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ارزيابي توان اكولوژيك تاالب بامدژ خوزستان با تأكيد بر جنبه هاي حفاظتي

سيد علي جوزي * 1ونسرين مرادي مجد

2

 -1دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات خوزستان

چكيده
تاالب بامدژ در  04كيلومتری شمال با مساحت  0444هکتار واقع شده است .تاالب بامدژ تاالبی طبيعی واجد ارزش های فراوان اكولوژیـ،،
علمی ،تفرجی و اقتصادی است كه در صورت حفظ و احياء آن می تواند به صورت مجموعه ای خود تنظيم تمام ارزش های خود را به منصـه
ظهور رساند.
در ابتدا محدوده مطالعاتی مشخص شد .پس ازآن انتخاب گردید و نمونه برداری به صورت تصادفی انجام پـيیرفت .طـی آزمایشـاتی BOD5
 ،COD،نيترات ،فسفات ،pH ،هدایت الکتریکی ،كدورت ،دما ،DO ،شوری TSS،و  TDSآب تاالب اندازه گيری شـد .ارزیـابی كيفيـت آب
ایستگاه ها برپایه نظام شاخص كيفيت آب صورت پيیرفت .ارزیابی اكولوژی ،منطقه با استفاده از روش تلفيقـی ارزیـابی سـریع و TOPSIS
انجام گرفت .در این روش منابع پایه به 11گروه شامل :وسعت تاالب ،پوشش گياهی اطراف تاالب ،پهنای بافر ،وضعيت خاك ،اتصال بـا سـایر
منابع آبی ،عمق تاالب ،منبع تأمين آب تاالب ،زمان آبدار بودن تاالب ،اختالالت طبيعی ،توسعه زیستگاه ،نوع تـاالب ،پوشـش تـاالب و تنـوع
زیستی گياهان تاالب تقسيم گردیدند .از مقایسه شاخص كيفيت ساالنه هر ایستگاه با جدول شاخص كيفيت آب چنين نتيجه گيری شد كـه
ایستگاه سوم در گروه سوم دارد و ایستگا ه های اول ،دوم و چهارم در گروه چهارم طبقه بندی نظام شاخص كيفيت آب قرار دارد .در نهایـت
تاالب بامدژ  98امتياز از  99امتياز ممکن روش ارزیابی سریع را كسب نمود .این امر مبين آن است كه تاالب دارای ارزش حفـاظتی مطلـوب
(درجه)2است .جهت تجزیه و تحليل مهمترین عوامل اكولوژیکی از روش  TOPSISاستفاده شد .نتایج این بررسی نيز مؤید آن بود كه زمان
آب دار بودن تاالب با وزن  1/091به عنوان مهم ترین معيار ارزشی تاالب شناخته می شود.
واژه گان كليدي :تاالب ،ارزش حفاظتی ،ارزش اكولوژیکی ،ارزیابی سریع ،روش  ،TOPSISتاالب بامدژ خوزستان.
 .comمسئول مکاتبهsajozi@yahoo.com:

مقدمه
حفاظت از تاالب ها به عنوان یکی از پر توليد ترین اكوسيستم ها امری ضروری است .تاالب ها را می توان شاهکار خلقت به حساب آورد .بـه
جرأت می توان گفت در مجموعه محيط طبيعی زمين ،كمتر زیستگاهی را می توان تا بدین پایه با اهميت پيدا كـرد كـه بـدین انـدازه مـورد
غفلت قرار گرفته باشد .در واقع تاالب ها را می توان از جمله نظام های حيات بخشی به حساب آورد كـه مطلقـاج جـایگزین ندارنـد .مـی تـوان
تاالب ها را مفيدترین و در عين حال بداقبال ترین اكوسيستم های طبيعت به شمار آورد(سازمان آب و برق خوزسـتان .)1199 ،ارزش ریـالی
هر متر مربع تاالب بـيش از  9444دالر ( در حـدود94444444ریـال) اسـت یعنـی گرانبهـاتر از بهتـرین قطعـه زمـين زراعـی در دنيـا مـی
باشد(موسوی آزاد و همکاران .)1199 ،انواع كاربری های تعریف شده در تاالب ها شامل :حفاظت ،تفرج ،كشاورزی ،شکار ،تنظيم جریـان آب،
فرآورده های طبيعی ،آبزی پروری و جنگلداری است و انواع كاربری های گزارش شده در اراضی پيرامون تاالب ها شامل :كشـاورزی ،اسـکان،
توریسم ،جنگلداری ،آبزی پروری ،شکار ،صنعت ،ترابری ،تنظيم آب و مواد معدنی و تفرج است .در مجموع ،توریسم با  02درصـد و شـکار بـا
 04درصد از متداول ترین كاربری های موجود در تاالب ها به شمار می روند(احمد پور .)1191،در گزارشی از  WWFارزش اقتصادی تـاالب
های جهان بررسی شده است .در این گزارش به بررسی كاركردهای تاالب ها ،اهميت تاالب های جهان در رژیم غيایی انسان هـا و ...پرداختـه
شده است (  .) WWF,2440در گزارش  UNEPبا عنوان گزارش هشدار سریع ،به بررسی تـاالب هـورالعظيم و منطقـه بـين النهـرین در
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كشور عراق پرداخته است .در این گزارش به معرفی منطقه ،عوامل فرسایش ،فرهنگ مردمان بومی ،رژیم هيدرولوژیکی حوضـه آبریـز ،حيـات
وحش منطقه ،آالینده های تاالب و ...پرداخته و سپس به ارزیابی تغييرات زیست محيطی در این منطقه مـی پـردازد(  .) UNEP,2441در
پژوهشی توسط  Stander&Ehrenfeldدر سال 2449كه در نيوجرسی آمریکا انجام گرفته ،تاالب های شهری با كم ،ارزیابی سریع مـورد
بررسی قرار گرفته اند( .)DEWA, 2008در گزارشی توسط  Collinsو Sutulaدر سـال  2440روش ارزیـابی سـریع كاليفرنيـا بـرای تـوان
سنجی تاالب مورد پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در این گزارش به بررسی این روش ،استانداردهای موردنيـاز ،بررسـی انـواع تـاالب هـا و
اجزای آنها پرداخته شده است.

