
 1978نوامبر  1980سپتامبر 

- گیاهی تاالب پوشش تفاوت شده نرمال بخشی از شاخص  12شکل 
  1980تا  1972هاي هاي هویزه مربوط به سال
  

  
هاي تغییرات مساحت پوشش گیاهی و سطح آب در تاالب  13 شکل

  هویزه
  

 کنوانسیون گزارش و نامحقق انیمید بر اساس مشاهدات
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 ایران زیست محیط از حافظت سازمان گزارش رامسر، المللی بین
 گیاهان بخش 3 به هویزه هاي تاالب گیاهی پوشش عراق، و

 هور در شناور آبزي گیاهان و هور ساحلی گیاهان زي،کف
 فلورا جگن و لویی، نی، شامل گیاهان این. گردند می تقسیم

 تنهایی به و بوده منطقه در غالب گونه باتالقی، نی گیاه. باشند می
هاي  بررسی .گیرد می دربر را ها تاالب گیاهی پوشش از درصد 90

 ساکن جانداران زیستگاه تنها نه نیزارها میدانی نشان داد که این
 آبی هاي بوفالو غذایی منبع عنوان به بلکه باشند، می ها تاالب در

 مصالح هور، بومیان ساکن همچنین .گیرند می قرار استفاده مورد
 .نمایند می ها تهیه تاالب هاي نی از را خود مساکن ساختمانی

صورت طبیعی اقدام به حذف منابع باتوجه به آنکه این گیاه به
 گونه عنوان به توان این گیاه را نماید، می آالینده موجود در آب می

 ر رهیافترا د آن آبی نیاز و گرفته نظر در محیطیحساس زیست
  . تعیین نیاز آبی لحاظ کردبراي  ترکیبی،روش  اکولوژیکی

  
  ها جریانات سطحی پیش و پس از وقوع تنش - 2- 3

نتایج بدست آمده از ایستگاه حمیدیه نشان داد که میانگین 
 1981، پیش از سال ساالنه دبی رودخانه کرخه، در این ایستگاه

که میانگین ساالنه در حالی. متر مکعب بر ثانیه است 158حدود 
متر مکعب بر ثانیه تقلیل  123دبی جریان پس از این سال، به 

حاکی از  14نتایج بدست آمده در شکل ). 14شکل ( یافته است
دستخوش تنش  1981ها از سال آن است، با آنکه تاالب

اند، اما جریان ورودي به آنها از سوي رودخانه کرخه از گردیده
- این مهم تنها به. داشته است کاهش چشمگیري 2001سال 

  . باشدبرداري از سد خاکی کرخه در این زمان میدلیل بهره
  

  
  میانگین ساالنه دبی رودخانه کرخه در ایستگاه حمیدیه  14 شکل

  
میانگین حداکثر دبی  ،ها نشان داد، پیش از احداث سدبررسی

متر  411 میزانماهانه در ایستگاه حمیدیه در ماه آوریل به 
کعب بر ثانیه بوده است که با احداث سد کرخه، این مهم به م

. متر مکعب بر ثانیه در ماه مارس تقلیل یافته است 78مقدار 
 ،پیش از احداث سد ،همچنین حداقل دبی ماهانه در این ایستگاه

متر مکعب بر ثانیه در ماه سپتامبر بوده است که پس از  37
نیه، در همین ماه تغییر متر مکعب بر ثا 43احداث سد به مقدار 

میلیون متر مکعب  300همچنین حدود  ).15شکل (یافته است 
هاي هویزه آب در سال در محدوده ایستگاه حمیدیه تا تاالب

  .گرددمصرف می
دست بند کوت نیز متوسط جریان در ایستگاه هیدرومتري پایین

متر مکعب بر ثانیه بوده  800، حدود 1981ساالنه، پیش از سال 
دست بند کوت، از هاي ایستگاه پایینهمچنین بررسی داده. ستا

حاکی از کاهش شدید دبی رودخانه در  2005تا  1982سال 
تغییرات بدست آمده در این ایستگاه چنان  .باشداین ایستگاه می

تا  1982است که میانگین دبی ساالنه در این ایستگاه، از سال 
ه بدست آمده است، متر مکعب بر ثانی 461حدود  2005سال 

 340باشد که دبی این ایستگاه، که این مهم نشان دهنده این می
کاهش  1981متر مکعب بر ثانیه نسبت به شرایط قبل از سال 

  ). 16شکل (داشته است 
  

  
میانگین دبی ماهانه دبی رودخانه کرخه در ایستگاه   15 شکل

  حمیدیه پیش و پس از احداث سد کرخه
  
  

