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  ارزیابی    گردآ ری هایاز ر ش  ،بررساای این برای ان ا آن، اساا .   )احیاء(یساااز  زنده  (صاایان نیهداری)راهکارهایی برای  

نیز به شاایوه   نتایج .ه اساا بهره گرفته شااد  ،از خبرگان   ساااکنان نظر خواهی    ارزیابی میدانی، موتود  های  داده  اوبیات

برداری از آب بهرهتوان در سه گر ه، یوام  آب   هوایی،  یی  خه  شدن تاالب را مینتایج،   یبر پایه  .ندتوصیفی تییی  گردید

کرد. بر اسااا    بندیدسااته،  به تاالب  های ساایببیآبراهه  اختبش در تخییه ر اناب    بع آبیازیرزمینی بد ن توته به ظرفی  من

  های سااازهها،  بند آبراههها، آبخاکریزها، زهکشتخییه ر اناب)مانند اصااب   موانعرفع   یوام  اثرگذار بر خهاا  شاادن تاالب،

  اترای ور  آماایش سااارزمین    یبرنااماه  بر پاایاه  ،زیرزمینیباه  یهه آب  ،ی از مناابعبرداری منطق، مادیریا  بهره(ای  ...تااده

 سازی آن هستند.زنده    نیهداری  هایراهکار مهمترین  ،ساماندهی ر د شادکا 

 

 ، فار ، کافتراحیاءصیان ، تاالب،  کلمات کلیدی:
 

   مقدمه. 1
مه  تاالب تمیه  از  یرصهمها  درترین  زیس   آنهاتهان    های  فرد  هستند.  به  منیصر  زیستی  تنوع  دلی   برسامانه  ، به  های  اثر 

  مهار کردن ،ای اد شرای  بادپناهی، تیوگیری از سی    ووفان ،ت دی  درته حرارت ،تولیدی یح م زیس  توده ،هیدر لوژی 

    رووب    آبی  نندهکمینأ ت   ،نقش ارتباوی   حم    نق   ،آبزیان  گاه حیات  حش  زیس    یکنندهتامین  ،ها بیولوژی  بیماری 

؛ نقش  شناختی ییپه ههی   زیبا  ،شمار ییمی های بیارزش   تفرتیاهی   تهانیردی     یهای مند تانبه  یاهم   ،برای کها رزی

دالر در برابر    14785های دییر خییی بیهتر اس .  بو  . ارزش ی  هکتار تاالب نسب  به برخی زیس دارندمهمی برای انسان  

دالر مناوق   92ها   دالر ر دخانه 8498دالر مراتع،  232ها، دالر تنی  969دالر مناوق ساحیی،  4052ها، دالر اقیانو  252
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بومی تولید شده به  سییه آنها  ا، سهم ارزش کاالها   خدمات زیس پوشانند، امدرصد سطح زمین را می 10ها که  شده. تاالب

 (. 1396، سازمان حفاظ  میی  زیس ترلیون دالر اس ) 14

  های ها  ...(   موق )آبراههها، قناتها، مهمه های سطیی دایمی)ر دتریانبارش مستقیم    هاتاالبنم منبع اصیی تامین آب   

  آبداریبرای    ینیز شاخص مهم  در م ا ر آنها   برداری از آب زیرزمینییستایی سفره   میزان بهرههستند. سطح ا  ،سیببی(   فصیی   

های مختیفی  برداری از آب در باال دس  آنها به شیوهشود، انواع بهرهمی  تامین  ها ر د  از  ها بیهترتاالب  که آب  آن ا   ها اس . ازتاالب

های یمرانی مانند  کوم  تامین آب)مانند سدسازی، آبخیزداری  ...(، ور   های بزرگ   مون باغداری دیم، زرای  دیم، ور  

آنهاراه به  ..، سب  کاهش   گاهی قطع کام  تریان آب  اقدا می  سازی    این  از د رشود.  به د ر  های  اندیهیها که همیهه 

ی گذشته، کاهش بسیار  ها در دههدفرا انی رخداد ریزگر  .شوندمی  ها تاالب  شدن  شناسی بوده اس ، سب  کم آبی   خه بو

های اقتصادی، کاهش تولید میصوالت زیاد کیفی  میی  برای زیستن موتودات زنده)گیاهی، تانوری   انسان(، پایان ف الی 

های خهکی  آمدها، مهمترین پیهای کها رزی از گر دنه تولید   ترک می  اسکان در حاشیه تاالبکها رزی، خارج شدن زمین 