تاالب بامدژ با مختصات جغرافيایی´ 12° 04تا 12° 01´ 14و´ 09° 14تا´ 09° 11عرض شمالی قرار گرفته اسـت .نـام ایـن تـاالب از
روستایی به همين نام كه در ضلع جنوب شرقی آن قرار دارد ،گرفته شده است .این تاالب در  04كيلـومتری شـمال غـرب اهـواز قـرار دارد و
مساحت آن  0هزار هکتار برآورد شده است .تاالب بامدژ از زمره زیستگاه های آب شيرین می باشد كه دو نوع زیستگاه آب های شيرین فصلی
جاری (نهرها و رودخانه ها) و ساكن (تاالب ها و دریاچه ها) را در خود جای داده است .زیرا رودخانه شاوور در ميان منطقه جاری اسـت و بـه
صورت كانالی به عرض  9متر ،طول  8كيلومتر و عمق حدود  0متر به صورت زهکشی طبيعی درآمده است .این تاالب از شـمال بـه روسـتای
مزرعه و سد شاوور ،از جنوب به كانال توانا ،از مشرق به روستای بامدژ در كنار راه آهن اهـواز -اندیمشـ ،و از مغـرب بـه روسـتاهای سـادات
طواهر و سيد جاسم محدود می شود .به طور كلی با توجه به نوع پوشش گياهی منطقه كه خاص آب و هوای گرم بيابانی است و با توجـه بـه
ميزان بارندگی و تبخير شدید ،هر دو اقليم خش ،و بيابانی گرم با منطقه مورد مطالعه همخوانی دارند .تاالب بامدژ عمدتاج تحت تأثير رودخانه
شاوور است .تاالب بامدژ نقش مهمی در كنترل وضعيت سيالبی و طغيانی رودخانه هـای دز و شـاوور دارد زیـرا بـه صـورت مخزنـی طبيعـی
سيالب های زمستانی دز و شاوور را ذخيره و سپس در فصل خش( ،تابستان) به تدریج به رودخانه دز تخليه می نماید .صرف نظـر از تغيیـه
دائمی تاالب توسط رودخانه شاوور ،باال بودن سطح آب های زیر زمينی ،سنگينی بافت خـاك ،فروافتـادگی منطقـه ،بارنـدگی و جریـان هـای
سيالبی زمستانه و آب های برگشتی از زمين های كشاورزی از عوامل مهم تغيیه كننده تاالب بامدژ می باشند .به جز مشـکالتی كـه در سـال
های اخير تاالب با آن مواجه بوده ،به طور كلی قسمتی از تاالب در تمام طول سال دارای آب دائمی به عمـق  1تـا  2متـر مـی باشـد كـه تـا
محدوده معينی از تاالب گسترده شده است .در تاالب بامدژ بيش از  110گونه گياهی متعلق به  08تيره گياهی شناسایی شده اسـت .جوامـع
گياهی موجود تاالب عمدتاج از گونه های آبدوست مثل لوئی ،Typha sp.جگن Juncus sp.نی  Paragmites sp.و سيپروس ها Cyperrus
 sp.می باشند .جانوران بخش اصلی و مهم اكوسيستم تاالب بامدژ را تشکيل می دهنـد پسـتانداران منطقـه شـامل  19خـانواده و  22گونـه،
ماهيان منطقه شامل  0خانواده و  12گونه،خزندگان و دوزیستان منطقه شامل  8خانواده و  19گونه می باشد .در تـاالب بامـدژ بـيش از 109
گونه پرنده بومی و مهاجر مشاهده گردیده كه از این تعداد گونه هی تاالب بامدژ  %19مهـاجر %91 ،جوجـه آور و  %10زمسـتان گـيران مـی
باشند .همچنين از گونه های بومی موجود در تاالب  %11آبزی و  %00خشکی زی می باشند(سازمان آب و برق خوزستان .)1199 ،در شـکل
( )1موقعيت تاالب در تقسيم بندی های سياسی كشور نشان داده شده است:

