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چکیده
در این مطالعه اثرات بهره برداری از شبکه آبیاری زهکشی سفیدرود بر تاالب بینالمللی انزلی در چارچوب  IWRMبررسی میشوود بودین موروور
ابتدا مقادیر شاخصها ی هیدرولوژیکی اعم از تراز سطح آب ،مساحت و حجم تاالب انزلی با درنرر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی در دو
سطح مطلوب و حداقل تعیین گردید پس از بررسی شرایط کوونی تاالب ،ارتباط بین جریان ورودی به تاالب با سیستم بهرهبرداری باالدست با استفاده از
مدل  WEAPشبیهسازی شد و مدل برای سواریوی مبوا با شاخصهای آماری  R2و  RMSEبه ترتیب معادل  0/99و  0/47واسووجی گردیود نتوای
تحلیل سواریوها در شرایط مختلف نشان داد که در حال حاضر حجم و تراز تاالب از نرر کمی بیشتر وابسته به تراز دریا بوده و دبی ورودی به تاالب فقط
در شرایط سیالبی میتواند تأثیر خود را بر حجم و تراز تاالب نشان دهد براساس نتای بدست آمده میتوان گفت که حیات اکولوژیکی تاالب انزلی بیش
از آنکه تحت تأثیر مدیریت کمی موابع آب در باالدست تاالب و برداشت آب از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود برای مصارف کشاورزی ،دامپوروری و
آبزیان باشد از تخلیه تاالب به پایین دست تأثیر میپذیرد
واژههای کلیدی :تاالب انزلی ،خدمات اکولوژیکی ،شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود ،مدل WEAP

مقدمه 2 1

به دلیول محودودیت مووابع و ارزق اقتصوادی روزافوزون آب بوه
عووان یک زیرساخت اصلی برای توسعه کلیه بخشها ،مدتها اسوت
که نیازهای اکولوژیک طبیعت نادیده گرفته شده و عموالا آبوی کوه در
سالهای متمادی در اختیار طبیعوت قورار داشوته و موجوب تکامول و
تکوین اکوسیستمها شده بود ،به تدری به مصارف انسوانی تخصویص
داده شده اسوت براثور ایون فرآیوود برخوی اکوسیسوتمهوای طبیعوی
آس ویبهووای جوودی دیوودهانوود )(Shokoohi and Amini, 2014
همچوین عدم توجوه بوه مودیریت یکپارچوه مووابع آب ) (IWRMدر
سطح حوضههای آبریز سبب تخریب و از بین رفتن تاالبها و خدمات
اکوسیستمی مرتبط با آنها شده و اثرات نامطلوب زیادی بور معیشوت
جوامع محلی برجای گذاشته است در این راستا و در طی دو دهه اخیر
تصمیمگیران در سطح مدیریت حوضه جهت رفع این چالش بزرگ به
ایوون نتیج وه رسوویدند کووه بایوود تووا حوود امکووان از نهوواه بخشووی بووه
مصرفکوودگان فاصله گرفته و مدیریت یک حوضه آبریز را بهصوورت
یکپارچه در نرر گرفت ) (Meng et al., 2019در کوفرانس سوازمان
ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ،حوضه آبریز به عووان یک
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واحد مواسب برای تحلیل مسائل مدیریت جامع موابع آب شواخته شده
است ) (Sandoval‐Solis et al., 2015عدم توجه بوه مودیریت آب
در سطح حوضه آبریز باعث ایجاد مسائلی از قبیول توأثیرات نامواسوب
مصارف باالدست بر مصرفکوودگان پاییندست ،عدم رعایوت عودالت
اجتموواعی و بووروز نووابرابریهووا ،تووأمین نشوودن نیازهووای حووداقل
زیست محیطی و تخریب محویط زیسوت و بهیووه نبوودن برآیوودهای
اقتصادی مویشوود ) (Vinten et al., 2019اسوتفاده از آب در یوک
بخش یا در یک سطح و مکان در حوضه آبریز ،اثورات مسوتقیمی بور
کیفیت و کمیت آب برای دیهر بخوش هوا و دیهور سوطو و موواط
حوضه دارد یکی از ابعاد این اندرکوشها ،اثرات فعالیتها در باالدست
بر وضعیت پوایین دسوت و دیهوری تأثیرپوذیری متقابول اقودامات بور
وضعیت بین سطو مختلف حوضه است ) (Zou et al., 2018از این
رو ،الزم است که در مدیریت جامع موابع آب اثرات توسوعه مووابع آب
در باالدست حوضه بر شرایط پاییندست بررسی شود پژوهش حاضور
در صدد ارزیابی اثرات بهورهبورداری از مووابع آب سوطحی در حوضوه
باالدست بر وضعیت تاالب انزلی است با توجه به پیچیدگی و متووو
بودن موابع و مصارف در حوضه باالدست این تواالب و لوزوم مطالعوه
یکپارچه پایین دست و باالدست ،اسواس پوژوهش بور مبووای اصوول
 IWRMگذاشته شد برای انجام تحلیل جامع روی مووابع و مصوارف
در باالدست و پایین دست نیاز به استفاه از نورمافزارهوایی اسوت کوه
بتوانود این مهم را با احتساب کلیوه پارامترهوای بویالن مووابع آب (در
ایوجا سطحی) به انجام برسانود طی سالهای گذشوته نورمافزارهوا و
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مدلهای زیادی جهت مدیریت موابع آب توسعه داده شود بسویاری از
این مدلها با شبیهسازی حوضه آبریز مشخص مینمایوود کوه اگور از
یک گزیوه و سیاست خاص استفاده شود در طول زموان و در گسوتره
مکان ،احتماالا چه اتفاقی خواهد افتاد به همین دلیل در شوبیهسوازی
معموالا مسائل بهصورت سواریوهای "اگر-آنهاه که" مطر میگردند
درواقع به کمک این مدلها میتوان مسائل را مورد ارزیابی دقی تری
قرار داد یکی از این نرمافزارهای پرکاربرد و قدرتموود در ایون زمیووه
مدل  WEAPبوده که از سال  1990به بازار عرضوه (Siber et al.,
) 2005و در حوضههای زیادی در سراسر جهان و ایران مورداسوتفاده
قرارگرفته است  Liو همکاران در سال  2015به ارزیابی کارآیی مدل
 WEAPدر برآورد راهبرد مدیریت موابع آب در کشور چین پرداختوود
این پژوهش در موطقه  Shenzhenانجام شد که به عووان یک موطقه
ویژه اقتصادی شواخته شده است در این موطقه به دلیل کمبود شودید
آب ،توسعه پایدار مواط ساحلی شدیداا به خطر افتاده اسوت هودف از
این پژوهش بورآورد وضوعیت تخصویص مووابع آب در آیووده در ایون
موطقه و همچوین تعیین حقابه زیسوتمحیطوی موواط سواحلی ایون
موطقه بود در این پژوهش از مدل  WEAPبه همراه سوه سوواریوی
متفاوت در برآورد پایداری موابع محدود آبی موطقه استفاده شد نتوای
نشان داد که فشار وارده روی موابع آبی موطقوه در آیووده بسویار زیواد
شده و نیاز به برنامهریزی فوری دارد Adgolign .و همکاران در سال
 2016به مدل سازی موابع آبهای سطحی و تخصیص آن در غورب
اتیوپی با استفاده از مدل  WEAPپرداختود هدف اصلی این پوژوهش
ارزیابی تأثیر توسعه موابع آبی جهت افزایش دسترسی به مووابع آب در
طول جریانات رودخانهای و تعیین زیر حوضههای حساس بوه کمبوود
آب بود در این بررسی از مدل  WEAPبرای شبیهسوازی تخصویص
موابع آب سطحی در سطح زیر حوضهها و با توجه به میوزان تقاضوای
آب پرداخته شد جهت ارزیوابی میوزان نیواز آبوی محصووالت از نورم
افزارهای ویژه استفاده شد نتای نشان داد که سه سواریوی مختلف را
برای موطقه میتوان فرض کرد که تا سال  2050را پیشبیوی کود در
آخرین سال سواریو ،یعوی سال 2050 ،میزان جریان سطحی رودخانوه
 Didessaدر حوودود  10در صوود کوواهش خواهوود یافووت Boukila-
 Hassaneو همکاران در سال  2016به ارزیابی چشوم انوداز سیسوتم
یکپارچه مدیریت آب در موطقه اوران پرداختود در این بررسی از مدل
 WEAPاسووتفاده شوود موطقووه مووورد مطالعووه یکووی از بزرگتوورین
حوضههای جووب الجزیره بود و بر اساس سواریوهای تعریف شوده توا
سال  2030وضعیت موابع آب مشخص شد هدف اصلی ایون بررسوی
ارزیابی استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه در سراسر موطقه بوود
که بتواند تقاضای مواط مختلف را از نرر فرآیوودهای هیودرولوژیکی
مورد توجه قرار دهد نتای نشان داد که حساسیت موطقه مورد مطالعه
در مقابل فشارهایی که در آیوده به موابع آبی موطقه وارد خواهود شود
بسیار زیاد است .در نتیجه نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچوه

