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استادیار گروه مهندسی آب ،دانشكده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی ساري
چکیده
دس دِّّای اخیش دخالت اًؼاى دس تَمػاصگاىّای طثیؼی کشُ صهیي تعادل آًْا سا تِ ّن صدُ ٍ هـکالت فشاٍاًی تِ ٍجَد آٍسدُ
اػت کِ تثؼات آى هتَجِ خَد اًؼاى هیتاؿذ .تشداؿت غیشهجاص آب اص ػفشُّای آب صیشصهیٌی تِ خصَف دس هٌاطق خـک
ٍ ًیوِخـک کـَس دس دِّّای اخیش ٍ تا ؿشٍع خـکؼالیّای ایي دِّ سٍ تِ افضایؾ اػت .تاالب پشیـاى دس جٌَب غشب
اػتاى فاسع ٍ دس هٌطقِ حفاظت ؿذُ دؿت اسطى-پشیـاى قشاس داسد کِ ػطح آب ایي تاالب دس دِّ اخیش تِ ػلت ػَاهل
هختلف اص جولِ خـکؼالی ٍ حفش چاُّای غیشهجاص دس پیشاهَى تاالب تشاص تِ ؿذت افت کشد .دس ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس
تشسػی تاثیش چاُّای پیشاهَى تاالب تش تشاص ػطح آب  8الیِ تافش پیشاهَى تاالب دس هحیط  ArcGIS 9.3ایجاد ؿذ .چاُّای ّش
الیِ تافش اػتخشاج ؿذ ٍ دتی ػاالًِ هجوَع چاُّای تافش تِ دػت آهذ ،دس ًْایت ساتطِ سگشػیًَی تیي تشاص ػطح آب ٍ دتی
تخلیِ چاُّا دس ًشمافضاس  SPSS 16تِ دػت آهذ .یافتِّا ًـاى داد دس ّوِ تافشّا تیي تشاص ػطح آب ٍ دتی تخلیِ چاُّا ساتطِ
هؼٌیداسی دس ػطح احتوال یک دسصذ ٍ تا ضشیة ّوثؼتگی تاال ٍجَد داسد .سٍاتط سگشػیًَی ًـاى دادًذ ًقؾ ػاهل اًؼاًی
ٍ چاُّا تاثیش تؼضایی دس پاییي آهذى تشاص ػطح آب تاالب داؿتِاًذ.
واژههاي کلیدي :تاالب پشیـاى ،چاُّای غیشهجاص ،تشاص ػطح آب ،دتی تخلیِ چاُ ،تافش
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مقدمه

مواد و روشها

اّویت آب ٍ ًقؾ آى دس صًذگی تـش تش کؼی پَؿیذُ
ًیؼت .اص دیش تاص آب سا هایِ حیات تشای ّوِ ػاکٌاى
کشُ صهیي ،اص اًؼاى گشفتِ تا حیَاى ٍ گیاُ ٍ هحیط-
صیؼت ،هیداًؼتٌذ .تا ٍجَد پیـشفتّای ؿگشف
دًیای اهشٍصٌَّ ،ص ّن آب اّویت خَد سا تشای صًذگی
تـش اصدػت ًذادُ ٍ تِ ػٌَاى اػاػیتشیي فاکتَس اداهِ
حیات جایگاُ خَد سا حفظ کشدُ اػت ،تا جایی کِ
اهشٍصُ دس تشخی جاّای جْاى تِ ػٌَاى یک سٍیاسٍیی
ػیاػی تشای دٍلتوشداى هطشح هیتاؿذ .اقیاًَعّا ٍ
دسیاّای تضسگ ،تاالبّا ،تاالبّا ٍ سٍدخاًِّا اصجولِ
هٌاتغ تاهیي کٌٌذُ آبّایػطحی جْاى هیتاؿٌذ.
ّضیٌِ ؿیشیيکشدى آبّای ؿَس هؼوَال اص ًظش
اقتصادی تِ صشفِ ًیؼت ٍ ،تٌْا هٌاتغ آب ؿیشیي قاتل
اػتفادُ تشای ًیاصّای اػاػی تـش یؼٌی ؿشب ٍ
کـاٍسصی هیتاؿٌذ .کـَس ایشاى تا قشاس گشفتي دس
هٌطقِ جٌة حاسُای ٍ اقلین گشم ٍخـک اص گزؿتِ-
ّای دٍس ّوَاسُ تا هـکل کوثَد آب ،تٍِیظُ دس
هٌاطق خـک ٍ ًیوِ خـک سٍتشٍ تَدُ اػت ،اص ایيسٍ
ٍجَد هٌاتغ تاهیيکٌٌذُ آب تِ ٍیظُ هٌاتغ آب ؿیشیي
دس ایي هٌاطق داسای اّویت فشاٍاًی اػت.
دس تیي هٌاتغ تاهیيکٌٌذُ آب هَسد ًیاص تـش تاالبّا ٍ
تاالبّا تِ ػٌَاى هٌاتغ آبّای ػطحی ًقؾ تؼییي
کٌٌذُای داسًذ .تاالب پشیـاى اص جولِ تاالبّای آب
ؿیشیي ایشاى اػت کِ دس جٌَب غشب کـَس ٍاقغ ؿذُ
اػت .ایي تاالب اص ًظش صیؼتهحیطی ٍ اقتصادی
اّویت فشاٍاًی داسد ٍ ،تِ ػٌَاى یکی اصتاالبّای ثثت
ؿذُ دس کٌَاًؼیَى ساهؼش هیتاؿذ کِ اص ػَی یًَؼکَ
تِ ػٌَاى رخیشُگاُ صیؼتػپْش ؿٌاختِ ؿذُ اػت.
ایي تاالب دس طی دِّّای گزؿتِ دػتخَؽ تغییشات
صیادی تَدٍُ ،لی دس دِّ اخیش افتاخیضّای ػطح آب
تاالب سًٍذ تِ ؿذت کاّـی داؿتِ اػت .خـکؼالی-
ّای ّیذسٍلَطیکی دِّ اخیش تِ ّوشاُ دخالت اًؼاى
دس تَمػاصگاى طثیؼی ایي تاالب هْنتشیي ػَاهل
پاییي آهذى تشاص ػطح آب تاالب هیتاؿٌذ.