شکل  -1موقعيت تاالب بامدژ در استان خوزستان
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مواد و روش كار
در ابتدا محدوده مطالعاتی مورد نظر با توجه به اهميت موضوع و شرایط منطقه مشخص شد .پس از انتخاب محدوده مطالعـاتی بـه
منظور شناسایی محدوده مورد نظر ایستگاه های نمونه برداری انتخاب گردید .ایستگاه اول -مجاورت كانـال توانـا :ایـن ایسـتگاه در
انتهایی ترین بخش تاالب و در مجاورت كانال توانا قرار دارد و آب خروجی از این ناحيه وارد نهر خـارور مـی شـود .ایسـتگاه دوم –
مجاورت روستای سادات طواهر :این ایستگاه در قسمت جنوب غربی تـاالب و در نزدیکـی روسـتای سـادات طـواهر قـرار دارد و در
زمستان و بهار پر آب بوده و در تابستان و پایيز خش ،و كم آب می شود و به طور كلی حجم آب این ایستگاه نسـبت بـه ایسـتگاه
های دیگر كمتر می باشد در زمستان اندك و در بهار بسيار زیاد و در تابستان و پایيز زرد و خش ،می شـود .ایسـتگاه سـوم – سـد
تنظيمی شاوور :این ایستگاه بعد از خروجی سد تنظيمی شاوور و در مجاورت سـيد خلـف قـرار دارد و آب ایـن ناحيـه بعـد از طـی
مسافتی در روستای مزرعه وارد تاالب می شود .ایستگاه چهارم -روستای مزرعه :این ایستگاه در قسمت شـمال شـرقی تـاالب بـين
روستاهای مزرعه 2و مزرعه  1قرار دارد و دارای پهنه آبی باز و گسترده است و محل تجمع پرندگان مهاجر و بومی می باشد .نمونـه
برداری ها به صورت تصادفی انجام شد .طی آزمایشاتی ميزان  ،COD، BOD5نيترات ،فسفات ،pH ،هـدایت الکتریکـی ،كـدورت،
دما ،DO ،شوری TSS،و  TDSبر اساس شاخص های استاندارد متد اندازه گيری گردید .در انتها نتایج كيفيـت آب ایسـتگاههای
منتخب برپایه نظام شاخص كيفيت آب صورت پيیرفت .برای این منظور با استفاده از نمودارهای خاص هـر پـارامتر مقـدار عيـارQi
مشخص و ضرب آن در مقدار  Wiكيفيت Qi Wiهر پارامتر بدست آمد .پس از حاصل جمع  Qi Wiهای بدسـت آمـده بـرای هـر
پارامتر  Qi Wiميزان شاخص كيفيت هر فصل معين و سپس با استفاده از مجموع شاخص كيفيت چهارفصل نمونه برداری شاخص
كيفيت ساالنه در هر ایستگاه معين گردید .در جدول( )1نظام طبقه بندی آب ها براساس اطالعات بدست آمده از سيستم شـاخص
كيفيت آب آورده شده است.
جدول -1نظام طبقه بندی آبها براساس اطالعات بدست آمده از سيستم شاخص كيفيت آب
وضعيت عمومي آب

گروه شاخص ساالنه
1

1494-1244

آب پاك و سالم ،بدون تماس یا با تماس بار آلودگی خانگی ،ایده آل برای مصارف طبيعی
نظير پرورش ماهی و حيات وحش می باشد ،مراحل بحرانی توليدمثل بندپایان و نرم تنان
بدون تنش سپری می شود.

2

994-1408

شروع تغييرات جدی در ویژگی آب تحت تأثير تخریب محيط زیست و تماس با آلودگی
های خانگی و كشاورزی ،ایجاد تغييرات جزئی در بخش های ساختمانی اكوسيستم آبی،
قابل استفاده با تمهيدات جزئی برای مصرف خانگی و صنعتی ،مناسب برای تأمين حيات
وحش و پرندگان مهاجر ،توليدمثل نرمتنان و بندپایان دچار نقصان شده و بازدهی جامعه
پالنکتون كاهش یافته است ،توليد مثل ماهی های مهاجر تحت تأثير قرار می گيرد

1

094-908

ایجاد تغييرات شدید در مشخصات آب ،شروع تغييرات در مکانيسم های طبيعی در رنگ و
بوی آب ،قابل استفاده با تمهيدات جدی برای مصارف خانگی و صنعتی ،قابل استفاده برای
پرندگان مهاجر و پستانداران و دوزیستان ،كاهش بازدهی توليد مثل در ماهيها و سایر گروه
های جانوری ،امکان وقوع تلفات مهره داران آبزی در برخی از ایام سال

0

094-008

ایجاد تغييرات خطرناك در سيستم آبی ،جایگزین شدن بخش عمده سيستم ،ایجاد تلفات
انبوه مهره داران و سایر مصرف كنندگان آبزی ،خطر شيوع بيماری و ایجاد مسموميت برای
انسان ،ایجاد بوی آزاردهنده هميشگی ،هزینه باالی تصفيه جهت استفاده های مرسوم،قابل
استفاده برای گروهها ی جانوری سازگار با آلودگی ،نابودی تقریباج كامل جامعه زنده بومی

9

كمتر از094

آلودگی در سطح بسيار خطرناك ،خطری جدی برای گونه های آبزی ،اشغال محيط آبی
برای جوامع هتروتروف ،آلودگی های شيميایی در حد بسيار زیاد ،استفاده های مرسوم
طبيعی عمالج امکان پيیر نمی باشد

بر گرفته از) Collins, & Sutula, 2004( :

در ادامه به منظور ارزیابی اكولوژیکی تاالب بامدژ از روش تلفيقی ارزیابی سریع و  TOPSISبه شرح ذیل استفاده شد:
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ارزيابي سريع تاالب :این نوع ارزیابی امروزه در برخی از نقاط دنيا به عنوان ی ،روش مؤثر و كارآمد به منظور ارزیـابی اكولوژیـ،
تاالب به شمار می رود .از مزایای آن می توان به صرفه جویی در هزینه و زمان اشاره نمود ،بدین طریق كـه در مـدت زمـان كـم بـا
حداقل هزینه می توان به پاسخ موردنظر رسيد(صفاریان و همکاران .)1190.در این روش منابع اكولوژیکی مرتبط با كاربری حفاظت
در تاالب شناسایی و بر اساس پارامترهای منتخب ،كاربری حفاظت نمره دهی می گردد .بر مبنـای ایـن روش منـابع عمـده بـه 12
گروه پارامترهای وسعت تاالب ،پوشش گياهی اطراف تاالب ،پهنای بافر ،وضعيت خاك ،اتصال با سایر منابع آبی ،عمق تاالب ،منبـع
تأمين آب تاالب ،زمان آبدار بودن تاالب ،اختالالت طبيعی ،توسعه زیستگاه ،نوع تاالب ،پوشش تاالب و تنوع زیستی گياهـان تـاالب
تقسيم گردیدند و نمره دهی مولفه ها در این روش بر اساس جدول ( )2صورت گرفت .در این روش اگر مجموع نمرات بدست آمـده
بيشتر از  09باشد درجه توان تاالب مورد نظر 1یا عالی می باشد و ارزش حفاظتی باالیی دارد ،اگر نمره نهایی  04-09درجـه تـوان
تاالب  2است ،نمره 09-04بيان كننده درجه توان  1برای تاالب است ،نمره 19-09بيان كننده درجـه تـوان  0بـرای تـاالب اسـت،
نمره 14-19بيان كننده درجه توان  9برای تاالب است و نهایتاج ميانگين  > 14درجه توان 0را برای تاالب نشان می دهد.
جدول -2سامانه نمره دهی در روش ارزیابی سریع
ويژگي هاي معيار