های فار  از تمیه کم ان، پریهان،  ای که تاالبها در بیهتر مناوق ایران از تمیه استان فا  بوده اس . به گونهیس  بو این ز

بر   ... در حاش نابودی کام    تبدی  یرصه  پیر، کافتر، هف شور، بر  فیر ز، ششوه ، بختیان، مهارلو، هیر ، کاریان، ارژن، بر  

بر پایه اصوش بو  شناسی،   ،هاتاالب  منطقی  برداری  بهره  سازی()زنده، احیاء)نیهداری(صیان  . بنابراین؛  آنها به کانون ریزگرد اس

 ، ضر ری اس . نبرای ادامه زیست

      (اکولوژیکیشناسی)بو   ، الز  اس  مسائ هاتاالب  های آبخیزهای آبی در حوزهگیری برای اترای ور  پیش از هرگونه تصمیم

می  ها آن  (هیدر لوژیکیشناختی)آب  ای اب  اقییمی  مسائ   براین،  افز ن  شود.  شناخته  کام   وور  قوانین  به  درکاربرد  تا  کند 

در    هر مان یشوند،  تغذیه میآبهای سطیی    زیرزمینی    ها از  از آن ا که تاالب ریای  احتیاط را کرد.    (هیدر لوژیشناسی)آب 

سد بر    بنایانیراف آب یا    . گردد ها  ها برسد   در نهای  من ر به خه  شدن آن ری به آن شود تا آب کمتمی  سب   ،باال دس 

 اس . ،ی وبی ی آب  مرخه  شناختیآب ،شناختیبو  ی بارزی از ید  توته به قوانینهانمونه  ها، ر ی ر دهای منتهی به تاالب

   در  ، پایداری زندگی در  دشت نمدان دارد  درنقش مهمی    و  قرار دارد    آبخیز شادکام  یحوزه ترین بخش  کافتر که در گود   تاالب

های  های آبراهه آبروان ها و  تاالب رود شادکام، چشمه   این  چند دهه اخیر به دالیل مختلف خشک شده است. منبع اصلی تامین آب

های نزدیک  سبب شرایط آب هوایی)خشکسالیها( به ها و چشمه سیالبی این آبخیز است. از آنجا که بیشتر منابع آب دایمی تاالب)رود 

اند، تاالب بخش مهمی از منابع تامین آب خود را از دست داده  برداری نامتعادل منابع آب و خاک، خشک شده به دو دهه( و بهره 

 ضروری است.   ، "های ورودی به آنآبساماندهی روان "و  "وری آب و خاک مدیریت بهره "ست. بنابراین، برای زنده سازی آن، ا

های  یکی از مشککال  خشکک شکدن این تاالب برای من،قه، رخداد گرد و خاک اسکت. با ادامه خشککی آن چند سکالی اسکت،  وفان

ها را به ویژه برای مردمان صککشاشککهر و روسککتاهای قشککالن، قاضککیان و ز شککده و نارانیگرد و خاک محلی با منشککات تاالب کافتر آ ا

های کافتر، خنجشکت و تخت ررو))در شکهرسکتان اقلید(، بیشکتر کرده اسکت. در حال حاضکر بید( و روسکتاآباد)در شکهرسکتان خرمشکهید

ی بید را که خارج از محدوده وسکتاهای شکهرسکتان خرمبه دلیل کریدور بادی  رب به شکرن، گرد و  بار این کانون، بیشکتر مرکز و ر

 کند. تاالب قرار دارند، تهدید می

یاسکوج تا -ی جاده اقلیددر محدوده   آنهای ورودی به  آبسکاماندهی روان  شکناسکایی روامل خشکک شکدن تاالب و هدف این بررسکی

یافتن دالیل   بیعی  تن تاالب و کاهش ریزگردها  است.مر وب ناه داشک ، به منظور دم دریا( -ی آب باریک) با نام محدوده دم دریا

 های اصلی این نوشتار است.سازی آن، محورو زنده  ناهداریو  یر بیعی خشک شدن تاالب و ارایه راهکارهایی برای 

 ها  مواد و روش. 2

 محل بررسی های ویژگی . 1. 2
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آبراهه شبکه  اسا   بر  نیر ،  را  -وه   آبخیز  ها، زارت  اس .    آبهناختیزیرحوضه    28به    بختیان  کرده  ی  مید دهتفکی  

  از   تاالب کافتر)شادکا (،  آبخیز  یحوزه  .گیردقرار می    بندیاین تقسیم  "شادکا  "  یدر زیرحوضه   ( د  دریا  -آب باری )بررسی