تقاضای محلی و کشاورزی بسیار ضروری است .در ایران نیز ،مورادی
( )1393به ارزیابی مودیریت مووابع آب بوا اسوتفاده از مودل WEAP
(مطالعه موردی حوضه کبودرآهوگ) پرداخت با استفاده از ایون مودل
ابتدا مووابع و مصوارف آب موجوود در موطقوه شوبیهسوازی گردیود و
مشخص شد که در حال حاضر در دشت کبودرآهوگ مودیریت مووابع
آب به خوبی صورت نمیگیرد و با ادامه شرایط موجود کسری مخوزن
آب زیرزمیوی ادامه خواهد یافت سپس برای بررسی وضعیت مووابع و
مصارف آب موجود در موطقه در سالهای آیوده تاثیر چهوار سوواریوی
افزایش جمعیت ،افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ،افوزایش رانودمان
آبیاری و کاهش آب مورد نیاز نیروگاه شهید مفوتح در بخوش صووعت
مورد بررسی قرار گرفت نتای نشان داد کوه افوزایش جمعیوت تواثیر
چودان زیادی بر کسری مخزن آب زیرزمیوی ندارد ولی افزایش سطح
زیرکشت کشاورزی موجب افت بیشتر مخزن زیرزمیوی میشوود قوره
سوفلو و همکاران ( ،)1395در مطالعهای به برنامهریوزی و تخصویص
موووابع آب تحووت سووواریوی موودیریتی  WEAPدر حوضووه گرگووانرود
پرداختود در این راستا ابتدا حوضه آبریز گرگانرود بوا اسوتفاده از مودل
 WEAPشبیهسازی شد و مدل بورای شورایط پایوه و سوه سوواریوی
مختلف اجرا گردید نتای نشان داد که از بین روقهای هیدرولوژیکی
بهکارگرفته شده جهت حفظ نیازهای زیستمحیطی پائیندست حوضه،
روق  7Q10در مقایسه با سایر روقهوا مقوادیر کمتوری را در سوال
نشان داده و روق  Q90مقوادیر بیشوتری از سوایر روقهوا پیشووهاد
مینماید بر اساس سواریوهای شبیهسازیشده توها در حالت اعمال نیاز
زیسوتمحیطوی بوا روق  7Q10امکوان توأمین اسوتاندارد نیازهوای
پیشبیویشده برای سدها و همچوین برداشتهای مستقیم از حوضوه
میانی وجود دارد همانود نیاز کشواورزی ،نیواز صووعت نیوز در تموامی
سواریوها بهجز سواریوی  7Q10بهطور کامل تأمین نمیشوود و دارای
کمبود قابلمالحرهای میباشد این تحقیقات بیانهر توانائی نورمافوزار
 WEAPبه عووان ابزاری کارآمد به مورور تصمیمگیوری در مودیریت
یکپارچه موابع آب میباشد
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی موابع و مصارف در چوارچوب
بیالن حوضه تاالب انزلی و ارزیابی گزیوه هوای مختلوف سوواریوهای
تخصیص موابع آب با مد نرر قورار دادن اصوول  IWRMدر حوضوه
آبریز تاالب می باشد در این مقاله نشان داده خواهد شد که تواالب در
مقابل بهره برداری از موابع آب تغذیهکووده تاالب برای کشاورزی و بوا
درصدی کمتر برای شرب و صوعت چه واکوشی نشوان خواهود داد در
این حالت با اعمال تغییرات بر ورودی تاالب در محودودهای متووو و
بخصوص در حالت حدی و خارج از تووان تحمول تواالب (بوهوسویله
جریان زیستمحیطی تاالب تعریف خواهد شد) ،میزان تأثیر متغیرهای
مزبور بر کارکردها ،خدمات و حیات تاالب مورد ارزیابی قرار میگیرد
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مواد و روشها
مدیریت یکپارچه موابع آب در حوضه تاالب انزلی ،به دلیول توأثیر
رودخانههای ورودی بوه تواالب بور روی حقابوه زیسوتمحیطوی آن،
مستلزم شواخت کلیه مصارف و موابع مربوط به حوضه تواالب شوامل
حوضه فوموات و بخشی از دشت مرکزی گیالن مویباشود ازآنجاکوه
کشاورزی اصلیترین بخش مصرف در حوضوه تواالب انزلوی بووده و
مهمترین موبع تأمین آب ایون اراضوی کوه عمودتاا اراضوی شوالیزاری
میباشود ،رودخانههای ورودی به تاالب و شبکه آبیاری سد سوفیدرود
میباشد لذا در این بخش ،پس از معرفی موقعیت تاالب سوعی گردیود
که درباره واحدهای عمرانی شوبکه آبیواری سود سوفیدرود در حوضوه
تاالب انزلی که به نحوی با حقابه زیستمحیطوی تواالب در تعوارض
هستود ،توضیحاتی ارائه شود تا بتوان با نهواهی جوامع ،میوزان توأثیر
برداشت آب در باالدست را بر وضعیت تاالب در سواریوهای مودیریتی
متفاوت تخمین زد
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تاالب بینالمللی انزلی در جووب شرقی دریای خزر واقع گردیده و
خدمات و کارکردهای بسیاری را به حاشیهنشیوان خود ارائه مینمایود
این تواالب بوا وسوعتی در حودود  15000هکتوار یکوی از  24تواالب
بینالمللی ایران است که در سال  1354به همراه  18تاالب دیهر بوه
دفتر کووانسیون رامسر معرفی شد ()Ashouri and Abdous, 2013
رودخانههای ورودی به تاالب

مهم ترین رودخانههایی که به تاالب انزلی میپیوندند از غرب بوه
شرق شامل چافرود ،بهمبر ،مرغک ،خالکایی ،پلوگور ،ماسولهرودخان،
پیش رودبار (شاخرز) ،پسیخان و پیربازار (مجمو دو شاخه سیاهرود و
گوهررود) میباشود این رودخانه ها تماماا دارای جریان دائمی بوده و از
ارتفاعات جووب غرب موطقه سرچشمه گرفته و در جهت شمال شورق
جریان مییابود و پس از عبور از دشت فوموات و بخش مرکزی گیالن
و تأمین نیاز آبی موطقه به تواالب انزلوی مویریزنود )(JICA, 2005
شکل  1رودخانههای موتهی به تاالب انزلی را نمایش میدهد

