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نتیجه  د ر  و  جهانی  گرمایش  اثرات  به  توجه  با  اخیر  سال های  د ر 
افزایش  د ما و کاهش بارش، اکوسیستم های تاالبی د ر مناطق خشک 
خسارت های  شاهد  خشک سالی ها  تد اوم  و  شد ت  فراوانی،  به د لیل 
بیشتری بود ه اند، برخی به طور  کلی خشک شد ه اند و برخی نیز بسیاری 
از کارکرد های اکولوژیکی و محیط زیستی خود را از د ست د اد ه اند. 
د ر تاالب هایی که د ر منتهی الیه حوزه های آبخیز قرار د ارند، تغییرات 
سطح آب و پوشش گیاهی آنها به وضعیت منابع آبی حوزه آبخیز 
وابسته است. وضعیت منابع آبی حوزه آبخیز تاالب ها تحت تأثیر 
عوامل طبیعی همچون کاهش بارند گی، افزایش  د ما و تبخیر و وقوع 
طرح های  نظیر  انسانی  عوامل  همچنین  شد ید،  خشک سالی های 
انتقال  و  بند های خاکی  و  به ویژه ساخت سد ها  منابع آب  توسعه 
بین حوزه ای آب است. تاالب شاد گان د ر منتهی الیه حوزه آبخیز 
از  یکی  به عنوان  تاالب  این   .)1 )شکل  است  شد ه  واقع  جراحی 
تاالب های مهم بین المللی ثبت شد ه د ر کنوانسیون رامسر بود ه که 
هم اکنون د ر معرض تغییرات اکولوژیکی است و همچنان د ر لیست 

قرمز فهرست مونترو قرار د ارد.
فهرست  د ر  که  است  تاالب هایی  معد ود  از  شاد گان  تاالب 
ارزش جهانی است.  د ارای  و  د ارد  قرار  یونسکو  میراث طبیعی 
بین  جراحي  رو د خانه  پایین  د ست  تاالب  د ر  شیرین  آب  بخش 

شهرهاي شا د گان، آبا د ان و ماهشهر از ۴۸ د رجه و 17 د قیقه تا ۴۸ 
د رجه و ۵۰ د قیقه و ۳۰ د رجه و17 د قیقه تا ۳۰ د رجه و ۵۸ د قیقه 
 د ر استان خوزستان قرار  د ار د . این تاالب د ر غرب کارون واقع شد ه و 
مزارع نیشکر و نخلستان های خرما آن را احاطه کرد ه است )شکل2(. 
د رگذشته بیش از 9۰ د رصد آب ورود ی به تاالب شاد گان مربوط 
تاالب  به  منابع آب ورود ی  بود، سایر  به جریان رود خانه جراحی 
نیز از سرریز سیالب های کارون، رواناب های آبراهه کوپال و زهاب  
طرح های نیشکر د ر شرق کارون شامل طرح نیشکر فارابی، سلمان 
فارسی و د عبل خزاعی تأمین می شد. بخش مربوط به آب شیرین 
تاالب شاد گان د ر منتهی الیه حوزه آبخیز جراحی واقع شد ه است 
نظیر سد  این تاالب، سد های متعد د ی  )شکل 1(. د ر حوزه آبخیز 
است.  شد ه  احد اث  خاکی  بند   ۳۰ از  بیش  و  جره   سد  و  بهبهان 
شبکه  مانند  آبیاری  عظیم  شبکه های  جراحی  رود خانه  مسیر  د ر 
بند های  و  شاد گان  و  رامشیر  رامهرمز،  جاییزان،  بهبهان،  آبیاری 
که  است  شد ه  بنا  شاد گان  همت  شهید  و  رامشیر  مانند  انحرافی 
تأثیر زیاد ی بر مقد ار آب ورود ی و کیفیت آن د ارد که اکوسیستم 
تاالب و کارکرد های متعد د  آن را با تغییر الگوی جریان و بیالن 
طبیعی رود خانه،  با مشکل روبه رو می کند. بد ون شک با توجه به 
برنامه های توسعه منابع آب د ر سال های آیند ه، مشکالت تاالب 

شکل 2- موقعیت طرح های نیشکر فارابی، سلمان فارسی و د عبل خزاعی شکل 1 - موقعیت تاالب شاد گان د ر بین حوزه های آبخیز د رجه 2 کشور
به عنوان منبع تأمین آب تاالب شاد گان
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است  ضروری  لذا   ،)1۳9۴ )افخمی،  بیشترمی شود  شاد گان 
نیاز آبی تاالب ها بررسی و حقابه آنها د ر نظر گرفته شود.