شک   )خن ه ، قرار دارد  های شهرمیان  دهستاندر استان فار ، شهرستان اقیید، بخش مرکزی،    سیاسی،  -اداری  تقسیمات  نظر

زیر قرار   شناختیآبدر  احد    ، بر اسا  تقسیم بندی تماب  که اس   ی بررسی در این مطال ه بخهی از حوضه تاالبمید ده .(1

 گیرد: می

 درصد از مساح  حوضه بختیان  مساح ، هکتار  کد   احد هیدر لوژی 

 2/10 278845 4317 دش  نمدان

  2307این تاالب با ارتفاع    فار  اس . شیرین آب تاالب د مین پریهان از در حاش حاضر به وور کام  خه  شده، ب د  کافتر که

کییومتر،   5/4  یرض    24ووش    با  قرار دارد. مساح  تاالب کافتر، ر ستای کنار  شماش شیراز   اقیید، شر   متر از سطح دریا، در

  هکتار   109465ی بررسی با مساح   همید د  متر ژرفا دارد.   5/3  آن  گودترین نقطه  رش شده  ، گزاکییومترمربع  47تا    42بین  

،  3415933تا    3369151  یرض    685235تا    630461  ، بین ووش(هکتار  10800تا    25/0مساح  بین  )با  زیرحوضه  132   

آباد، حن ه ، خسر آباد)سرک (،  آباد، حسیننظا ،  آباد   ر ستاهای حیاتی، درغوک، ییی  هاآبادی  ها، ، قرار دارد. مزریه39ز ن  

امیرآباد، مهمه  اقیید در مید ده  باری قبت   آبرینا، سهتخ  یر  ، کافتر،  الیوی   گیرند. ی بررسی قرار میاز شهرستان 

های نو با استفاده از ماشین آالت سنیین ساخته  این مید ده آبراههای آن دندریتی، ش ایی   موازی اس . افز ن بر این در  آبراهه 

 3تا    1های از رتبه  آبراهه   ی بررسی در مید ده  اند.های وبی ی به دس  انسان تغییر یافتههایی از منطقه آبراههشده   در بخش

  380حد د    ،ی بررسیبارش مید ده  ک ساالنه  ح م  ،  مترمییی  347ساالنه    با در نظر گرفتن بارش میانیینشوند.  مهاهده می

برآ رد   درصد  22  ،بر اسا  مطال ات گوناگون   این بررسی  ،ضری  ر اناب منطقهمیانیین  شود.  برآ رد می  ،میییون مترمک  

 شود. برآ رد می ،میییون مترمک     83 ،ی بررسیتولیدی ساالنه از اراضی مید ده آبر انشده اس . بنابراین، ح م 

بر اساا  ر ش آمبرژه      ای   تریان هوای قطبی، بر منطقه اثر گذارند.ای مساتقیم، سایکین مدیترانهه توده هوایی، مدیترانهسا

ای با تابساتان نسابتا خها    زمساتان برفی  د مارتن اقییم منطقه به ترتی  از نوع نیمه خها    نیمه خها  نزدی  به مدیترانه

کمینه،   میانیینبیهاینه،    میانییندمای میانیین،   ماه از سااش اسا .  7    5طقه به ترتی   د ره مرووب   خها  من   سارد، اسا .

)تیر(  1/36،  4، 20،  12حد د   بیهاینه مطیق   کمینه مطیق، سااالنه، بر اساا  نزدیکترین ایساتیاه به مید ده)کافتر(، به ترتی ،

متر،  بیهاترین   کمترین تبخیر ماهانه  مییی 2177گراد، برآ رد شاده اسا . میانیین تبخیر سااالنه )بهمن(، درته ساانتی-9/13   

درصاد، کمترین رووب  ماهانه مربوط به ماهای خرداد،  45تیر   دی اسا . میانیین رووب  نسابی سااالنه  به ترتی  مربوط به 

 غربی اس . تنوب   تنوبباد غال  منطقه   تیر   مرداد   بیهترین آن مربوط به ماهای آذر، دی   بهمن اس . ته 

های  سطح منطقه را سازندهای زمین شناسی آبرف بیهرین  ی بررسی در ز ن زاگر  مرتفع یا داخیی  اقع شده اس .  مید ده

  داریان، فهییان، سورمه،  پوشاند. سازندهای گر ه بنیستان، گر ه خامی،متر، می  150تا    25د ران مهار  با ضخام  آبرف  بین  