  
دست گین ساالنه دبی رودخانه دجله در ایستگاه پایینمیان  16 شکل

  بند کوت
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دهد که دست بند کوت نشان میهاي ایستگاه پایینبررسی داده
کاهش یافته است،  1983دبی جریان در رودخانه دجله از سال 

تندتر گردیده  1998تا آنجا که شیب این میزان کاهش، از سال 
با احداث سد موصل در  این مسئله حاکی از آن است، که. است
، 1998احداث دریاچه ثرثار در سال  ،و پس از آن 1983سال 

ها از سوي روخانه دجله کاهش قابل جریان ورودي به تاالب
میانگین ماهانه دبی  17در شکل . اي داشته استمالحظه

دست بند کوت در حالت پیش از رودخانه دجله در ایستگاه پایین
ن و پس از احداث دریاچه ثرثار نشان احداث سد موصل، پس از آ

  .داده شده است
  

  
دست تغییرات ماهانه دبی رودخانه دجله در ایستگاه پایین  17 شکل

  کوت پیش و پس از احداث سدهاي موصل و دریاچه ثرثار
  

  هاحریم و حد بستر تاالب - 3- 3
 که داد اي نشان هاي هیدرومتري و تصاویر ماهوارهداده بررسی

، و 1972 ها، مربوط به سال تاالب به ورودي ریانج بیشترین
 تصاویر با بررسی. است 1973 سال به مربوط جریان کمترین
 میدانی، و مشاهدات 1981تا  1972 سال 10 اي ماهواره

 در دار شیب و مرتفع خاکریز وجود دلیل به که گردید مشخص
 از و بوده ثابت هویزه هاي تاالب مساحت و حریم ها، تاالب اطراف

 جریان حجم افزایش صورت در و کند نمی تجاوز خاصی حد
 از 2کساره کانال و 1سویب طریق از مازاد ورودي، سیالب

- می تخلیه رودخانه دجله درون  به و شده خارج هویزه هاي تاالب
 سمت به هاتاالب جنوب از نیز ها تاالب پسروي همچنین. گردد
 مساحت ،ورودي جریان کاهش صورت در و باشدمی شمال
بر اساس روش  .یابدمی کاهش جنوبی هاي بخش از هاتاالب

یگان مهندسی ارتش ایاالت متحده و با استفاده از خطوط 

                                                             
1 Swaib 
2 Kasara 

 1:25000هاي ها و نقشهارتفاعی برداشت شده از بستر تاالب
 این بر. هویزه بدست آمدي هامنطقه مورد مطالعه مساحت تاالب

 3279 ز وقوع تنش،هویزه پیش ا هايتاالب مساحت اساس،
 را آن از مربع کیلومتر 882 حدود که باشد می مربع کیلومتر

 28همچنین سهم ایران حدود . دهدمی تشکیل آب آزاد سطح
ها که  قسمت شمالی تاالب. ها استدرصد از مساحت کل تاالب

کیلومتر  1619المللی ثبت گردیده، نیز حدود  در مجامع بین
هاي خشکیده و  ها، شامل بخش البمربع بوده و باقی مساحت تا

  .)18شکل ( باشد کانون ریزگردها می
 کاهش جنوب به شمال از ها تاالب ها نشان داد که عمقبررسی

- ها داراي اعماقی متفاوت می هاي مختلف تاالب بخش. یابدمی
بین  ترازيها داراي درصد تاالب 60اي که حدود  گونه باشند به

  ). 19شکل (باشند هاي آزاد می بمتر نسبت به سطح آ 3تا  - 1
  

  
هاي هویزه پیش از وقوع تنش و در شرایط  حریم تاالب  18شکل 

  امروزي
  

 
  اول روشهاي هویزه تحت شرایط نقشه بسیمتري تاالب  19 شکل

  
و میانگین عمق آب در متر  3ها  متوسط عمق تاالب کلی طور به
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سمت شمالی همچنین متوسط عمق در ق .متر است 4/2ها تاالب
در . باشد متر می 7/2متر و میانگین عمق آب  7/3ها حدود  تاالب

عنوان کانون ریزگردها شناخته ها نیز که بهبخش جنوبی تاالب
  ).20شکل (متر است  8/0شود، حداقل عمق آب می

  

  ها حجم بارش مستقیم در سطح تاالب - 4- 3
منطقه  حداکثر میزان بارش مستقیم در سطح که نشان داد نتایج

 42باشد که حدود  ژانویه می  مورد مطالعه، مربوط به ماه
هاي ژوئن تا سپتامبر  همتر بوده وحداقل بارش مربوط به ما میلی