محدوده مورد مطالعه

شکل  -1رودخانهها و ایستگاههای هیدرومتری مستقر بر آنها در ورودی به تاالب انزلی )(JICA, 2005

واحدهای عمرانی در حوضه تاالب انزلی

شکل  2واحدهای عمرانی موجود در شبکه آبیاری سفیدرود که در
حوضه تاالب انزلی قرار دارند را نشان میدهد همانطور که از شوکل
 2مشخص میگردد تمامی واحدهای عمرانی بخوش فومووات شوامل
 F4 ،F3 ،F2 ،F1و  F5و تعدادی از واحدهای عمرانی بخش مرکزی
شامل  G6 ،G5 ،G4و  G7در حوضه تاالب انزلی قرار دارند جودول
 1مشخصات کلی واحدهای عمرانی ذکرشده و مووابع و مصوارف هور

واحد را نشان میدهد
روش انجام کار

پژوهش برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سه گام انجام شده
است:

1942
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جدول  -1مشخصات کلی واحدهای عمرانی حوضه تاالب انزلی و منابع و مصارف هر واحد (پایگاه داده شرکت آب منطقهای گیالن)
منابع (حجم آب تحویلی برحسب میلیون متر مکعب)
F1
F2
F3
F4
F5
G4
G5
G6
G7

رودخانه ها
65/1
62/2
52/6
32/7
5/1
---4/5

کانال فومن
86/8
117/9
57/9
94/1
29/1
---37/5

کانال سنگر
-----237/8
55/2
221/6
--

مصارف (مساحت محصوالت کشاورزی برحسب هکتار)
کشت برنج
16468
19684
9208
7987
3427
24431
5666
13229
4549

سایر محصوالت و سایر کاربریها
5099
8329
4433
7965
1713
8844
2031
14275
719

کل
21567
28013
13641
15952
5140
33275
7697
27504
5268

شکل  -2واحدهای عمرانی شبکه آبیاری سفیدرود در حوضه آبریز تاالب انزلی (مهندسین مشاور پندام)1381 ،

تعریف شرایط هدف گذاری شده در تاالب انزلیی بیه ویورت
سناریوهای مبنا در دو سطح حداقل و مطلوب

شرایط مطلوب اکوهیدرولوژیکی برای تواالب بوه نحووی تعریوف
می شود که با داشتن گونه گیاهی و یا جانوری شاخص نیاز آبی تاالب
پاسخهوی گونه انتخابی موردنرر در بهترین شرایط باشد و هیچگونوه
کاهش جمعیتی برای حضور آن گونه و یا آشیانهسوازی آن در تواالب
اتفاق نیفتد همچوین شرایط حوداقل اکوهیودرولوژیکی بورای تواالب

مقدار آب در کمترین میزانی است که اگر حجم یا سطح یوا عمو آب
از آن کمتر شود ،گونه موردنرر دچوار انقوراض شوده و یوا بوه تواالب
مراجعت نوماید در این حالت حجم آب بهدستآمده نسبت به شورایط
نرمال کاهش قابلتوجهی پیدا میکود

ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر حيات تاالب انزلي

ارزیابی ارتباط بین جریان ورودی به تیاالب بیا رژییم جرییان
باالدست

بهمورور ارزیابی ارتباط بوین جریوان ورودی بوه تواالب بوا رژیوم
جریان باالدست آن در حوضه ،مسائل مربوط به نیاز آبی ،همزموان بوا
مسووائل مربوووط بووه موووابع آب در شوورایط مختلووف هی ودرولوژیکی و
سواریوهای مدیریتی در حوضه آبریز با استفاده از مودل  WEAPو در
چود گام شبیهسازی شد در تعریف هر مطالعه در مدل  WEAPالزم
است چهارچوب زمانی ،مرزهای مکانی ،اجوزای سیسوتم و توریموات
مساله انجام شود وضع موجود که از آن میتوان بهعووان گام واسوجی
مدل در شرایط توسعه استفاده کرد ،یک تصویر کلی از نیازهوای آبوی
واقعی ،بارهای آلودگی ،موابع و تأمین سیسوتم را نشوان مویدهود در
شرایط موجود ،فرضیات کلیدی برای بیوان سیاسوتهوا ،هزیووههوا و
عواملی که بر نیواز ،آلوودگی ،توأمین و هیودرولوژی مؤثرنود ،تعریوف
میشود سواریوها در شرایط موجود ساخته میشووند و بوا اسوتفاده از
آنها میتوان اثر فرضیات یا سیاستهای مختلف را بر میزان دسترسی
و مصرف آب در آیوده بررسی کرد نهایتاا سواریوها با توجه بوه میوزان
آب ،هزیوهها و سودها ،سازگاری با اهداف زیستمحیطی و حساسویت
به عدم قطعیت در متغیرهای کلیدی ارزیابی میشوند بوابراین قبول از
برپایی مدل باید مسائل مدیریتی به شکل گزیوهها یا بوهعبوارتدیهور
سواریوهای مدیریتی تعریف گردد ،چون بخشی از سیستم مربووط بوه
همین گزیوههای مدیریتی است و بستن سیستم بدون توجه به آنهوا
اشتباه میباشد پس از بستن سیستم آنهاه نوبت برپوایی مودل اسوت
گام بعدی یعوی واسووجی و اعتبارسووجی مودل ،قسومت اصولی کوار
محسوب میشود واسوجی و اعتبارسوجی مدل با توجه به یک سوری
معیارها انجام میشود که انتخواب مواسوب آنهوا از اهمیوت ویوژهای
برخوردار است ) (Siber et al., 2005در این بخش مراحل مختلوف
کوار بوا مودل  WEAPشووامل برپوایی مودل ،کالیبراسویون و توودوین
سواریوهای مختلف برای تواالب انزلوی بوه طوور جداگانوه شور داده
میشود
برپایی مدل

مدل  WEAPبرای شرو بکار نیاز به تعریوف سوواریوی مبووا در
یک سال خاص که کلیه اطالعات مربوط بدان در دسترس باشد دارد
در مقاله حاضر به مورور بهکارگیری مودل  WEAPدر حوضوه آبریوز
توواالب انزل وی ،وضووعیت شوورایط توواالب در سووال آبووی 1394-1395
بهعووان سواریوی مبوا در نررگرفته شد به مورور برپائی مودل ،ابتودا
مؤلفووههووای سیسووتم و توریمووات مربوووط بووه مسواله معرفوی شوودند
مؤلفههای سیستم شامل مؤلفه رودخانه (شواخههوای اصولی و فرعوی
رودخانههای موتهی به تاالب و کانالهوای آبرسوان فوومن و سووهر)،
مؤلفووه سوووجش جریوان (ایسووتهاههووای هیودرومتری) ،مؤلفووه تقاضووا