نمره

رديف

معيار

 >24هکتار
 14-24هکتار
 0-14هکتار
 1-0هکتار
1هکتارm21444 -
m2944 - m21444

0
9
0
1
2
1

1

وسعت تاالب

جنگل یا زیستگاه غنی حيات وحش
اراضی مرتعی
اراضی كشاورزی
اراضی مسکونی و شهری

1
9
1
1

2

پوشش گياهي اطراف تاالب

> 94
29-94
14-29
متر <14

1
0
1
4

1

پهناي بافر

دارد
ندارد

1
4

0

اتصال با ساير منابع آبي

1
2
1

9

عمق تاالب

 > 14سانتيمتر
04-14
 <04سانتيمتر

0

منبع تأمين آب تاالب

بارندگی
باران و برف
باران و برف و آب دائمی

1
1
9

1

زمان آب دار بودن تاالب

دائمی
منظم
فصلی
فقط در فصولی از سال خاك از آب اشباع می شود

0
1
2
1

9

اختالالت

اختالالت در خاك
تاالب و اراضی
اطراف تاالب

بدون اختالل
روبه بهبود و عامل تخریب مرتفع شده
احتمال بهبودی دارد ولی هنوز روند بهبودی
آغاز نشده
اختالل وجود دارد

0
1
2
1
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معيار

8

توسعه زيستگاه

14

نوع تاالب

11

پوشش تاالب
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اختالالت در زیستگاه
حيات وحش،
پرندگان  ،آبزیان

بدون اختالل
روبه بهبود و عامل تخریب مرتفع شده
احتمال بهبودی دارد ولی هنوز روند بهبودی
آغاز نشده
اختالل وجود دارد

8
0
1
1

اختالالت در تأمين
آب تاالب

بدون اختالل
روبه بهبود و عامل تخریب مرتفع شده
احتمال بهبودی دارد ولی هنوز روند بهبودی
آغاز نشده
اختالل وجود دارد

12
1
1
1

ويژگي هاي معيار

نيره

عالی و بهترین
بهترین ولی دارای مشکالت
خوب ولی فوق العاده نيست
مثال خوبی در مقایسه با اطراف
متوسط
ضعيف
خيلی ضعيف

1
0
9
0
1
2
1

جنگلی(مانگرو)
آب های آزاد  0متر ساحل
جنگل دیر زی (جنگل مردابی)
مرداب و باتالق
با هيدرولوژی شور
زیستگاه گونه های خاص بسيار جياب برای گردشگران

19
14
14
9
9
14

قسمت عمده تاالب را پوشش گياهی پوشانده باشد
پوشش متوسط
پوشش كم

1
2
1

زیاد
متوسط
كم

1
2
1

12
تنوع زيستي گياهي تاالب

روش  :TOPSISدر ادامه ،جهت تجزیه و تحليل و اولویت بندی مهمترین عوامل ارزیابی اكولوژی ،تاالب بامدژ از روش  TOPSISاستفاده
شد .در این روش  mگزینه به وسيله  nشاخص مورد ارزیابی قرار میگيرند و هر مسأله را میتوان به عنوان ی ،سيسـتم هندسـی شـامل m
نقطه در ی ،فضای  nبعدی در نظر گرفت .این تکني ،بر این مفهوم بنا شده است ،كه گزینه انتخابی باید كمترین فاصله را با راهحل ایـدهآل
مثبت (بهترین حالت ممکن ) A i ،و بيشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن ) A i ،داشته باشد(مـومنی .)1191 ،بـه
منظور محاسبه اولویت بندی عوامل مؤثر به روش TOPSISگام های زیرانجام شد:
 -1ماتریس  Dبه كم ،نرم اقليدسی به ی ،ماتریس بیمقياس شد .ماتریس به دست آمده ND ،ناميده میشود.
rij
rij 
,
)(j  1,...,n
رابطه (: )1
1
m
2
 2
 iΣ1rij 


 - 1ماتریس بی مقياس موزون به دست آمد.

V  N D  Wn n
رابطه (: )0
كه در آن ماتریس بی مقياس موزون و  Wی ،ماتریس قطری از وزن های به دست آمده برای شاخصها میباشد.

 - 2راهحل ایدهآل مثبت )  (A iو راهحل ایدهآل منفی )  (A iمشخص شد.
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  A   (max Vi j j  J1) , (minVi j j  J2) i  1,2,...,nگزینه ایدهآل مثبت

j  J1) , (max Vi j j  J2) i  1,2,...,m
i

i

ij

i



  Aگزینه ایدهآل منفی

n


2


1


i

) A  (V , V ,..., V
) A i  (V1 , V2 ,..., Vn

بطوریکه }به ازاء عناصر مثبت شاخصها  J1  1, 2, ...,nو}به ازاء عناصر منفی شاخصها J2  1, 2, ...,n
 - 1اندازه فاصله بر اساس نرم اقليدسی به ازاء راهحل ایدهآل منفی و گزینه مثبت و همين اندازه را به ازاء راهحـل ایـدهآل مثبـت و گزینـه
منفی به صورت زیر بدست آمد:
)(i  1,2,..., m