تاالب پشیـاى دس جٌَب غشب اػتاى فاسع ٍ دس طَل
جغشافیایی  51دسجِ ؿشقی ٍ  29دسجِ ػشض
جغشافیایی ؿوالی ٍ دس 820هتش اص ػطح دسیاّای آصاد
ٍاقغ ؿذُ اػت .هؼاحت تاالب ًضدیک تِ 42
کیلَهتشهشتغ اػت .ایي تاالب تش طثق سٍؽ دٍهاستي
دس تخؾ ًیوِخـک کـَس ٍاقغ ؿذُ اػت .تاسؽ
ػاالًِ ایي هٌطقِ دسحذٍد  450هیلیوتش اػت کِ تیي
 220تا  700هیلیوتش دس ػال هتغیش اػت .ظشفیت
تثخیش دس ایي هٌطقِ تاال اػت .هتَػط تثخیش دس
حذٍد  2470هیلیوتش ٍ داهٌِ تغییشات آى تیي 1600
تا  3350هیلیوتش اػت (تیًام.)1389 ،
تاالب پشیـاى دس دؿت ٍػیؼی جای داسد ٍ تَػط دٍ
ػفشُ صیشصهیٌی پشیـاى -هالاسُ ٍ پشیـاى -فاهَس
تغزیِ هیؿَد .تِ دلیل ٍاقغ ؿذى تاالب دس هٌطقِ
ًیوِ خـک ٍ کنتاساى کـَس صهیيّای کـاٍسصی
پیشاهَى آى ،آب هَسد ًیاص سا اص ػفشُّای آب
صیشصهیٌی تاهیي هیکٌٌذ .حذٍد  800حلقِ چاُ دس
پیشاهَى تاالب حفش گشدیذُ کِ تشای دسیافت آب
صیشصهیٌی دس سقاتت هؼتقین تا تاالب هیتاؿٌذ .جْت
تشسػی تاثیش چاُّا تش افتاخیضّای ػطح آب تاالب دس
هحیط  8 ،ArcGIS 9.3الیِ تافش  250هتشی
پیشاهَى تاالب ایجاد گشدیذ ٍ چاُّای ّش کذام اص الیِ-
ّا اػتخشاج ؿذ .ساتطِ سگشػیًَی تیي تخلیِ ػاالًِ
هجوَع چاُّای ّش تافش (تا اػوال ضشیة فاصلِ) ٍ تشاص
ػطح آب تاالب تِ دػت آهذ.
تِ دلیل ٍجَد آهاس تشداؿت چاُّا دس  14ػال اخیش،
ایي سٍاتط دس ػالّای  1375تا  1388تشسػی ؿذًذ.
تشای ػالّای پیؾ اص  1375آهاسی هَجَد ًثَد،
تٌاتشایي تشای تشسػی تشاص ػطح آب دس ایي قؼوت تِ
ّویي آهاس هَجَد اکتفا ؿذ.
نتايج و تحث
طَل کل الیِّای تافش (ؿؼاع تاثیش چاُّا)  2000هتش
تَد ،کِ ایي ؿؼاع تاثیش تش اػاع ساتطِ صیـاست
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(ػلیضادُ )1387 ،تِ دػت آهذ .تؼذاد چاُّا دس الیِ-
ّای تافش  1تا  8تِ تشتیة ،89 ،65 ،48 ،49 ،56 ،16
 49 ٍ 81حلقِ چاُ هیتاؿٌذ کِ هجوَع آىّا 453
حلقِ چاُ تَد .دس هشحلِ تؼذ جوغ دتی ػاالًِ (تخلیِ
ػاالًِ) چاُّای ّش تافش دس ضشیة فاصلِ آى تافش ضشب
گشدیذ .ضشیة فاصلِ تشای تافشّای  1تا  8تِ تشتیة ،1
0/16 ٍ 0/28 ،0/4 ،0/52 ،0/64 ،0/76 ،0/88
(ٍالیتی )1371 ،هیتاؿذ .دس ًْایت ساتطِ سگشػیًَی
تیي تخلیِ ػاالًِ هجوَع چاُّای ّش تافش تا اػوال
ضشیة فاصلِ ٍ تشاص ػطح آب تاالب تِ دػت آهذ .ایي
سٍاتط دس جذٍل  1آٍسدُ ؿذُاًذ .هؼادالت سگشػیًَی
تشای ّش  8تافش ساتطِ هؼٌیداسی تیي تشاص ػطح آب
تاالب ٍ تخلیِ چاُّا دس ػطح  1دسصذ تا ضشیة
ّوثؼتگی تاال ًـاى دادًذ .تاالتشیي ضشیة ّوثؼتگی
دس تافشّای  7 ٍ 6 ،5هـاّذُ ؿذ کِ تیـتشیي تؼذاد
چاُ هشتَط تِ ایي ػِ تافش هیتاؿذ .ایي سٍاتط ٍ ؿکل-
ّای  1تا ً 3ـاى اص تاثیش صیاد چاُّا تش پاییي آهذى
تشاص ػطح آب تاالب داسًذ.