1943

(واحدهای عمرانوی شوبکه آبیواری زهکشوی سوفیدرود) ،مؤلفوههوای
برداشت (برداشت از رودخانه و کانال فوومن و سووهر) و آب برگشوتی
(زهاب واحدهای عمرانی) ،مؤلفه انحراف آب (برداشوت آب بوهموروور
پرورق ماهی و سایر مصارف) و مؤلفه مخزن (مخوزن تواالب انزلوی)
میباشود
مشخصات هودسی مخزن (تاالب انزلی) بهصوورت موحوویهوای
حجووم-ارتفووا برگرفتووهشووده از نقشووهی  DEMتوواالب در قسوومت
مشخصات مؤلفه مخزن معرفی شد با ایجاد مؤلفههای تقاضا برای هر
یک از واحدهای عمرانی ،مشخصات آنها شامل سطح زیرکشت ،نیاز
آبی اراضی کشاورزی در طول دوره آبیاری ،توزیع ماهانوه نیواز آبوی و
درصد مصرف آب بهمورور محاسبه آب برگشوتی از آبیواری بوه مودل
معرفی شدند نیاز آبی هر واحد عمرانی عمدتاا از طری کانال آبرسوان
اصلی (فومن و سوهر) و رودخانهها توأمین مویشوود کوه بوا مؤلفوهی
مربوطه ،انتقال آب به هور واحود عمرانوی تعریوف گردیود بوهموروور
محاسبه مقادیر رواناب سطحی در بوازهی بوین ایسوتهاه هیودرومتری
باالدست و پاییندست هور رودخانوه ،از ضورایب روانواب ماهانوه هور
ایستهاه هیدرومتری (مطالعات شرکت مهودسین مشواور آذر پیموایش،
 )1390استفاده شد و مقادیر رواناب تولیدشده بهعووان دبی جریوان در
بازهی  Below River Head flowبه مدل معرفی شودند الزم بوه
ذکر است که در مطالعوات شورکت مشواور موذکور ،بورای هریوک از
ماههای سال در طول دوره آمواری مشوخص ،مقوادیر حجوم جریوان
رودخانه استخراجشده و با ایجاد چودضلعیهای تیسن در محویط GIS
شووعا تووأثیر ایسووتهاههووای بووارانسوووجی هوور یوک از زیرحوضووههووا
بهدستآمده است و با استفاده از روق تیسن مقادیر بارق متوسط هر
یک از حوضهها و زیرحوضهها محاسبه و در مقایسه با مقادیر جریوان،
ضریب رواناب محاسبهشده است مقادیر دبی کانالهای چپ سووهر و
فومن و حجم آب تحویل داده شده به هور واحود عمرانوی بور اسواس
برنامه اجرایی شبکه آبیاری زهکشی در سال  1395درنرر گرفته شود
درصد سهم آب برگشتی هر واحد که از طری زهکشهای اصولی بوه
رودخانهها و یا تاالب میریزند بر اساس نسبت مساحت تحت پوشوش
زهکشهای اصلی به مساحت واحد عمرانی در محویط  GISمحاسوبه
شدند شکل  3نحوه پیکره بودی موابع آب را در حوضوه آبریوز تواالب
انزلی در مدل  WEAPنشان میدهد
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شکل  -3پیکرهبندی منابع در حوضه آبریز تاالب انزلی در مدل WEAP

واسنجی مدل

(Oi  Pi ) 2

واسوجی مدل فرآیوودی اسوت کوه در آن تعودادی از پارمترهوای
ورودی آنقدر تغییر داده می شوند تا مقادیر شبیهسازی شده بوا مقوادیر
اندازه گیری شده انطباق پیدا کووود در ایون تحقیو  ،مقوادیر مووابع و
مصارف رودخانه به عووان پارامترهای واسوجی درنرور گرفتوه شودند
بدین مورور با دردست داشتن دبی ثبت شوده در ایسوتهاه باالدسوت،
مقدار برداشت آب از رودخانه برای مصارف کشاورزی و سایر ذیوفعوان
بر اساس اطالعات شبکه آبیاری و زهکشی سوفیدرود و تغییور درصود
آب برگشتی از کشاورزی و همچوین اعمال رواناب ناشوی از بارنودگی
دبی رودخانه محاسبه شد با مقایسه دبی شبیهسازیشوده رودخانوه در
پایین دست با مقادیر ایستهاه آبسوجی فرآیود واسوجی در دوره آمواری
یک ساله صورت گرفت برای ارزیابی کمی نتای حاصل از واسوجی و
اعتبارسوجی مدل از ضریب تبیین )( (R2معادلوه  )1و جوذر میوانهین
مربعات خطا )( (RMSEمعادله  )2استفاده گردید

 (O  O )(P  O )
O   O    n P   P  


2

n

i




2
n
i 1 i

n
2
i 1 i

n 1

()1

i

2

n

i




i 1

i 1

n n 2
 i 1 i

n 1


R 
2

()2

n



n

i 1

RMSE 

در ایوون معووادالت  Oiو  Piبووه ترتیووب مقووادیر مشوواهدهشووده و
پیشبیویشده Ō ،میانهین مقادیر مشاهداتی و  nتعداد دادهها میباشد
تدوین سناریوهای مختلف

سواریوهای موردنرر در  3بخش الف) به صوورت  5مواه از سوال
آبی که مصادف با دوره کشت محصوالت کشاورزی شوامل مواههوای
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد ،ب)  7ماهه دوم که برداشت
از رودخانه به مورور مصارف در استخرهای پرورق ماهی یا شوکار در
اراضی شالیزاری شامل ماههای شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمون و
اسفود می باشد و پ) حذف کل مصارف در کل سال مطاب جودول 2
تدوین گردیدند شایان ذکر است که در سوواریوهای متعوددی میوزان
برداشت در گامهای  10درصدی کاهش داده شد که با توجه به نتیجه
بدست آمده برای سواریوی  5یعوی "حذف کلیه مصارف و برداشتها"
از ذکر نتای آنها خودداری شده است

ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر حيات تاالب انزلي
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جدول  -2سناریوهای تدوین شده در طول سال آبی
ردیف
الف

سواریوهای تدوین شده در  5ماه کشت اراضی شالیزاری

ب
پ

سواریوی تدوین شده در  7ماه دیهر سال
سواریوی تدوین شده در کل سال

سناریو
سواریوی  :1کاهش  10درصد از مساحت زیر کشت هر واحد عمرانی
سواریوی  :2کاهش  10درصد از نیاز آبی اراضی در طول دوره آبیاری
سواریوی  :3کاهش  10درصد از مصارف و برداشت از رودخانه برای کشاورزی
سواریوی  :4کاهش  10درصد از مصارف و برداشت از رودخانه برای پرورق ماهی و شکار
سواریوی  :5حذف کل مصارف و برداشت از رودخانهها در طول سال

ارتباط بین جریان رودخانه هیای ورودی بیه تیاالب و شیرایط

و حداقل

اکوهیدرولوژیکی هدفگذاری شده در تاالب

با توجه به مطالعات مودبری و شوکوهی ( )1398مقوادیر سوطو
مختلف شاخصهای هیدرولوژیکی اعم از تراز سوطح آب ،مسواحت و
حجم تاالب در شرایط مطلوب اقتصوادی-اجتمواعی و اکولووژیکی در
جدول  2آمده است ازآنجاییکه مقادیر بوهدسوتآموده شواخصهوای
هیدرولوژیکی در رویکرد اقتصادی-اجتماعی از مقوادیر متووا ر آن در
شرایط حداقل اکولوژیکی کمتر است لذا میتوان استوباط نمود کوه بوا
تأمین شرایط اکولوژیکی مواسب بهمورور تعیین جریان زیستمحیطی
برای تاالب انزلی ،عمالا وضعیت تاالب ازنرور عمو جریوان و دیهور
عوامل هیدرولوژیکی اثرگذار آن چوان تعریوف مویگوردد کوه شورایط
مواسب از نرر مطلوبیت موردنرر در توابع اجتماعی–اقتصادی نیز مهیا
شود انتخواب عمو آب مواسوب مویتوانود در بخوشهوای مختلوف
اقتصادی مانود گردشهری و ماهیهیری مؤثر باشد بهطوریکه رعایوت
این عم آب سبب افزایش جمعیت ،زادآوری و مهاجرت ماهیها شده
و افزایش رفاه عمومی را برای ماهیهیران بوه هموراه دارد (مودبری و
شکوهی )1399 -a ،همچوین عم آب مواسب انتخوابشوده ،سوبب
جلوووگیری از اخووتالل در رفووتوآموود قووای هووایی کووه بوورای تفووریح
گردشهران در تاالب مهیا شودهانود ،و همچووین رونو گردشوهری و
اکوتوریسم میشود (مدبری و شکوهی)1399 -b ،