,

1
n
2


d i   Σ (Vij  Vj )2
j 1



)(i  1,2,..., m

,

1
n

 2 2
d   Σ (Vij  Vj ) 
j 1



i

 - 0نزدیکی نسبی  Aiبه راهحل ایدهال به صورت زیر محاسبه گردید.
رابطه (: )9

)(i  1,2,...,n

,

di
) (di  di

Ci 

چنانچه  Ai  Aiباشد ،آنگاه  d i  و Ci  1میشود و در صورتيکه  Ai  Aiباشد ،آنگاه  d i  و  Ci  خواهد شد ،بنـابراین
هر گزینه  Aiبه راهحل ایدهآل نزدیکتر باشد ،مقدار  Ciآن به ی ،نزدیکتر خواهد بود.
مرحله  : 0رتبهبندی گزینهها در این مرحله انجام شد و بر اساس ترتيب نزولی  Ciگزینههای موجود را بر اساس بيشترین اهميت رتبهبنـدی
گردیدند(احمدپور.)1191 ،
نتايج
بررسي پارامترهاي اندازه گيري شده آب تاالب:
فسفات :ميانگين ميزان فسفات در نتيجه چهار فصل نمونه برداری از ایستگاه های منتخب نشان می دهد كه ميزان فسـفات در ایسـتگاه اول
 4/49 mg/Lبوده كه با روندی افزایشی در ایستگاه دوم و سـوم بـه ترتيـب بـه مقـادیر 4/1 mg/Lو 4/19 mg/Lافـزایش مـی یابـد و در
ایستگاه چهارم نيز به مقدار 4/49 mg/Lكاهش می یابد.
 :CODميانگين ميزان اكسيژن مورد نياز شيميایی در نتيجه چهار فصل نمونه برداری از ایستگاه های منتخب نشان می دهد كه مقدار ایـن
پارامتر در ایستگاه اول(ورودی به تاالب) با 19 mg/Lو سپس با روند افزایشی در ایستگاه دوم به ميزان  08/9 mg/Lمی رسد .این تغييـرات
در ایستگاه سوم و چهارم به ترتيب به مقادیر 29 mg/Lو 28 mg/Lكاهش می یابد.
نيترات :ميانگين ميزان نيترات در نتيجه چهارفصل نمونه برداری از ایستگاه های منتخب نشان می دهد كه مقدار این پارامتر در ایستگاه اول
مقدار  9/19 mg/Lو این مقدار در ایستگاه دوم و سوم با ی ،روند افزایشی به ترتيب بـه12/0mg/Lو  10/9 mg/Lمـی رسـد .در ایسـتگاه
های چهارم نيز با كاهش محسوسی به 1/1 mg/Lمی رسد.
 :BOD5ميانگين نتایج حاصل از چهارفصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميزان  BODدر ایستگاه اول  0/49 mg/Lمی باشد .این مقدار
در ایستگاه دوم به ميزان  1/1 mg/Lافزایش و در ایستگاه سوم به مقدار  1/09 mg/Lكاهش می یابد .در ایستگاه چهـارم بـه مقـدار mg/L
 0/9افزایش پيدا می كند.
 :pHميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه كه ميزان pHدر ایستگاه اول به مقدار  1/8مـی باشـد .در ایسـتگاه
دوم با اندكی افزایش به  9/2و در ایستگاه سوم به مقدار  9و در ایستگاه چهارم با روند افزایشی به مقدار  8می رسد.
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هدايت الكتريكي :ميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونـه بـرداری نشـان مـی دهـد كـه ميـزان هـدایت الکتریکـی در ایسـتگاه اول بـه
مقدار 0092/2 ms/cmمی باشد .در ایستگاه دوم با روند افزایشی به ميزان 0810 ms/cmودر ایستگاه سوم با كاهش محسوسی بـه ميـزان
 1190ms/cmمی رسد .در ایستگاه چهارم نيز ميزان آن 0481 ms/cmمی باشد.
كدورت :ميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميزان كدورت در ایستگاه اول به مقدار 149 NTUمی باشد و
سپس در ایستگاه دوم به ميزان  20/0NTUكاهش و در ایستگاه سوم به مقدار 121/0 NTUافزایش می یابد .در ایستگاه چهارم نيز ميـزان
آن به مقدار 12/0 NTUكاهش می یابد.
دما :ميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميزان دما در ایستگاه اول به مقدار 29°Cبوده كـه در ایسـتگاه دوم
به مقدار 29/8 ° Cرسيده و در ایستگاه سوم به ميزان 21/0 ° Cكاهش می یابد .در ایستگاه چهارم نيز ميزان آن به 21/9 ° Cافـزایش مـی
یابد.
اكسيژن محلول :DOميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشـان مـی دهـد كـه ميـزان اكسـيژن محلـول در ایسـتگاه اول بـه
مقدار 9/1 mg/Lمی باشد كه در ایستگاه دوم به ميزان 9/1mg/Lافزایش و مجدداج با مقداری كاهش در ایسـتگاه سـوم و چهـارم بـه مقـدار
 0/9 mg/Lو 0/8 mg/Lمی رسد.
شوري :ميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميزان شوری در ایستگاه اول به مقدار 4/21 pptمـی باشـد .ایـن
مقدار در ایستگاه دوم به ميزان  4/0pptافزایش و مجدداج در ایستگاه سوم به مقدار 4/49 pptكـاهش مـی یابـد .در ایسـتگاه چهـارم نيـز بـه
مقدار 4/19 pptافزایش می یابد.
كل جامدات معلق :TSSميانگين نتایج حاصل از چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميـزان  TSSدر ایسـتگاه اول 241/9 mg/L
می باشد .این مقدار در ایستگاه دوم به ميزان  292 mg/Lافزایش می یابد .در ایستگاه سوم و چهارم بـه ترتيـب بـه مقـدار  111/9 mg/Lو
 101/9 mg/Lمی رسد.
كل جامدات محلول :TDSميانگين نتایج حاصل چهار فصل نمونه برداری نشان می دهد كه ميزان TDSدر ایسـتگاه اول2011/9 mg/L
می باشد كه در ایستگاه دوم به  0109/9 mg/Lافزایش مـی یابـد .ایـن تغييـرات در ایسـتگاه سـوم و چهـارم بـه ترتيـب 082/9 mg/Lو
 1441mg/Lمی رسد.
اندازه گيري شاخص كيفيت آب :با مقایسه شاخص كيفيت ساالنه در هر ایستگاه با جدول شاخص كيفيت آب چنين نتيجه گيری شد كـه
ایستگاه سوم با شاخص كيفيت ساالنه ای برابر  001/19در گروه سوم قرار می گيرد و ایستگاه اول و دوم و چهارم به ترتيب با شاخص سـاالنه
برابر با  994/49 ، 990/09و  010/91در گروه چهارم طبقه بندی نظام شاخص كيفيت آب قرار مـی گيرنـد .البتـه وضـعيت ایسـتگاه چهـارم
نسبت به ایستگاه اول و دوم بهتر بوده و به گروه سوم نزدیکتر است .درجدول ( )1طبقه بندی شاخص كيفيت آب در فصـول و ایسـتگاه هـای
مختلف نشان داده شده است.
جدول  -1طبقه بندی شاخص كيفيت آب در ایستگاه های مختلف
ايستگاه