(، مخر ط  3افکنه قدیم)(، مخر ط 2(، تپه ها)1شش تیپ اراضی شام ، کوهها) شوند.نیز در مید ده دیده میک    تهر ، خانه

از نظر فرسایش   ی بررسی  تفکی  شده اس .(، در مید ده6(،   اراضی گود   پس )4ای)(، دش  رسوبی دامنه8افکنه رسوبی)

ک ، داریان، فهییان، سر ک، تهر (، کم)سورمه(   زیاد)شی   منطقه در سه  وبقه خییی کم)خانه  شناسیزمین  پذیری سازندهای

های انسانی به  اراضی تی  تأثیر یوام  مختیفی مون باد، آب   ف الی   گیرند.آبرفتهای یهد حاضر(، قرار می  مارن گد ان    

خنمون دارند، فرسایش آبی به اشکاش سطیی،  ری بررسی  یابند. از تمیه این اشکاش که در مید دهاشکاش مختیف فرسایش می

 باشند.  ، می(در سازندهای سورمه، فهییان، تهر    داریان)  انیبلی  (حاضردر سازندهای گد ان   رسوبات یهد  )ایشیاری   آبراهه 

، کمتر سیمای درختان هازمین  این  در.  دندهتهکی  می  )زرایی   باغی(ی بررسی را مرتع   کها رزیهای مید دهبیهتر زمین 

صورت بسیار پراکنده با تاج پوشش  تنیر  نیز به ش     دکوهی، ارژن، خای نظیر بادا  های درختچه شود. گونهمی  دیده تنییی  

رینا، ت داد اندکی سپیدار، صنوبر   بید،  های آب از تمیه مهمه ها   کاناششوند. در حاشیه برخی آبراههمهاهده می %1کمتر از 
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را تهکی  می اسا  گزارش  دهند.سیمای درختی بسیار کومکی  بتیپ گیاهی در مید ده  12  ،های موتودبر  ررسی قاب   ی 

 یر اس . ، متغ30تا  19، بین %80 با  تفکی  اس  که درصد تاج پوشش گیاهی آنها به تز تیپ خارشتر در غرب حریم تاالب

 

 فارس  استان و کشور در ی بررسیمحدوده . نقشه موقعیت1شکل 

شمالی   تنوبی با د  رشته کوه  درصد   د  دامنه    2ی بررسی شام  ی  دش  هموار باشی  زیراز نظر ریخ  شناسی مید ده

     های فریی،  ارد دش  کوه، سرمهمه گرفته   پس از گردآ ری در آبراههاین د  رشته  ها از  آب اس . ر ان  در د سوی دش ، 

 شوند.  می   تاالب تخییه شادکا  اصیی ر دسپس به 

 روش کار . 2. 2

مییی، استانی    ها؛ سایر اسناداسناد باالدستی مربوط ور  احیاء تاالب  :، شام اوبیات مید ده مطال ه    بررسی  گردآ ریالف.  

زمین شناسی، پوشش گیاهی، خاک   کاربری   ،ها   اوبیات آب   هوا   هیدر متریه؛ دادنامهپایان     ها، مقالهها، گزارش  میی 

  های موتود  ... ها   تصا یر در مقیا نقهه  ؛اییاتتم-اقتصادی بوشناختی، رسوب، فرسایش    اراضی،

 منطقه   ت یین یی  خهکیدگی تاالب  میدانی  های صیرایی برای شناخ    ارزیابی پیمایشب. 

 سازی آن    راهکارهای نیهداری   زنده یی  خهکیدگی تاالب  در باره نظر خواهی از ساکنان، خبرگان   کارشناسان مییی پ.

 ایج تییی  توصیفی نت ت.

 .  نتایج3
 ی بررسی  تود دارد، اما، در حاش حاضر بخش اصیی آنها به  یهه درمید ده ها درآب ر ان  اگر مه سه منهاء برای تولید
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اند.    به همراه یی  دییر سب  خه  شدن تاالب شده  شادکا    تخییه به تاالب را ندارند  ر دهای اندک قاب  گذر از  بارندگی

 کرد:  بندیدستهتوان در سه گر ه زیر یی  خه  شدن تاالب را می

مقایسه میانیین بارش ایستیاه اقیید در مهار د ره بیانیر تغییر میزان بارش    ،  تغییر رژیم بارش  کاهشآب   هوایی،    گر ه  الف.