پس از تدوین سواریوهای مختلف ،محاسوبات مربووط بوه حجوم
تاالب و تراز سطح آب آن بهصورت ماهانه بر اساس تراز دریوا و دبوی
ورودی به تاالب (از نتای مدل) و تبخیر خوالص از سوطح آب تواالب
انجام شد با داشتن روابط سطح-حجم-ارتفا تاالب انزلی (مودبری و
شکوهی )1398 ،و دبی ورودی به تاالب مویتووان حجوم و مسواحت
تاالب را باتوجه به تراز سطح آب محاسبه نمود اختالف حجم مخزن
بین دو ماه متوالی نشاندهوده مقدار حجم ذخیرهشده و یا تخلیوهشوده
در طول یک ماه می باشد به عبارت سوادهتور از تفاضول بوین حجوم
ورودی به تاالب و حجم ذخیوره شوده در آن ،میوانهین حجوم (دبوی)
خروجی از تاالب به صورت ماهانه بدست میآید الزم به ذکور اسوت،
حجم آب ورودی به تاالب از مجمو حجم آب حاصل از دبی ماهانوه
رودخانه های ورودی به تاالب و حجم آب حاصل از مجمو میوانهین
ماهانه بارق و کسر کردن تبخیر مستقیم از سوطح تواالب بوه دسوت
آمده است

نتایج و بحث
تعیین مساحت و حجم تاالب به روش جامع در شرایط مطلوب

جدول  -2مقادیر تراز ،سطح و حجم در شرایط مختلف اکولوژیکی تاالب (مدبری و شکوهی)1399 - a,b ،
میانگین مقادیر سطوح شاخص هیدرولوژیکی مختلف

میانگین مقادیر سطوح شاخص هیدرولوژیکی مختلف در

درشرایط اکولوژیکی تاالب

شرایط مطلوب شاخص اقتصادی اجتماعی

فیزیوگرافی تاالب
تراز آب برحسب متر()m
مساحت برحسب کیلومترمربع
()Km2
حجم برحسب میلیون
مترمکعب ()MCM

حداقل
-26

مطلوب
-25/7

شاخص گردشگری
-26/3

102

122

90

182

237

130

تحلیل شرایط کنونی تاالب

به مورور تحلیل شرایط کوونی تواالب در وضوعیت حاضور ،ابتودا
شرایط تاالب در سال  1394-1395بررسی گردید و با توجه بوه دبوی

ورودی به تاالب و تراز دریا ،تراز تاالب در سال آبی موردنرر محاسبه
شد و آنهاه با استفاده از موحوی سطح-حجم-ارتفا  ،مساحت و حجوم
تاالب در وضعیت حاضر مشخص گردید جدول  3وضوعیت تواالب را
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در شرایط حاضر نشان میدهد همانطور که مالحره میگردد تراز آب
در حال حاضر  -26/78می باشد که سبب کاهش حجم تاالب بوه 82

میلیون متر مکعب شده است یکی از دالیل مهم ایون کواهش حجوم
تاالب میتواند کاهش تراز سطح آب دریای خزر باشد

جدول  -3وضعیت شاخصهای هیدرولوژیکی تاالب در وضعیت حاضر
شرایط حاضر
سال آبی 1394-1395

تراز سطح آب(متر)
-26/78

نتایج حاول از شبیهسازی حوضه آبریز

در ایوون مرحلووه اجووزای بوویالن یعوووی مقوودار آب ورودی بووه
رودخانههای باالدست تاالب (به عووان تأمین کووده اصلی آب تاالب)
در یک دوره زمانی خاص ،میزان استفاده بخشهای مختلوف از آب و
درنهایت اندازهگیری مقدار آبی که در پاییندست رودخانه و یا درواقوع
ورودی تاالب باقی خواهد ماند ،محاسوبه شود در نهایوت بوا تعریوف
مؤلفههای بیالن و استفاده از مدل  WEAPمشخص گردید که سهم
هر بخش از ذیوفعان از موابع تأمینکووده آب تاالب چقدر است
واسنجی مدل  WEAPدر حوضه تاالب انزلی

بهمورور واسوجی مدل ،مقادیر دبیهای ثبتشده در ایستهاههوای
هیدرومتری پواییندسوت در سوال آبوی  1394-95بوهعوووان مقوادیر

مساحت (کیلومترمربع)
61/44

حجم(میلیون مترمکعب)
82/01

مشاهده شده در نرر گرفته شد در ششماهه اول سال آبی بوا درنرور
گرفتن مصارفی همچون پرورق ماهی و یا آبهیری اراضی شوالیزاری
برای شکار پرندگان و همچوین با تغییر در مقادیر رواناب سطحی ،دبی
رودخانه واسوجی شد در ششماهه دوم نیز بر اساس حداکثر رفیوت
برداشت سردهوهها و ایستهاههای پمپاژ موجود بر روی رودخانوههوا و
نیاز آبی ماهانه اراضی و همچوین سهم آب برگشتی به هور رودخانوه،
فرآیود واسوجی صورت گرفت مقادیر نمایههای مربووط بوه واسووجی
مدل برای ایستهاههای هیدرومتری پایین دست رودخانههوای ورودی
به تاالب مطاب شکل  4نشان داد که انطبواق مطلووبی بوین مقوادیر
محاسبهشده و اندازه گیری شده وجود داشوته اسوت و اسوتفاده از ایون
مدل جهت شبیهسازی و ارزیابی سواریوها بالمانع میباشد

شکل  -4مقایسه دبی شبیهسازیشده و دبی مشاهدهای ( )m3/secدر ایستگاه آبسنجی

نتایج شبیهسازی مدل برای سناریوهای مختلف

در این مرحله با تعیین سواریوهای مختلف ،تأثیر تغییر در مصارف
و برداشت از رودخانه بر دبی کل ورودی به تاالب بررسی شد مقایسه
نتای مدل در سواریوهای مختلف نسبت به سواریوی مبوا نشان داد که
سواریوهای  1توا  3در جودول ( 2یعووی کواهش  10درصودی سوطح
زیرکشت ،نیاز آبی و تأمین آب) تغییر محسوسوی بور دبوی ورودی بوه
تاالب و تراز تاالب در  5ماه کشت اراضی شالیزاری ایجواد نمویکوود

همانطور که ذکر شد حجم آب ورودی به تاالب از مجمو حجوم آب
حاصل از دبی ماهانه رودخانههای ورودی به تاالب و حجم آب حاصل
از مجمو میانهین ماهانه بارق با کم کردن تبخیر مستقیم در سوطح
تاالب به دست آمد همچوین به مورور تخمین اثرات ناشی از اعموال
تغییراتدر برداشت از رودخانهها برای مصارف غیر کشواورزی ،حجوم و
مساحت تاالب در  7ماه باقیمانده از مقایسه سواریوی ( 4جودول  )2و
مبوا استفاده شد با توجه به نتای به دست آمده میتوان بیوان داشوت

ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر حيات تاالب انزلي

که کاهش برداشت آب از رودخانه در سواریوی  4نیز هیچ تغییری بور
روی حجم آب تاالب ایجاد نمیکود با توجه به نتای بدست آمده ،در
مرحله بعد همان سواریوهای  1تا  4ولی بوا  20و  40درصود کواهش
برداشت از رودخانههای ورودی به تاالب نیز انجام پذیرفت کوه نتوای
آن سواریوها هم نشان داد که تغییرات برداشت در رودخانههوا تواثیری
معوی دار بر روی حجم و مساحت تاالب ندارد با توجه به مووارد ذکور
شده نتیجه گرفته شد که سواریویی تحت عوووان سوواریوی  5توسوعه
داده شود این سواریو در یک حالت حدی بوه حوذف کلیوه مصوارف و
برداشت کشاورزی از رودخانهها مبادرت میورزد و در واقع بوه مفهووم
قبول بهترین شرایط برای مقدار جریان ورودی به تاالب میباشد بور
این اساس در این سواریو کلیه برداشتها از رودخانه در  5ماه از سوال

1947

(مصارف کشاورزی) و  7ماه دیهر از سوال (پورورق مواهی و شوکار)
حذف گردید مقایسه نتای سواریوی  5و سواریوی مبوا نشوان داد کوه
دبی کل ورودی به تاالب حدود  63مترمکعب بر ثانیه در مواه مهور و
آبان و حدود  15مترمکعب بر ثانیه در ماه خرداد و تیر افزایش مییابد
نکته جالب توجه این بود که این افزایش دبی نیوز توأثیر چوودانی بور
حجم و مساحت تاالب نداشت شکلهای  7 ،6 ،5و  8به ترتیب دبوی
کل ورودی به تاالب ،تراز سوطح آب ،مسواحت و حجوم تواالب را در
سواریوی حاضر و سواریوی  5یعوی حذف کلیه برداشتهوا از مجموو
رودخانههای  9گانه ورودی به تواالب را در مواههوای مختلوف نشوان
میدهد

شکل  -5مقایسه دبی کل ورودی به تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

شکل  -6مقایسه تراز سطح آب در دریا و سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه
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شکل  -7مقایسه مساحت تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

شکل  -8مقایسه حجم تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

تعیین علل تغییرات احتمالی تاالب در شرایط حاضر با شیرایط
هدف گذاری شده و ارائه راه حلی بیرای بازگشیت تیاالب بیه
شرایط مطلوب

برقرار است و شرایط حاضر ( )1394- 95نشان داد که تراز ،مساحت و
حجم آب تاالب کاهشیافته است جودول  4مقوادیر توراز سوطح آب،
مساحت و حجم تاالب را در سالهای مورد مقایسه نشان میدهد

مقایسه سال آبی  1387-88که در آن حداقل شرایط اکولووژیکی
جدول  -4مقادیر تراز سطح آب ،مساحت و حجم تاالب در سالهای آبی  1387-88و 1394-95
سال آبی
حداقل 1387-88
حاضر 1394-95

تراز سطح آب تاالب (متر)
-26
-26/78

مساحت تاالب (کیلومترمربع)
102
61

بهمورور بررسی دالیل این تغییرات سه عامل مهم دبی ورودی به
تاالب ،بارندگی و تراز دریا درنرر گرفته شدند همانطور که در شوکل
 9مالحره میگردد مقادیر بارندگی ساالنه و دبی ورودی به تاالب در
وضعیت حاضر افزایش یافته است اما تراز دریا حدود  0/36متر نسوبت

حجم تاالب (میلیون مترمکعب)
182
82/01

به سال  1388با کاهش روبرو شده است اولین نتیجوهای کوه از ایون
ارزیابی حاصل میگردد آن است که دبی ورودی به تواالب در مقابول
تراز دریا ،تأثیر زیادی بر روی تراز ،مساحت و حجم تاالب ندارد

ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر حيات تاالب انزلي

1949

شکل -9مقایسه مقادیر بارندگی ،دبی ورودی به تاالب و تراز آب دریا در سالهای آبی  1387-88و 1394-95

همچوین با برقراری معادله برنولی بین دو مقطع در انتهای کانوال
خروجی تاالب و داخل تاالب می توان رابطه میان اختالف تراز سوطح
آب دریا و تاالب را بر حسب سرعت جریان خروجی و افت اصطکاکی

جریان از تاالب تا دهانه خروجی تاالب که متصل به دریا است بدست
آورد شکل  ،10مقاطع فرضی انتخاب شده در انتهای کانال خروجی و
داخل تاالب را نشان میدهد

شکل  -10مقاطع فرضی انتخاب شده در انتهای کانال خروجی و داخل تاالب

رابطه برنولی بین دو مقطع فرضی در انتهای کانال خروجی تاالب
(مقطع  )1و در داخل تاالب انزلوی (مقطوع  ، )2مطواب بوا معادلوه 3
برقرار است:

V22
V12
WL2 
 WL1 
 hf
2g
2g

() 3
در معادله  WL ،3تراز سوطح آب V ،سورعت جریوان g ،شوتاب
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گرانش و  hfافت اصطکاکی اسوت چوون سورعت جریوان در تواالب
V22
خیلی کم است میتوان از  2 gصرفنرر کرد در نتیجه با استفاده از

معادله  ،4تراز سطح آب و معادله  ،5اختالف تراز به دست میآید
()4

V12
WL2  WL1 
 hf
2g
V12
 hf
2g

h  WL2  WL1 

() 5
از آنجایی که اختالف توراز سوطح آب دریوا و تواالب بوهسورعت
جریان خروجی و افت اصطکاکی جریان از تاالب تا دریا بسوتهی دارد
لذا کم بودن سرعت جریان در تاالب و کانال خروجی آن سبب ایجواد
جریان زیربحرانی در مقطع خروجی شوده کوه درنتیجوه آن ،تغییورات
پایین دست (تراز سطح دریا) بور روی باالدسوت (توراز سوطح تواالب)
تأثیرگذار میباشد نتای بررسی تغییرات پاییندست ( توراز سوطح آب
دریا) نشان داد که داموه نوسان تراز دریای خزر در طوول یوک سوال
حدود  0/5تا  0/6متر است در سال آبی  1394-95حوداکثر افوزایش
ماهانه تراز دریا حدود  0/18متر بین ماههای اردیبهشت و خرداد ثبوت
شده که طب محاسبات باعث افزایش حجم تاالب به مقدار حدود 14
میلیون مترمکعب در طی یک ماه شده است با توجه به ایوکه نوسوان
روزانه تراز دریا ناگهانی نبوده و در طول یک ماه بهتدری افزایش و یا
کاهش مییابد ،تاالب فرصت دارد تا با افزایش تراز دریا مقابله کرده و
حتی با دبی میانهین  36مترمکعب بور ثانیوه (حوداقل دبوی میوانهین
ماهانه در سال آبی  )94-95میتواند حجم خود را نسبت به تراز دریوا
افزایش دهد براین اساس از نرر هیدرولیک جریان در مجواری روبواز
میتوان گفت که با توجه به وجود جریان زیربحرانوی در تواالب ،توراز
دریا به عووان عامل کوترل جریان در پاییندست ،شورایط هیودرولیکی
تاالب را تحت تأثیر قرار میدهد و لذا بوهطوورکلی مویتووان نتیجوه
گرفت که در حال حاضر حجم و تراز تواالب عموالا وابسوته بوه توراز
دریاست و دبی ورودی به تاالب فقط در شرایط سیالبی میتواند تأثیر
خود را بر حجم و تراز تاالب نشان دهد با توجه به ایوکه کوترل توراز
دریای خزر بهعووان یک عامل طبیعی غیورممکن اسوت در نهواه اول
ایوطور به نرر میرسد که بهمورور افزایش تراز و حجم تواالب بایود
دبی ورودی به آن افزایش پیدا کود ،اموا براسواس نتوای سوواریوی 5
مشاهده شد که حتی حذف کل مصارف شامل کشاورزی ،دامپروری و
آبزیان از رودخانههای موتهوی بوه تواالب نمویتوانود باعوث افوزایش
چشمهیر توراز و حجوم تواالب شوود ایون امور نشوان مویدهود کوه
بهره برداری از شبکه سفیدرود و مدیریت مصارف در باالدست از توأثیر
معوی داری بر سطح آب تاالب و لذا ارائه خدمات اکولووژیکی آن و بوه
عبارت بهتر حیات تاالب ندارد این نتیجهگیوری فقوط از نرور کموی