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

شاخص ساالنه

1

02/01

19/40

99/9

02/92

990/09

2

10/18

12/11

91/41

00/92

994/49

1

09/01

91/2

04/41

01/11

001/19

0

04/01

09/8

92/0

14/10

010/91

بهره گيري از روش ارزيابي سريع :نمره دهی عوامل مؤثر در روش ارزیابی سریع با توجه به مستندات و اندازه گيری هـای انجـام شـده در
تاالب بامدژ به شرح زیر توسط تيم مطالعاتی به انجام رسيد:
وسعت تاالب :اولين پارامتر وسعت تاالب است مساحت تاالب بامدژ خوزستان تا دهه  94دوازده هزار هکتار بوده كه بـه علـت خشکسـالی از
 12هزار هکتار به  0هزار هکتار رسيده است ،ابعاد تاالب بسته به فصول مختلف متغيربوده  ،معموالج در زمسـتان طـول تقریبـی  11كيلـومتر،

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره چهارم/زمستان 98

991

عرض آن  0كيلومتربا اشاره به اینکه وسعت تاالب بامدژ به علت خشکسالی و استفاده های نابجا در سال های اخير به ی ،سوم كـاهش یافتـه
است ،كه البته با توجه به وسعت  0هزار هکتاری این پارامتر نمره  0می گيرد.
كاربري هاي اطراف تاالب :دومين پارامتر كاربری های اطراف تاالب است با توجه به اینکه بيشتر اراضی مرتعی هستند نمره  9می گيرد.
پهناي بافر تاالب :سومين پارامتر پهنای بافر تاالب است كه با توجه به این كه بين 94تا 24متر می باشد نمره 0را كسب می كند.
اتصال با ساير منابع آبي :تاالب از شمال با رودخانه شاوور اتصال دارد در حقيقت رودخانه شاوور با تغيیه مداوم تاالب به آن هویت بخشيده
است .بنابراین از پارامتر اتصال با سایر منابع آبی نمره  1می گيرد.
عمق تاالب :عمق تاالب حدود  2متر است بنابراین از این پارامتر نمره  1می گيرد.
منابع تأمين آب :مهمترین عامل در حفظ حيات تاالبها آبگيری مناسب آنهاست ،زیرا اگر تاالبی به خوبی آبگيری نشود دی اكسيد كـربن و
دیگر گازهای مردابی در آن افزایش یافته و تاالب دچار مرگ تدریجی میشـود .منـابع تـأمين آب بـاران و وجـود رودخانـه شـاوور و چشـمه
زیرزمينی است .در نتيجه از این پارامتر نمره  9كسب می كند.
زمان آبدار بودن تاالب :به دليل این كه به صورت دائمی تاالب دارای آب است از این پارامترنيز نمره  0می گيرد.
اختالالت خاك :از اختالالت خاك با توجه به اینکه مشکل خاصی در این زمينه وجود دارد نمره  0كسب می كند.
اختالالت پرندگان ،حيات وحش ،آبزيان :این تاالب در ميان چشم اندازهای شهرستان اهواز نمونـه منحصـر بـه فـردی اسـت و خرمـی و
سرسبزی آن از چشم اندازهای زیبای طبيعی می باشد كه نظر هر بيننده ای را به خود جلب می كند  .تناوب و توالی رویشگاههای گياهی بـا
آب و خشکی برای شمار زیادی از پرندگان مهاجر شرایط مطلوب و مطمئنی برای زندگی ( آشيان سازی ) تخم گياری ،تغيیه ،پناه و زمستان
گيرانی ،فراهم می كند .مشاهده حيات وحش منطقه از جمله گراز  ،شغال  ،خرگوش  ،گربه وحشـی و ،...همچنـين مشـاهده انـواع پرنـدگان
آبزی و كنارآبزی از جمله مرغابی سانان ،آبچيل ،ها و حواصيل ها وباالخص گونه اكراس آفریقایی هنگام پرواز و شنای آنها دارای جلـوه هـای
بسيار زیبا می باشد .درباره به مخاطره افتادن اكوسيستم تاالبها با دومشکل مواجه هستيم .نخست پدیده سمریزی در تاالب و دیگر اسـتفاده
از ژانراتورهای برقی برای شکار آبزیان كه متخلفان با استفاده از این ژنراتورها اقدام به شکار غيرقانونی ماهيان و سایر آبزیان می كننـد .زمـانی
كه سم استفاده شده توسط صيادان وارد تاالب شود آبزیان و اكوسيستم تاالب از بين میرود ،در چنين شـرایطی تـاالب دچـار گـاز گرفتگـی
مردابی شده و به تدریج از بين میرود .شيربت ،حمری ،بنی و برزم از جمله ماهيان تاالب بامدژ هستند .بنـابراین اخـتالالت پرنـدگان ،حيـات
وحش و آبزیان نمره  1دریافت می كند.
اختالالت در تأمين آب تاالب :با توجه به آزمایشات انجام شده در این تحقيق ایستگاه سوم در گروه سوم قرار مـی گيـرد و ایسـتگاه اول و
دوم و چهارم در گروه چهارم طبقه بندی نظام شاخص كيفت آب قرار می گيرند .بنابراین اختالالت تأمين آب نمره 1را به خود اختصاص مـی
دهد.
توسعه زيستگاه :از لحاظ پارامتر توسعه زیستگاه شرایط خوب است .دليل این مهم فاصله تا شهراهواز ،مجاورت با روستاهای مزرعه ،سـادات
طواهر ،سيد جاسم و روستای بامدژ قرار گرفتن در كنار راه آهن اهواز -اندیمش ،می باشد .در نتيجه این پارامتر نمره  9می گيرد.
نوع تاالب :براساس سيستم طبقه بندی و كدبندی تاالب ها برگرفته از Scottfrazier 1995این تاالب از نوع  Tp-21یا نوع مرداب هـا و
حوضچه های آب شيرین دائمی می باشد و از نظر تيپ كلی تاالب ها از نوع  Fresh water marshمی باشد .در نتيجه با توجه به این نکته
مولفه نمره  14را كسب می كند.
پوشش تاالب :مناطق آبدار تاالب را گياهان آبزی مثـل نـی  Paragmites sp.و یـا گياهـان شـناور مثـل سـراتوفيلوم Ceratophyllum