متر    مییی 523( با میانیین 1376-1366متر تا د ره د  )مییی 469( با میانیین 1366-1356اس . اگر مه بارش از د ره ا ش)

(، با  1398-1386یزان بارش در د ره مهار )دهد، اما، ممتر، افزایش نهان میمییی  566( با میانیین  1386-1376د ره سو )

متر، کاهش داشته ، مییی91  نسب  به د ره ا ش،    145، نسب  به د ره د  ،  188متر، نسب  به د ره سو ،  مییی  378میانیین  

س .  ی اخیر رسیده ادرصد، در د ره 25های گذشته، به کمتر از درصد در د ره 47اس . همچنین سهم برف در بارش از حد د 

سب  کاهش ر اناب   افزایش تیفات آب   ، افزایش دمای میی ، کاهش رووب    افزایش تبخیر از سطح تاالب این یام  در کنار 

 . شده اس 

ترین یی   یکی از مهم  ، این موضوعبع آبیاآب زیرزمینی بد ن توته به ظرفی  من  منابع حوضه به  یهه  برداری ازبهرهگر ه    -ب

اس  که هرمه آب  ارد   آنقدر زیاد  (تاالبی بررسی)در مید ده  حیقه(  944)ت داد ماه کها رزی  .خهکی رووب  تاالب اس 

   تاالب دارد.   آبدار کردن دایمیشود   اثر کمی در ها برداش  میتغذیه شود، از وریق ماه به سفره تاالب شود   هرمه سی 

 یبارتند از: ی بررسی در مید ده به تاالب آبر انسی    خییه ترین مهکبت تمهم ،آبپ. اختبش در تخییه ر ان 

  ر د شادکا  از باال دس  آغاز می شود، زیرا از مید د شهرمیان،    ر د   آب   سی شادکا ، مهکبت تخییه ر ان  ر د   کاریدس   -

اند. برای نمونه از شهرمیان تا با زمین هم سطح گردیده   کها رزان برای حفاظ  زمین، اقدا  به ساخ  خاکریز حفاظتی کرده

های با د ره بازگه   حال  دش  دارد   میزان انیراف آب بیهتر اس . بخهی از سیبب)به  یهه سیبب   ر د آباد،  تنوب حسین 

آباد به تیه افتاده   به   ن درنظر گرفتن مییی برای گذر آب، در همین مید ده تا کفه حسین بد   ،ها کوتاه مدت(، به دلی  دخال 

های د لتی آغاز شده   اکنون در منطقه به یرف    حریم آن ابتدا از سوی سازمان  ر د رسند. نابسامانی دخال  در  تاالب نمی

 ن موضوع کمتر شده، اما، هنوز ریهه کن نهده اس .  های اخیر با فهار افکار یمومی ای اگر مه در ساش. تبدی  شده اس 

  تاالب)تصرف قانونی   غیر قانونی بستر   حریم(، این موضوع   شادکا   ر دگسترش زمین کها رزی به  یهه در بستر   حریم    -

بیهتر اس . ،  یابدمی  تریانفاقد مقطع مهخصی اس    سی  به صورت سیبب دش     ر داز مید ده شر  شهرمیان تا تاالب که  

  اختبش در تخییه به   های کها رزیآب ساش مناسبی بوده اس ، اما، به دلی  گسترش زمین اگر مه از نظر ر ان   1398ساش  

 نداشته اس .  آنسازی اثر قاب  توتهی برای زنده تاالب،

شادکا    تاالب، به  سییه کها رزان     ر دهای کها رزی حاشیه های حفاظتی که به سب  غرقابی شدن زمینساخ  خاکریز -

باری    کافتر،   های د لتی بنا شده اس . به هنیا  رخداد سی  آبیرفتیی زمین   تاده در بیهتر ر ستاها به  یهه در آبیا سازمان

یاسوج بنا شده   تا نزدی   -   موازی تریان آب از تاده اقیید  ر دیی در د  کناره راس    مپ  گزارش شده اس . د  خاکریز اص

باری  آباد   آبرینا   مزریه که    صن   در شر    زیردس  یییتاالب، ادامه دارد. این د  خاکریز، از مید ده ر ستای مهمه

گرفته اس . خاکریزهای فریی دییری به موازات این د    یا یمود  اصیی شادکا  را دربر  ر دهای راس    مپ ووش  در غرب، کرانه

 بر آنها شناسایی شدند. بیهتر آنها نقش تقسیم زمین   گاهی تنبه حفاظتی، دارند.  