(ؿفیؼی )1390 ،تشاص ػطح آب تاالب تاالتش سفت .ایي
ًکتِ ًـاى هیدّذ ػالٍُ تش چاُّا کِ ًقؾ هْوی دس
تشداؿت آب اص ػفشُ تاالب داؿتِاًذ ،خـکؼالی ٍ
تشػالی ّن هیتَاًذ ػاهل تؼیاس هْوی دس تؼییي
ٍضؼیت تشاص ػطح آب تاالب تاؿذ .تشداؿت آب اص
ػفشُ تَػط چاُّا تاثیش ًاگْاًی ٍ ػشیغ تش تشاص ػطح
آب داسد ٍلی پغ اص ػپشی ؿذى صهاى ػاصگاسی تاالب
تا ؿشایط هَجَد ٍ تِ ػلت تاثیش تاسؽ تش تاال آهذى تشاص
ػطح آب هیتَاى افضایؾ تشاص ػطح آب سا تا تْتش
ؿذى ٍضؼیت سطَتتی اًتظاس داؿت .دس ػالّای ٍ 83
 84تشداؿت آب ػفشُ تَػط چاُّا ّن افضایؾ یافت.
ایي ٍضؼیت دس تافش ( 1ؿکل  )1تِ خَتی هـاّذُ
هیؿَد .تا تْتش ؿذى ٍضؼیت سطَتتی ٍ دس ًتیجِ تاال
آهذى تشاص آب صیشصهیٌی تشداؿت تَػط چاُّا ساحتتش
صَست هیگیشد.
جذٍل  -1سٍاتط سگشػیًَی چاُّا تا تشاص ػطح
آب
تا
فر

) (1ساتطِ صیـاست

1

 ،ؿؼاع تاثیش چاُ (هتش)، ،
دس ایي ساتطِ
افت ػطح آب دس چاُ (هتش) ٍ  ،ضشیة ًفَرپزیشی
(هتش تش ثاًیِ) هیتاؿذ.