 demersumپوشانده است ،پوشش گياهی تاالب نه تنها زیستگاه و غيای مناسبی برای جانوران آبزی و پرندگان مهاجر می باشد ،بلکه منبـع
درآمد قابل توجهی برای اهالی محل و علوفه مناسبی برای دام منطقه به ویژه گاوميش می باشد ،به دليل اینکـه قسـمت عمـده تـاالب دارای
پوشش گياهی است ،این پارامتر نمره  1را كسب می كند.
تنوع زيستي گياهي :در حال حاضر بخش زیادی از علوف ه دام های كشاورزان منطقه از پوشش گياهی تـاالب تـامين مـی شـود .همچنـين
آبزیان و پرندگان بومی و مهاجر تاالب بامدژ نيز نقش به سزایی در تامين پروتئين روستائيان اطراف دارند .تاالب بامدژ با توجه بـه تنـوع زیـاد
گياهی از معيار تنوع زیستی گياهی تاالب نمره  1را به خود اختصاص می دهد.
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در نهایت تاالب بامدژ از مجموع  99امتياز ممکنه نمره  98را كسب كرد .با توجه به نتایج می تـوان بـه ایـن نتيجـه رسـيد كـه تـاالب ارزش
حفاظتی مطلوبی است و جهت حفاظت توان اكولوژیکی درجه  2احراز می نماید.
بحث و نتيجه گيري
نتيجه این مطالعه نشان داد كه مهم ترین عوامل در ارزیابی اكولوژی ،این تاالب به ترتيب :رتبه اول زمان آبدار بودن با امتياز  1/091به دليل
دائمی بودن تاالب ،رتبه دوم اختالالت در خاك تاالب و اراضی اطراف تاالب و اتصال با سایر منابع آبی و عمق تاالب با امتياز  ،1/144به دليل
اختالالت كم در خاك و اتصال با رودخانه شاوور ،رتبه سوم وسعت تاالب با امتياز  1/124به دليل وسعت  0هزار هکتاری تاالب ،رتبـه چهـارم
پوشش تاالب با امتياز 1/140به دليل پوشش گياهی خوب در تاالب ،رتبه پنجم پوشش گياهی اطراف تاالب و منبع تأمين آب تاالب با امتيـاز
 1/499به دليل پوشش گياهی مناسب در اطراف تاالب وتأمين مناسب آب تاالب از طریق باران و رودخانه شاوور ،رتبه ششم توسـعه تـاالب و
نوع تاالب با امتياز 1/499توسعه تاالب به دليل روستاهای مجاور و نزدیکی به شهر اهواز و خط آهن و نوع تاالب ،به این دليل كه تاالب از نوع
مرداب ها و حوضچه های آب شيرین دائمی می باشد و در نهایت رتبه هفتم پهنای بافر و تنوع زیستی گياهی تاالب و اخـتالالت در زیسـتگاه
حيات وحش پرندگان آبزیان و اختالالت در تأمين آب تاالب با امتياز  ،1/429پهنای بافر در این تاالب وضـعيت متوسـط 24-94متـر را دارد،
گياهان ،پرندگان ،آبزیان تاالب به دليل برداشت زیاد و آب تاالب با توجه به قرار گرفتن در كالس سوم و چهارم سيستم شـاخص كيفيـت آب
در وضعيت خوبی قرار ندارد .جدول شماره ( )0رتبه بندی عوامل مؤثر در حفاظت تاالب را با استفاده از روش  TOPSISنشان می دهند.
تاالب بامدژ همانند تمامی اكوسيستم های تاالبی دارای ارزش ها و كاركردهای مهم و ارزشمند می باشد اما مسئله مهم در سال های اخيـر
صدمات بسيار وارده بر این تاالب است كه برخی از آنها جبران ناپيیر می باشند .در زیر به عوامل اصلی تهدید كننده حيـات كنـونی تـاالب
بامدژ اشاره می گردد:
 - 1ورود كودهای شيميایی ،سموم كشاورزی و فاضالب های شهری از طریق رودخانه شاوور.
 - 2تخليه فاضالب و پسماندهای روستاهای اطراف به تاالب.
 - 1برداشت بی رویه نی از تاالب.
 - 0شکار و صيد بی رویه پرندگان و ماهيان تاالب.
 - 9تغيير كاربری تاالب و تبدیل آن به زمين های كشاورزی( از طریق خشکاندن یا كشت در محيط های آبی).
 - 0ورود دام ها به تاالب.
 - 1تخریب زیستگاه های موجود و اطراف تاالب.
 - 9جایگزینی گونه های بومی و ارزشمند توسط گونه های مهاجم و كم ارزش.
 - 8فرسایش و انباشت رسوبات(از طریق رودخانه شاوور و روانآب های منطقه).
- 14كاهش آب تاالب از طرق مختلف( زهکش های طبيعی تاالب ،برداشت آب توسط روسـتائيان جهـت مصـارف مختلـف و خـروج آب از
طریق نهر خارور).
جدول -0اولویت بندی عوامل ارزیابی اكولوژی ،تاالب بامدژ به روش TOPSIS
رتبه بندي
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Cl+