د بی ورود ی به تاالب
ورود ی  د بی  شاد گان،  هید رومتری  ایستگاه  آمار  بر اساس 
تاالب، د ر سال های اخیر، به کمتر از 2 متر مکعب د ر ثانیه 
د ر سال رسید ه است. د ر حالی که د بی ورود ی از زهاب نیشکر تقریبًا 
مانند  آبی  منابع  گذشته،  د ر  است.  د ر سال  ثانیه  د ر  مکعب  متر   1۸
رواناب های فصلی حوضه آبریز کوپال و سرریز سیالب های رود خانه 
کارون نیز وارد تاالب می شد که با توجه به کاهش نزوالت جوی و 
از  اخیر،  سال های  د ر  باالد ست،  د ر  متعد د   بند های  و  احد اث سد ها 
پساب های  ذکرشد ه  موارد  است، عالوه بر  کاسته شد ه  این ورود ی ها 
می شود  تاالب  وارد  ماله  نهر  طریق  از  نیز  اهواز  شهری  و  صنعتی 

)خلفه نیل ساز، 1۳9۵(.

روند تغییرات مساحت آب تاالب شاد گان
توانایی  لند ست  ماهواره ای  تصاویر  د اد ه های  سری  از  استفاد ه   
د ارند  تاالب  آب  سطح  زمانی  تغییرات  پایش  نمایش  د ر  خوبی 
آب  مساحت  وضعیت  بررسی   .)Kayastha & et al., 2012(
می د هد  نشان   )1۳67-1۳96( ساله   ۳۰ د وره  یک  طی  تاالب 
کمترین د رصد مساحت آب تاالب به ترتیب مربوط به سال 1۳79 با 
۰/۰7 و سال 1۳7۳ با ۰/2 بود ه و تاالب با کمترین پوشش گیاهی 
وآب به علت خشک سالی شد ید د ر حوزه آبخیز تا مرز خشک شد ن 

کامل پیش رفته است )شکل های 2 و۳(.
این د ر حالی است که، د ر سال های 1۳۸7 و 1۳۸۸ )شکل ۵ و 
6( و وقوع خشک سالی بسیار شد ید د ر محد ود ه حوزه آبخیز تاالب، 
کامل  از خشکی  را  تاالب  توانسته  نیشکر  طرح های  زهاب  ورود ی 
نجات د هد تا حد ی که به شرایط سال های 1۳7۳ و 1۳79 برسد. از 
سال 1۳۸1 و با ورود زهاب طرح های نیشکر، مساحت آب تاالب با 

شیب بیشتری رو به افزایش است.