معتبر بوده و برای ا هار نرر قطعی باید به این نکته توجه داشت که
اگرچه افزایش دبی رودخانهها ازلحاظ کموی توأثیر قابول مالحروهای
روی تاالب ندارد اما می تواند ازلحاظ کیفی تأثیری بویادین بر حیوات
تاالب داشته باشد (که بررسی آن نیازمود مطالعهای دیهور اسوت) بوا
توجه به موارد ذکرشده می توان ایوطور نتیجهگیری کرد که بهموروور
اصال شرایط تاالب در وضعیت حاضر ،باید به نحوی خروجی تواالب
را که با آب دریا ارتباط دارد ،کوترل نمود و این کوترل چه بوه صوورت
سازه ای و چه به صورت غیرسازه ای نباید با مسائل مربووط بوه حفوظ
محیط زیست مغایرتی داشته باشد

نتیجهگیری
باایوکه تاالب بین المللی انزلوی بوه عوووان یوک اکوسیسوتم آبوی
موحصربهفرد در شمال ایران خدمات زیادی را در اختیار همهوان قورار
داده است اما در سالیان اخیور تحوت توأثیر عوامول طبیعوی و انسوانی
عدیدهای قرارگرفته و با توجه به باقی ماندن نام این تاالب در لیسوت
مونترو به جرأت میتوان گفت که ادامه حیات آن بوا خطراتوی جودی
مواجووه م ویباشوود شوورایط هیوودرولوژیکی توواالب نقووش کلی ودی در
کارکردهای وابسته به اکوسیستمهوای آبوی جهوت حفوظ ارزقهوای
زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ذیوفعان مرتبط با تاالب دارد در
این راستا با توجه به آنکه در دیدگاه جامعنهر تاالبها عموما یک المان
پایین دستی در سیستم موابع آب به حسواب مویآیوود ،بورای تحلیول
شرایط هیدرولوژیکی نا ر بر خدمات اکوسیسوتمی و عملکورد تواالب
الزم است شرایط مدیریت مصرف در باالدست مورد ارزیابی قرار گیرد
مهمترین مؤلفه بهره برداری از موابع آب باالدسوتی در حوضوه تواالب
انزلی که در پارهای از موارد حوضه فوموات نیز نامیوده میشوود شوبکه
آبیاری و زهکشی سفیدرود می باشد که عمالا مهمترین شبکه آبرسانی
برای اراضوی کشواورزی غورب اسوتان گویالن مویباشود در دیودگاه
سیستمی که در این مطالعه برای تعریف مرزهای آن از اصول مرسووم
در مدیریت جامع موابع آب استفاده شد ،الزمه تعیین میزان اثرگوذاری
نحوه مدیریت مصرف به عووان المان ورودی سیسوتم ،در درجوه اول
شواخت شرایط کوونی حاکم بر آن و سوپس تعیوین دو حالوت مبووای
بهیوه و حداقل قابل قبول برای کارکرد کل سیستم و یا هر جزء آن به
توهایی می باشد براین اساس با توجه به اهداف مطالعوه ابتودا مقودار
حجم آب مورد نیاز برای حفظ کارکردها و خودمات اکوسیسوتم در دو
شرایط حداقل و مطلوب برای اکوسیستم تاالب و جوامع محلی که بوا
آن در ارتباط هستود ،به دست آمد سپس برای بررسی شرایط کووونی
تاالب و ارزیابی اثر عملکرد مدیریت در حوضه باالدست بوا تأکیود بور
مهمتوورین مولفووه آن یعوووی شووبکه آبیوواری و زهکشووی سووفیدرود بوور
اکوسیستم تاالب به مدل سازی حوضه آبریز باالدست تاالب به کمک
مدل  WEAPاقدام گردید و کلیه مولفه هوای سیسوتم شوامل مؤلفوه
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رودخانه ،مؤلفه سوجش جریان ،مؤلفه تقاضا ،مؤلفههای برداشت و آب
برگشتی ،مؤلفه انحراف آب و مؤلفه مخزن شبیهسازی شد در مرحلوه
بعد با تعیین سواریوهای مختلف در دوره کاشت و غیر کاشوت اراضوی
شالیزاری ،تأثیر تغییر در مصارف و برداشت از رودخانوه بور دبوی کول
ورودی به تواالب و در راسوتای آن ،حجوم و مسواحت و توراز تواالب
بدست آمد در این مرحله ،سواریوهای ارائه شوده شوامل برداشوت 10
درصد 20 ،درصد و  40درصد در پارامترهای سطح زیرکشت ،نیاز آبوی
محصوالت کشاورزی و تامین آب در رودخانههای ورودی به تاالب به
صورت عادالنه بهطوریکه میزان برداشت از همه بطور یکسان باشود،
صورت گرفت نتای این سواریوها نشان داد که تغییورات در برداشوت
رودخانه های تاثیری بر روی حجم و مساحت تاالب نودارد در مرحلوه
بعد ،سواریوهایی تحت عوووان حوذف برداشوت از رودخانوه هوا بورای
مصارف غیرکشاورزی و حذف کلیه مصارف و برداشت از رودخانوههوا
اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی گردید نتوای ایون سوواریوها
هم نشان داد که این افزایش دبی ورودی بوه تواالب نیوز تواثیری بور
حجم و مساحت تاالب ندارد با توجه بوه نتوای اجورای سوواریوهوای
متعدد برای سیستم هیدرولوژیکی موجود در مرزهای باالدست تاالب،
مشتمل بر  9رودخانوه دائموی و شوبکه آبیواری و زهکشوی سوفیدرود
می توان استوباط نمود که تأثیر حجم آب ورودی به تاالب( اعم از دبی
رودخانههای ورودی به تاالب و بوارق مسوتقیم بور روی تواالب) بور
شرایط اکوهیدرولوژیکی تاالب نسبت بوه توراز سوطح دریوای خوزر از
اهمیت کمتری برخوردار است در واقع میتوان بیان نمود کوه دریوای
خزر به عووان یک مخزن بزرگ و دیوامیکی نقش مهمتری در تعیوین
و تثبیت تراز سطح آب تاالب به عووان مهمترین مشخصه کمی نوا ر
بر شرایط اکوهیدرولوژیکی تاالب دارد این نتیجهگیری میتواند بودان
مفهوم باشد که اگر توها از دیدگاه کمی به ارزیابی اثرات بهرهبورداری
از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود بر تاالب نهریسته شود شوواهدی
دال بر اثر موفی بهره برداری از این شبکه بر حیات تاالب وجود نودارد
این نتیجهگیری را نمی توان به ارزیوابی اثورات شوبکه از نرور کیفوی
تعمیم داد و این امر در تحقیقاتی دیهر باید مورد پرسش قرار گیرد در
این راستا باید به این سوال پاسخ داده شود که کاهش جریوان ورودی
به تاالب در اثر بهره برداری از شبکه در کوار برگشت پساب آلووده بوه
سموم و کودهای شیمیایی و البته لحاظ داشتن پارامترهوایی همچوون
خودپاالیی طبیعی رودخانوه هوای ورودی ،بوه عوووان محمول پسواب
کشاورزی ،و همیوطور توان خودپاالیی تاالب در فصول مختلف تا چه
حد به زندگی تاالبی صدمه وارد می نمایود و میوزان کواهش خودمات
اکوسیستمی تاالب در حالتها و سواریوهای مختلف بهورهبورداری چوه
خواهد بود نکته مهم دیهر قابل استوباط از نتای این مطالعه آن است
که اگرچه حجم آب ورودی به تاالب در مواقع سیالبی سبب میشوود
که تراز و حجم آب تاالب افزایش مییابد اما کاهش توراز سوطح آب
دریای خزر نسبت به تراز سطح تاالب در سالهای اخیور سوبب شوده
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است که این مقدار حجم آب ورودی بر روی تاالب باقی نماند و پوس
از مدت کوتاهی (باتوجه به شدت سیالب) در مدت چود روز یا هفته از
تاالب خارج شده و به سمت دریای خزر روانه شود این عملیات خروج
آب از در یک تاالب ساحلی مانود تاالب انزلی تا زمانی کوه در مقطوع
خروجی تاالب و دریا تعادل هیدرولیکی برقورار شوود اداموه موییابود
براین اساس حفظ اکوسیسوتم تواالبی از نرور شورایط کمی،مودیریت
سازه ای و جستجوی راه حلی برای مدیریت خروجی تاالب به دریوا بوا
حفظ و رعایت الزامات زیست محیطی میباشد