  ر د به    ی بررسیاز مید ده  آبر انسب  کند شدن تخییه     فریی، اصیی  وبی ی   های  آبراهه  سازی دس هاها در کاناشقو  -

 اس .     تاالب شادکا  

   حق آبه زیس  مییطی   شناختیبو ها بد ن ریای  م یارهای فنی، ها   آبراههدستکاری زمین -

 های انتقاش آب آنها به تاالب  ها   کاناشها   قناتمهمه  دستکاری -

به موضوع  حفظ آبدار بودن ارایه شده    حوضههای مطال اتی   اترایی که برای ساماندهی منابع آب   سیبب در  در بیهتر ور    -

  مطال ات      تنگ میهان  گردنه بزن  هایدر زیرحوضه   توان به مطال ات آبخیزداریتاالب کمتر توته شده اس . برای نمونه می

 شادکا ، اشاره کرد.  ر دساماندهی 
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انارک   -د  دریا، تاده تخ  یر    -های کافترهای اصیی   فریی، مانند تادهها در تادهبسته شدن برخی پ کوم  بودن      -

- اقیید در مید ده خن ه  تا ایستیاه بر ، تاده خن ه   -که به  سییه تهاد یهایر در دهه شص  ساخته شده، تاده صفاشهر 

 شادکا    تاالب، هستند.   ر دبه  آبر ان سه قبت، یکی از موانع تخییه -کافتر   تاده خن ه 

 ها مانع ای اد کرده اس .د  دریا تا تخ  یر   در برخی قسم   -خ  لوله آب یهایر از مسیر کافترگذر  -

 ها شده اس . آب باری  سب  مسد د شدن برخی دره -خن ه ، سه قبت - خ  لوله گاز   فیبرنوری در مسیر تاده انارک -

 اس .  آبر انباری  یکی از موانع دییر گذر آسان   به اندازه ی بازها به  یهه در شماش شر  آباصیی در برخ ر دبستن  -

ای اس  که در حاش حاضر هر شخص   یا سازمانی  شادکا ،  ض ی  به گونه   ر دید  ت یین حد حریم   بستر مهخص برای    -

 کند.  بد ن در نظر گرفتن این موضوع در حریم   بستر دخال  می

که سب  شده تریان    اس   ایشادکا  که منبع اصیی تامین آب تاالب اس  به گونه   ر دشرای  مرفولوژیکی   هیدر لیکی  تغییر    -

 . گرددر آرا  سی  به سم  تاالب بسیا

برای برداش  ریهم  که سب  تولید رسوب   گاهی انیراف آب گهته   مان ی برای گذر    ر دشخم زدن یمیق  بستر   حریم   -

 سیبب به سم  تاالب اس .

در    ر دمهمه رینا   تغییر مقطع    -آباد تا تاده خن ه شادکا  به  یهه از تنوب غرب ییی  ر دمید د کردن حریم   بستر    -

 آباد یاسوج تا تنوب نظا  -خی بازها به  یهه در میدده تاده اقیید بر

ها از مرتع به کها رزی،  ه و  بی برنامه   بد ن    تاالب   تغییرکاربری شدید زمین  ر دتخری  مراتع باال دس ، بستر   حریم  -

آباد  کها رزی، برای نمونه در تنوب نظا های آن از مرتع به  شادکا    تاالب   تبدی  زمین  ر دحساب   کتاب به بستر   حریم  

   گسترش اراضی کها رزی به بستر هم رسیده اس . ، آباد  حسین 

 های اصیی از مسیر خود به  سییه کها رزان به خاور حفاظ  از زمین انیراف آبراهه -

 شادکا  هنیامی که آب دارد، به  یهه برای کها رزی  ر دهای برداش  بی ر یه   بد ن برنامه از سرشاخه  -

های ساخته شده این  )پ   کافتر-سه قبت-یاسوج   خن ه -ها به  یهه تاده اقیید بینی الز  برای گذر آب از تادهید  پیش  -

 نیستند.(  د  تاده از نظر ت داد   اب اد، پاسخیوی گذر سیبب 

هایی که آب در  در ساش.  تخییه   پمپاژ آب از کاناش د  دریا   دس  کاری آن به  سییه کها رزان ذی نفع در هنیا  آبدار بودن  -

 برند. کاناش تریان دارد کها رزان با پمپاژ آب، از آن برای گسترش کها رزی بهره می

شود. در کوتاه  های پیرامون بیهتر ر ستاهای مید د دیده میدر زمینها، این موضوع  های یمرانی   گسترش سکونتیاهف الی   -