 مجموع بارش. باشد متر می میلی 3/0کمتر از  است که تقریباً
 .است سال در متر میلی 204ها حدود  تاالب سطح در مستقیم

صورت  را به آب متر مکعب یونمیل 650این میزان بارش حدود 
 21مقادیر ماهانه بارش در شکل . کند ها می مستقیم وارد تاالب

باران بارش خطوط هم 22همچنین در شکل  .گردیده استارائه 
  .نرمال ماه ژانویه نشان داده شده است

  

  تعرق- تلفات ناشی از تبخیر و تبخیر - 5- 3
ها دو  ز آبی تاالببا توجه به مطالب عنوان شده، براي تعیین نیا

روش ارائه گردید که طی طرح اولیه، میزان تلفات ناشی از تبخیر 
میلیارد متر مکعب در  3/2ها حدود از سطح آزاد آب در تاالب

تعرق پوشش - همچنین میزان تلفات ناشی از تبخیر. سال است
میلیارد متر مکعب در سال  6/5ها نیز حدود گیاهی تاالب

  . ارائه گردیده است 23ت حاصله در شکل نتایج تلفا .باشد می
  

 
  هاي هویزهنقشه بسیمتري بخش جنوبی تاالب  20 شکل

  

اما بر اساس طرح ثانویه میزان تبخیر از سطح آزاد در بخش 
ها به ترتیب  تعرق بخش شمالی تاالب- شمالی، جنوبی و تبخیر

که . میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود 5/2و  4، 9/0حدود 
  .ارائه گردیده است 24فکیک هرماه در شکل به ت

  

  
  هاي هویزهمیانگین بارش ماهانه در سطح تاالب  21 شکل

  

  
  هاي هویزه در تاالبباران بارش نرمال ماه ژانویه، خطوط هم  22شکل 

  

  
تعرق نیزارها تحت - میزان تبخیر از سطح آزاد و تبخیر  23 شکل

  شرایط قبل از بروز تنش
  

  
  ثانویه طرح شرایط تحت نیزارها تعرق و آب آزاد سطح از خیرتب  24 شکل



  1396 پاییز، 3، شماره 12دوره   هیدرولیک
 

٢٥ 

هاي طبق نتایج بدست آمده، بیشترین میزان تلفات مربوط به ماه
باشد که علت اصلی افزایش و سپتامبر می اوتمی، ژوئن، ژوالي، 

ویژه بادهاي کاهش رطوبت و به میزان تلفات، افزایش دماي هوا،
ادامه  اوتگردیده و تا اواخر ماه  آغاز شدیدي که از اول ماه مه

  .باشد می ،دارد
  
  اول روشها طی  نیاز آبی تاالب - 6- 3

با توجه به مطالب گذشته، در این حالت فرض بر آن است که 
- هاي هیدرولوژیکی و زیستها در شرایط قبل از بروز تنشتاالب

- هاي هویزه، بهمحیطی قرار دارند، و بر این اساس نیاز آبی تاالب
  . گرددظور احیا مجدد اکوسیستم آنها تعیین میمن

هاي جانوري مهاجر از اواخر پاییز تا اواسط با توجه به آنکه گونه
باشند و قانون ممنوعیت صید ماهی بهار در این منطقه ساکن می

سازمان (گردد اردیبهشت اجرا می 15اسفند لغایت  15نیز از 
الزم است که  ، ،)1383، حفظت محیط زیست استان خوزستان

آل ها از لحاظ استغراق در شرایط ایدهدر این بازه زمانی، تاالب
 روشهاي هویزه، تحت بدین سبب، نیاز آبی تاالب .قرار گیرند

  .ارائه گردیده است 25اولیه در شکل 
 هویزه هاي تاالب آبی نیاز اول روش تحت که داد نشان نتایج
 از مترمکعب میلیارد 9/7 که بوده مکعب متر میلیارد 6/15 حدود

با توجه به آنکه . باشد می تعرق و تبخیر از ناشی تلفات حجم، این
ها از بارش  میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب 650حدود 

میلیارد متر  15حدود  گردد، الزم است که مستقیم تأمین می
همچنین . مکعب از این مهم توسط جریانات سطحی تأمین گردد

درصد از مساحت  28آنکه حدود ا توجه بهدر روش اول، ب
باشد، سهم ایران از جهت هاي هویزه در خاك ایران می تاالب