منابع
شرکت آب موطقهای اسوتان گویالن 1396 ،پایهواه داده و اطالعوات
شبکه آبیاری و زهشکی سفیدرود
قره سوفلو ،ج  1395برنامهریزی موابع آب حوضه آبریز گرگوانرود بوا
رویکرد زیستمحیطی بوا اسوتفاده از مودل  WEAPپایوانناموه
کارشواسی ارشد ،گروه مهودسی آب دانشهاه زابل
شووکوهی ، ،و موودبری ،ه  1397ارزیووابی و مقایسووه حساسوویت
موودلهووای  NSFWQIو  IRWQISCنسووبت بووه پارامترهووای
کیفیت آب مجله تحقیقات موابع آب ایران (109-124 :14 )5
مدبری ،ه  ،و شکوهی 1398 ،تعیین نیازآبی زیست محیطی تاالب
انزلی با استفاده از روقهای اکوهیودرولوژیکی مجلوه تحقیقوات
موابع آب ایران (91-104 :15 )3
مدبری ،ه  ،و شکوهی a-1399 ،ارزیابی اقتصادی تأثیرات کواهش
حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی مؤثر بر معیشت و درآمود
جوامع محلی مجله اکوهیدرولوژی (481-496 :7 )2
مدبری ،ه  ،و شکوهی b-1399 ،تعیین نیاز آبی تواالب انزلوی بور
اساس شواخصهوای اکوتوریسوم در چوارچوب  IWRMمجلوه
doi:
تحقیقووووووووات آب و خووووووووا ایووووووووران
10.22059/ijswr.2020.303554.668633
مدیریت مووابع آب بوا اسوتفاده از مودل WEAP

مرادی ،ب 1393
(مطالعه موردی حوضه کبودرآهوگ) پایاننامه کارشواسوی ارشود،
دانشکده محیطزیست ،دانشهاه مالیر
مهودسین مشاور پوودام 1381 ،مطالعوات بهسوازی شوبکه آبیواری و
زهکشی سفیدرودگیالن ،گزارق نهایی
مهودسین مشاور آذرپیمایش 1390 ،طر مطالعات تعیین حد بسوتر و
حریم تاالب انزلی سازمان آب موطقهای استان گیالن.
Adgolign, T.B., Rao, G.V.R.S., and Abbulu, Y. 2016.
WEAP modeling of surface water resources
allocation in Didessa Sub-Basin, West Ethiopia.

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

Thomas, G.A., and Patiño‐Gomez, C. 2013.
Collaborative Modeling to Evaluate Water
Management Scenarios in the Rio Grande Basin.
JAWRA J. Am. Water Resour. Assoc. 49(3): 639–
653.
Shokoohi, A., and Amini, M. 2014. Introducing a new
method to determine rivers’ ecological water
requirement in comparison with hydrological and
hydraulic methods. International Journal of
Environmental Science and Technology 11(3):747756.
Sieber, J., Chris, S.D., and Huber-Lee, A. 2005. WEAP
(Water Evaluation and Planning System), User guide
for WEAP21. Stockholm Environment Institute.
U.S. Center. USA.
Vinten, A., Kuhfussa, L., Shortalla, O., Stockana, J.,
Ibiyemi, A., Pohlea, I., Gabriel, M., Gunn, I., and
May, L. 2019. Water for all: Towards an integrated
approach to wetland conservation and flood risk
reduction in a lowland catchment in Scotland.
Journal of Environmental Management 246: 881896.
Zou, Y., Duan, X., Xue, Z., Mingju, E., Sun, M., Lu, X.
and Jiang, X. 2018. Water use conflict between
wetland and agriculture. Journal of environmental
management. 224: 140–146.

1952

Sustainable Water Resources Management 2: 55-70.
Ashoori, A., and Abdoos, A. 2013. Important wetland
habitats for the waterbirds of Guilan, Iran: Katibeh
Guilan, 260 p
Bouklia-Hassane, R., Yebdri, D., and Tidjani, A. E.-B.
2016. Prospects for a larger integration of the water
resources system using WEAP model: a case study
of Oran province. Desalination and Water Treatment
57: 5971-5980.
JICA, DOE, MOJA. 2005. The study on integrated
management for ecosystem conservation of the
Anzali Wetland in the Islamic Republic of Iran.
Draft final report Vol. II: Maim report. Nippon Koei
Co. 150p
Li, X., Zhao, Y., Shi, C., Sha, J., Wang, Z.-L. and
Wang, Y. 2015. Application of Water Evaluation
and Planning (WEAP) model for water resources
management strategy estimation in coastal Binhai
New Area, China. Ocean & Coastal Management
106: 97-109.
Meng, B., Liu, J., Bao, K., and Sun, B. 2019. Water
fluxes of Nenjiang River Basin with ecological
network analysis: Conflict and coordination between
agricultural development and wetland restoration.
Journal of Cleaner Production. 213: 933-943.
Sandoval‐Solis, S., Teasley, R.L., McKinney, D.C.,

نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage

1953
انزلي14,
تاالب
سفيدرود بر حيات
زهكشي
ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و
No. 6, Vol.
Feb.-Mar.
2021, p.
1939-1953

1939-1953 . ص،1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6شماره

Evaluation of the Effects of Exploitation of Sefidrood Irrigation and Drainage
Network on the Life of Anzali Wetland
H. Modaberi1, A. Shokoohi2
Recived: Sep.29, 2020
Accepted: Nov.15, 2020
Abstract
In this study, the effects of the exploitation of the Sefidrood drainage irrigation network on Anzali
International Wetland in the framework of IWRM are investigated. For this purpose, first, the values of
hydrological indicators including water level, area, and volume of Anzali wetland were determined by
considering economic, social and ecological conditions at the desired and minimum levels. After examining the
current condition of the wetland, the relationship between the inflow to the wetland and the upstream
exploitation system was simulated using the WEAP model and the model was calibrated for the baseline
scenario with R2 and RMSE of 0.99 and 0.47, respectively. The results of scenario analysis in different
conditions showed that currently the volume and level of the wetland are more dependent on the sea level and
the inflow to the wetland only in flood conditions can show its effect on the volume and level of the wetland.
Based on the results, it can be said that the ecological life of Anzali wetland is more affected by the discharge of
the wetland to the Caspian Sea than by the quantitative management of water resources upstream of the wetland
and water abstraction from Sefidrood irrigation and drainage network for agriculture, animal husbandry and
aquaculture.
Keywords: Anzali wetland, Ecological services, Sefidrood irrigation and drainage network, WEAP model
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