 شود.  گردد، سب  اختبش در تخییه آب به تاالب میها کند میاز این زمین آبر ان مدت مون تخییه 

آنها در مقاوع نهینی  شادکا ، فرسایش باالدس    یمییات یمرانی سب  تولید رسوب   ته  ر دها به  یهه رسوبیذاری در آبراهه   -

ها به اصیی در برخی بازه  ر دکافتر، شده اس . کف    -آباد تا تاده خن ه شادکا  به  یهه از میدده تنوب حسین   ر د کم شی   

 را کند کرده اس .  ر دای شده   کار تخییه سیبب به تاالب از وریق سب  رسوبیذاری به شک  تزیره 

  گیرینتیجهبحث و . 4
ای   سازی، کاهش ریزگردهای منطقهزندههایی برای  ارایه راهکار  بررسی ت یین یی  خهکیدگی تاالب کافتر  هدف اصیی این  

، اس . اگر ساش  تاالببه    د  دریا  -آب باری   یتولیدی اراضی مید ده  های(های)سیببآب ر انتاری ساختن  با    آنصیان  از  

ها، امید داش . اما، اگر بارش اندک باشد، حتی مرووب آب ر انتاالب با هدای  این    موق   آبدار کردنتوان به  پربارش باشد، می

، آبر ان ها برای تخییه  اترایی پیهنهادی بر پایه برمیدن موانع   بازگهایی آبراهه  هایراهکارکردن پهنه تاالب هم کافی اس .  

  .اس 

تخییه   موانع  همه  مه  مید د  آبر ان اگر  رسیدن  هدر  در  اختبش  سب   بررسی،  می  آبر ان ی  تاالب  براسا   به  اما،  شوند، 

های زهکهی، ساخ  کاناش، ساخ  خاکریز، تغییر  تولیدی،  بیهترین اثر مربوط به ور   آبر انمیدانی   برآ رد    هایارزیابی
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شادکا    تاالب کافتر، برداش     ر د ر  شادکا ، گسترش زمین کها رزی در حریم   بست  ر دمسیر آبراهه، تغییر بستر   حریم  

سازی تاالب با میوری  برای زنده  ها به  سییه تاده، اس . بنابراین، اقدا بیش ازظرفی  از آب زیرزمینی   بسته شدن برخی آبراهه

 ها باید بر سه راهکار زیر متمرکز گردد: آب ر انساماندهی 

 ،شام :  ای  ...ها، یوارض تادهبند آبراههها، آبخاکریزها، زهکشراهکارهایی برای رفع موان ی مون  -الف

 های موتود اصب    الی ر بی کاناش -

 اصب    یا حذف برخی خاکریزها -

 آبر ان ساخ  خاکریز نو برای هدای   -

 اند.  هایی که به  سییه کها رزان منیرف شدهاصب  آبراهه -

 به تاالب دارند)الی ر بی، حذف برخی موانع  ...(  آبر اندر گردآ ری   هدای  که نقهی موثر  هاییاصب  آبراهه -

 اند.  هایی که برای مهار کردن  سیبب   تغذیه مصنویی سی  به سفره آب زیرزمینی بنا شدهاصب  ور  -

 ها از نظر اب اد برای گذر بهتر سی اصب  برخی پ  -

 رسند. هایی که به آنها میآبر ان ها   ای اد آبر  برای تخییه پاکسازی د  ورف تاده -

 ها  های موتود تادهپاکسازی   اصب  سراب   پایاب پ  -

 ها   در داخ    پیرامون ر ستاها های یمرانی   خدماتی اترایی در مسیر آبراههپاکسازی می  ور  -

 ترین زمان تخییه شود.ذخیره شده در آنها در کوتاه آبر ان ای که ساز  به گونههای دس اصب  گوداش  -

 شادکا   ر دساماندهی  -

 مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین از منابع مید ده، شام :   یبرداری منطقراهکارهایی برای مدیری  بهره -ب

 مدیری  برداش  آب زیرزمینی ✓

 مدیری  تغییر کاربری زمین از مرتع به کها رزی ✓

 گیاهی مراتع  مدیری  پوشش ✓

 )اصب  کها رزی( مدیری )تغییر ر یکرد( کها رزی در همه مراح  کاش ، داش    برداش  ✓

 شادکا  ر داز بستر   حریم  صیان  ✓

 ها  ... ها، مهمهریزی برای سایر منابع آب حوضه مانند قناتبرنامه ✓

 ریزی گردشیری با کمترین آسی  برنامه ✓

 شادکا    تاالب کافتر ر د بوشناختیهای یمرانی منطقه بر پایه شرای  ریزی ور  برنامه ✓