گزينه ها

1
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1/124

وسعت تاالب

9
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4/140
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پوشش گياهی اطراف تاالب

1

4/412

4/412

1/429

پهنای بافر

2

4/140
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1/144

اتصال با سایر منابع آبی

2
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4/498

1/144

عمق تاالب

9

4/484
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منبع تأمين آب تاالب

1

4/110

4/490

1/091

زمان آب دار بودن تاالب

2

4/140

4/498

1/144

اختالالت در خاك و اراضی اطراف تاالب
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اختالالت در زیستگاه حيات وحش،پرندگان  ،آبزیان
اختالالت در تأمين آب تاالب

براساس اصل پنجاهم فانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حفاظت از محيط زیست ی ،وظيفه عمومی محسوب می گردد .در حال حاضـر
قانون خاصی در خصوص حفاظت از تاالب بامدژ وضع نگردیده ،زیرا این تاالب در زمره هيچ ی ،از مناطق چهارگانه ایران( پارك های ملی،
پناهگاه حيات وحش ،منطقه حفاظت شده و اثر طبيعی -ملی) یا تاالب های بين المللی ثبت شده در كنوانسيون رامسر قرار نگرفته است.
موارد اساسی و ضروری كه می بایست در مدیریت این تاالب مدنظر قرار گيرند عبارتند از:
 - 1انجام برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلند مدت در خصوص مدیریت تاالب بامدژ .
 - 2پيشنهاد طرح های اجرائی – مطالعاتی و اولویت بندی طرح ها.
 - 3ارائه برنامه های حفاظت و پایش مداوم منابع تاالبی.
 - 4تعيين كاربری های متناسب با وضعيت كنونی تاالب و اجرای صحيح آن.
 - 5احياء عرصه های تخریب شده.
 - 6آموزش عمومی در سطوح مختلف( متخصصين و افراد بومی).
 - 7قرار دادن تاالب بامدژ در زمره مناطق چهارگانه.
 - 8ایجاد هماهنگی اجرائی  ،ميان سازمان ها و ارگان های ذیربط با حفاظت تاالب.
واضح است چنان چه جهت حفظ و نگهداری تاالب بامدژ برنامه مدیریتی مدون و كاملی تهيه نگردد ،حفـظ و حراسـت از ایـن اكوسيسـتم
ارزشمند و غنی امری محال به نظر می رسد .بنابراین الزم است در آغاز برنامه ای مناسب و دقيق جهت اجرای اهداف كوتـاه مـدت و بلنـد
مدت مدیریت زیست محيطی تدوین و سپس با همکاری نزدی ،تمامی ارگان های ذیربط به اجرا در آید .برنامه های پایشی كـه مـی توانـد
در جهت حفاظت و ارتقا توان اكولوژیکی تاالب مؤثرباشد شامل :آماربرداری اكولوژیکی تاالب ( هر  9سال ی ،بـار) ،برنـا مـه هـای پـایش
اكولوژیکی ساالنه ،برنامه پایش گردشگری در تاالب ،پایش فعاليتهای منظم در رابطه با مدیریت تاالب بامدژ اسـت .در جـدول( )9اقـدامات
پيشنهادی در جهت حفاظت و افزایش سطح توان تاالب بامدژ آورده شده است.

جدول  -9اقدامات پيشنهادی در جهت حفاظت و افزایش سطح توان تاالب بامدژ
مالحظات

اقدامات
اكوتوریسم

اجرا و توسعه برنامه اكوتور در تاالب كه شامل احداث برج تماشای پرندگان و گيرگاههای چوبی و تسهيالت دیگر
باشد.

برنامه آموزش زیست محيطی

برنامه آموزشی برای مدارس شامل احداث مركز آموزشی جدید در تاالب به همراه فراهم نمودن تسهيالت الزم و
موارد آموزشی می باشد.

فعاليتهای كنترل فرسایش

اجرای عمليات كنترل فرسایش شامل حصير كشی برای حفاظت از الیه سطحی خاك ،احداث سدهای رسوبگير،
نهالکاری و آموزش كشاورزان می باشد.

تصفيه فاضالب روستایی

تسهيالت تصفيه فاضالب همگانی و فردی كه این تسهيالت شامل سپتي ،تان ،و دیگر تسهيالت ممکن باشد.

تصفيه فضوالت دامی

احداث تسهيالتی جهت تصفيه فضوالت دامی
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نيزار مصنوعی

افزایش بستر پوشيده از نی به منظور تصفيه فضوالت

جمع آوری زباله جامد

احداث مراكزی جهت تخليه زباله و زباله جمع آوری شده به طور مطلوب تخليه خواهد شد تا از انباشت غير قانونی
آن جلو گيری شود و شورای محلی روستایی این امر را مدیریت نماید.

مدیریت زباله جامد

شورای روستایی نحوه جمع آوری زباله جامد را مدیریت كند .زباله های جمع آوری شده بعد از بازیافت تبدیل به كود
خواهند شد.

تهيه گزارش ساالنه

افراد تاثير پيیر و تاثير گيار باید ی ،گزارش ساالنه زیست محيطی درباره تاالب بامدژ و حوزه آبخيز آن تهيه نمایند.
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