نقش د بی ورود ی از زهاب نیشکر و نقش آن د ر مساحت 
پوشش گیاهی

بررسی نقش د بی ورود ی از زهاب نیشکر د ر مساحت پوشش گیاهی 
تاالب نشان د اد ه که د ر سال های اولیه، نسبت د رصد مساحت پوشش 
کاهش  از  اما صرف نظر  است.  بیشتر  آب  مساحت  به  نسبت  گیاهی 
بارش، افزایش  د ما و وقوع خشک سالی های پی د ر پی د ر1۰ سال اخیر، 
از زمان ورود زهاب نیشکر به تاالب، نسبت مساحت پوشش گیاهی 
کمتر از مساحت آب است، این موضوع مربوط به کیفیت آب ورود ی 
تاالب است که پیش از این تنها از منابع آب شیرین تأمین می شد. از سال 
1۳۸1 با ورود زهاب با EC تقریبی ۳2، 22 و ds/m 1۳ به ترتیب 
از طرح های نیشکر فارابی، سلمان فارسی و د عبل خزاعی، کیفیت آب 
ورود ی نامناسب، بر مساحت پوشش گیاهی نسبت به آب، مؤثر بود ه 
است؛ به طوری که از سال 1۳۸1 با ورود زهاب روند معکوس است و 
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مؤسسه  پژوهشی،  طرح  نهایی  گزارش  خوزستان.  ریزگرد  مطالعات  جامع 
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علوم تحقیقات  مؤسسه  شاد گان.  تاالب  اکولوژی  پایش  م.، 1۳9۵.  خلفه نیل ساز، 
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د ر سال های اخیر این د و نمود ار فاصله بیشتری د ارند. اگرچه د ر این 
سال ها تالش زیاد ی برای تصفیه زهاب ورود ی د ر راستای کم شد ن 
مقد ار EC و بهبود کیفیت آن شد ه و مقد ار آن به 6 تا ds/m ۸ رسید ه 
است )بی نام، 1۳97(، اما به علت تجمع آن د ر طول زمان و عد م ورود 
آب شیرین از جراحی، مساحت پوشش گیاهی همچنان تحت تأثیر 

ورود ی زهاب قرار د ارد )شکل7(.
منابع آب شیرین  از  به طور کلی  تاالب  که آب  د ر سال 1۳77 
به  ورود ی  د بی  و  د رصد   1۸ تاالب  آب  مساحت  می شد،  تأمین 
ثانیه د ر سال بود ه است )شکل۸(. د ر  تاالب1۵/6 متر مکعب د ر 
د ر  بود.  د رصد   6۳ تاالب  گیاهی  پوشش  مساحت  شرایط  این 
به  آب  ورود ی  د بی  د رصد،   1۵ تاالب  آب  مساحت  سال1۳96 
آن 19 متر مکعب د ر ثانیه د ر سال و مساحت پوشش گیاهی آن 
21 د رصد مساحت کل تاالب بود ه است )شکل 9( که نشان د هند ه 

تأثیر کیفیت زهاب بر کاهش پوشش گیاهی است.
به وقوع خشک سالی های پی د رپی د ر حوزه آبخیز  با توجه 
تاالب و کاهش شد ید منابع آب شیرین ورود ی، بیش از 9۰ د رصد 
را  غبار  و  گرد  کانون  به  شد ن  تبد یل  پتانسیل  تاالب،  مساحت 
د اشته که با توجه به  جهت جریانات جوی به ویژه د ر فصل سرد 
می تواند به منبع گرد و غبار شد ید ی برای کالن شهر اهواز تبد یل 
شود. به طور متوسط نیاز آبی تاالب 1۳۰۰ میلیون متر مکعب 
د ر سال بود ه است )د رگاهیان و همکاران، 1۳9۸( که با توجه به 
میانگین زهاب ورود ی به د اخل تاالب د ر د و سال اخیر تقریبًا 
6۰۰ میلیون متر مکعب نیاز آبی تاالب از طریق زهاب نیشکر 
تأمین می شود )بی نام، 1۳97(. مابقی آب مورد نیاز تاالب باید 
تأمین شود  رود خانه جراحی  از  به ویژه  از حقابه آب شیرین 
اد امه  سبب  و  کند  تعد یل  را  زهاب  از  ورود ی  آب  کیفیت  تا 
حیات تاالب به عنوان یک اکوسیستم زند ه شود، همچنین مانع 
از تشکیل و گسترش منابع گرد و غبار تاالبی شود. بنابراین 
ورود این حجم از زهاب نیشکر تصفیه شد ه به همراه تأمین7۰۰ 
جراحی،  رود خانه  از  شیرین  آب  حقابه  مکعب  متر  میلیون 
ورود ی  د رغیر این صورت  فرصت،  شاد گان،  تاالب  برای 
به شمار  جد ی  تهد ید  تاالب  برای  نیشکر  طرح های  زهاب 
نیشکر، جهت  تالش شرکت  و  اقد امات  که  هرچند  می آید. 
گرفت. ناد ید ه  نمی توان  را  تاالب  به  ورود ی  زهاب   تصفیه 
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