میلیارد متر مکعب، و سهم عراق  4ها حدود تأمین نیاز آبی تاالب
  .میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود 11حدود 
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ها، در  که بخش شمالی تاالب در این شرایط فرض بر آن است
حالت قبل از بروز تنش قرار گرفته و بخش جنوبی آن به دلیل 

از آنجا که . صورت دریاچه آزاد خواهد بود وجود سکوهاي نفتی به
متر است، به منظور  8/0ها  حداقل ارتفاع بخش جنوبی تاالب

ها حجم آب مورد نیاز با کنترل ریزگردها در بخش جنوبی تاالب
در این . متر براي بخش جنوبی لحاظ گردید 1ط عمق متوس

 26صورت شکل  ها به تفکیک هر ماه بهحالت نیاز آبی تاالب
  .باشد می
  

  
  اول روشهاي هویزه طی نیاز آبی تاالب  25 شکل

  

  
  دوم روشهاي هویزه طی نیاز آبی تاالب  26 شکل

  
 متر میلیارد 4/12 حدود ها تاالب آبی نیاز دوم نیز، روش در

 حجم این از مکعب متر میلیارد 4/7 حدود که آمد بدست مکعب
 خواهد ها تاالب سطح از تعرق و تبخیر از ناشی تلفات به مربوط

میلیارد متر مکعب از این نیاز  8/11بایستی حدود  بود و می
بر اساس روش . ها تأمین گردد توسط جریانات سطحی رودخانه

میلیارد  3ها حدود تاالبدوم سهم ایران از تأمین نیاز آبی 
 معیشت آنکه به توجه همچنین با. مترمکعب در سال خواهد بود

در روش  باشد، منطقه می اکوسیتم به هور وابسته حاشیه ساکنان
 غیرقابل سکونتگاه لحاظ از هویزه، هاي تاالب جنوبی دوم، منطقه

  .بود خواهد استفاده
  

  گیري نتیجه - 4
 حد و حریم هویزه هاي تاالب آبی یازن برآورد پژوهش ابتدا این در

 ایاالت ارتش مهندسی یگان نامه آیین از استفاده با آنها، بستر
 NDVI شاخص از استفاده با سپس. گردید محاسبه متحده
 گیاهی پوشش و آزاد سطح میزان ها، تاالب حریم در آمده بدست
 شرو دو ها، تاالب آبی نیاز تعیین منظور به رو این از. آمد بدست
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 بدون و آل ایده شرایط در ها تاالب اول روش طبق. گردید لحاظ
 منظور به تنها ها، تاالب آبی نیازبرآورد  دیگر روش و بوده تنش

 نتایج. بود شمالی بخش اکوسیستم حفظ و ریزگردها کنترل
 حدود هویزه هاي تاالب آبی نیاز اول روش تحت که داد نشان

 این از مترمکعب میلیارد 9/7 که بوده مکعب متر میلیارد 6/15
با توجه به آنکه . باشد می تعرق و تبخیر از ناشی تلفات حجم،

ها از بارش  میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب 650حدود 
میلیارد متر  15حدود  گردد، الزم است که می تأمینمستقیم 

همچنین  .گردد تأمینمکعب از این مهم توسط جریانات سطحی 
- درصد از مساحت تاالب 28آنکه حدود ا توجه بهاول، ب روش در

 تأمینباشد، سهم ایران از جهت در خاك ایران میهاي هویزه 
میلیارد متر مکعب، و سهم عراق حدود  4ها حدود نیاز آبی تاالب

 نیاز دوم نیز، روش در. در سال خواهد بودمیلیارد متر مکعب  11
 که آمد بدست مکعب متر میلیارد 4/12 حدود ها تاالب آبی

 ناشی تلفات به مربوط حجم این از مکعب متر میلیارد 4/7 حدود
بایستی حدود  می و بود خواهد ها تاالب سطح از تعرق و تبخیر از
میلیارد متر مکعب از این نیاز توسط جریانات سطحی  8/11

 تأمیندوم سهم ایران از  روشبر اساس . گردد تأمینها  رودخانه
. میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود 3حدود  هانیاز آبی تاالب

 به هور وابسته حاشیه ناساکن معیشت آنکه به توجه همچنین با
 جنوبی دوم، منطقه روش در باشد، منطقه می اکوسیتم

  .بود خواهد استفاده غیرقابل سکونتگاه لحاظ از هویزه، هاي تاالب
  
  فهرست عالیم - 5

 E  تبخیر از سطح آزاد
 Ea  یکبخش آئرودینام

  تعرق گیاه مرجع- تبخیر
szET  

  تعرق گیاه نی- تبخیر
estET  

T   فشار بخار اشباع در دماي 0e T 
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