2
3
4

ّواًطَس کِ دس ؿکل  1دیذُ هیؿَد کاّؾ ػشیغ ٍ
ًاگْاًی تشاص ػطح آب تاالب دس آغاص دِّ  80تا ٍجَد
تْثَد ٍضؼیت سطَتتی هٌطقِ تِ ػوت ًشهال
(ؿفیؼیً )1390 ،ـاى اص دخالت ػاهل یا ػاهلّای
دیگشی غیش اص خـکؼالی داسد ،تغییشاقلین هیتَاًذ
یکی اص ایي ػَاهل تاؿذ ٍلی ػاهل هْنتش افضایؾ تؼذاد
چاُّا دس ایي ػال اص حذٍد  600حلقِ چاُ تِ 800
حلقِ هیتاؿذ (تیًام .)1389 ،دس ؿکلّای  1تا ّ 3ن
افضایؾ تخلیِ چاُ ٍ کاّؾ ًاگْاًی تشاص ػطح آب دس
آغاص دِّ  80تِ خَتی ًوایاى اػت.
طی ػالّای 76تا  ٍ 78ػالّای  84 ٍ 83تا ٍجَد
افضایؾ تخلیِ چاُّا ،تا تْتش ؿذى ٍضؼیت سطَتتی

5
6
7
8

راتطه چاه و تراز سطح
آب
H=381/640/00018W
H=572/320/00023W
H=427/550/00024W
H=386/150/00015W
H=863/910/00024W
H=925/18-0/0003W
H=864/05-0/0007W
H=391/61-0/0011W
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ضرية
همثستگی
)0/89(0/01
)0/9(0/01
)0/93(0/01
)0/94(0/01
)0/95(0/01
)0/95(0/01
)0/96(0/01
)0/93(0/01

تِ ػلت دخالت اًؼاى دس طثیؼت هیتاؿذ سا ًویتَاى
ًذیذ گشفت.
تا تَجِ تِ ایي کِ کٌتشل ػَاهل طثیؼی ٍ ًیَاسی اص
تَاى اًؼاى خاسج اػت ٍ تٌْا دخالت خَد تـش قاتل
کٌتشل هیتاؿذ .تٌاتشایي تا کٌتشل ایي ػاهل اػاػی ٍ
تاثیشگزاس ،تا حذ صیادی هیتَاى تشاص ػطح آب دسیاچِ
سا دس حالت پایذاس ًگِ داؿت.
ؿشکت آب هٌطقِای ٍ اداسُ حفاظت هحیط صیؼت تا
آگاّی دادى تِ اّالی هحلی دس هَسد اّویت تاالب
پشیـاى اص ًظش صیؼت -هحیطی ٍ گشدؿگشی ،هیتَاًٌذ
تِ حفاظت آب ٍ هحیط صیؼت طثیؼی تاالب کوک
کٌٌذ.

ؿکل  -1ساتطِ افتاخیضّای تشاص ػطح آب تاالب
پشیـاى تا تخلیِ ػاالًِ چاُ دس تافش  1دس ػالّای
 1375تا 1388

ؿکل  -2ساتطِ افتاخیضّای تشاص ػطح آب تاالب
پشیـاى تا تخلیِ ػاالًِ چاُ دس تافش  2دس ػالّای
 1375تا 1388

ؿکل  -3ساتطِ افتاخیضّای تشاص ػطح آب تاالب
پشیـاى تا تخلیِ ػاالًِ چاُ دس تافش  3دس ػالّای
 1375تا 1388

ؿکلً -5وایؾ تافشّای سػن ؿذُ دس پیشاهَى
تاالب دس هحیط GIS
مناتع
 .1تیًام .1389 .گضاسؽ تلفیق هطالؼات هٌاتغ آب حَصُ
آتشیض سٍدخاًِ حلِ ٍ هؼیلّای کَچک دٍ طشف آى .جلذ
ػَم .تخؾ پٌجن.
 .2ؿفیؼی م .1390 ،تشسػی سًٍذ خـکؼالی ٍ تاثیش آى
ٍ دیگش ػَاهل اقلیوی تش افتاخیض تلٌذهذت تشاص ػطح آب
تاالب پشیـاى -اػتاى فاسع .پایاىًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ
داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی.
 .3ػلیضادُ ا .1387 .اصَل ّیذسٍلَطی کاستشدی.
اًتـاسات داًـگاُ اهام سضا (ع) .چاج تیؼت ٍ پٌجن870 .
ف.
ٍ .4الیتی ع .1371 ،.حشین هٌاتغ آب ٍ کاستشد آى دس
تشًاهِسیضی ًاحیِای .اًتـاسات خشاػاى109 .ف.

ؿکل ً -4وایؾ هَقؼیت تاالب ٍ چاُّای اطشاف
آى دس هحیط GIS
دخالت اًؼاى دس تَم ػاصگاى طثیؼی تاالب تِ ٍیظُ دس
دِّ اخیش ٍ تا آغاص خـکؼالیّای ایي دِّ تاثیش ٍافشی
تش پاییي آهذى تشاص ػطح آب تاالب داؿتِ اػت .الثتِ
تاثیش سًٍذ افضایـی ٍ سٍ تِ سؿذ تغییش اقلین کِ تاص ّن
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