 بوشناختیشرای   های گوناگون مون صن تی، کها رزی، خدماتی  ... در منطقه بر پایه  برنامه توس ه منطقه در زمینه ✓

 شادکا    تاالب کافتر   ر د

های مربووه دارد. پیش از تهیه  اترایی با هماهنیی سازمان  راهکارهای پیهنهادی این بخش نیاز به مطال ه   ارایه برنامه تامع

 تهیه گردد.   "ور  آمایش آبخیز شادکا  "برنامه تامع، الز  اس  

به  سییه  زارت نیر ، تهیه شده اس . ضر ری اس ،    1380، مطال ات این ور  در دهه  "شادکا    ر دور  ساماندهی  "اترای    -پ

     ر د   بوشناختیر ر یکردها با توته به تغییر اقییم(، به  یهه از نظر توته  یهه به شرای   پس از بازنیری   به ر ز کردن)تغیی

 تاالب، به  سییه سازمان مربووه اترا شود. 

برای رسیدن به اهداف)آبدار کردن تاالب، حفظ رووب  آن   کاهش برداش  ریزگرد از پهنه آن(، نیاز اس  برخی مبحظات  

 ترین آنها یبارتند از:مهمان ا  شود، 

ها نیاز به الی ر بی دارد. این کار باید به  سییه  زارت نیر    در قال  ور  ساماندهی  شادکا  در برخی بازه  ر دکف   ✓

 های کها رزی   تهدید رسوبیذاری نهود.ای که سب  تخری  زمینان ا  شود. به گونه ر د
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ریزی خرد   کبن برای ن ات تاالب  تود ندارد. بنابراین،  بد ن داشتن تصویری مناس  از  ض ی  ف یی امکان برنامه ✓

برنامه برداش  برای  تزییات  ثب   با  مسیر  ک   زمینی،  ر ش  به  یا  پهپاد    با  ابتدا  اس ،  الز   ساماندهی  ریزی   

 برداری( شود. )نقهه 

های  های یمرانی   کها رزی در پیرامون تاالب   د  ورف ر دخانه   زمینر ف الی کار اصیی باید بر نظارت مستمر ب ✓

 کنار آن، متمرکز گردد. 

های تنوب  )به  یهه در پیرامون ور  مرت داری پیرمرادی( تا زمین  یاسوج-ی تاده اقیید ها از مید دهساماندهی خاکریز ✓

برداری گردد. آنیاه خ   حقوقی آن برورف شود   سپس نقهه  آباد، ضر ری اس  که باید ابتدا مهکبت اتتمایی   نظا 

برداری)هوایی   یا زمینی( ساماندهی آن  پر ژه با یرض   ووش   شی  مهخصی پیاده   وراحی گردد. بد ن نقهه 

 امکان پذیر نیس .

ود بر تاده آب  اقیید(   تنوبی)یم   –های فریی در دامنه شمالی)یمود بر تاده صفاشهربرای ساماندهی برخی آبراهه ✓

مپ  -باری  راس     کرانه  د   در  حفاظتی  خاکریز  باید  بازه  ر دکافتر(،  در  شده(  ذکر  د تاده  های  شادکا )موازی 

ها بتوانند به ر دخانه تخییه شوند. این کار در شرای  ف یی از نظر اتتمایی    این آبراهه  آبر انگوناگونی باز شود تا  

شادکا  قاب     ر دپذیر نیس . اما، در قال  ور  ساماندهی  ی ه رسوبیذاری( امکان فنی)باال آمدن کف ر دخانه در نت

 ریزی   اترا اس . برنامه

یاسوج در مید ده تیمارگون تا آب باری ، کهش کمی دارند، برای گذر سیبب، نیاز به بازسازی    - های تاده اقییدپ  ✓

سه قبت،   -ی سه راهی بر  تا خسر آباد، خن ه د دهصفاشهر از می-های، اقییدهای تاده  بزرگ شدن دارند. پ 

دریا نیز نیاز به ساماندهی)بازسازی، بزرگ کردن برخی از آنها، پاکسازی  ...( به  د -کافتر   کافتر-سه راهی سه قبت

  سییه اداره راه دارند.

شادکا    شرای  خهکسالی    ر دهای پیرامون  های مت دد در بستر، حریم   زمینبا توته به ساخ  زهکش   خاکریز ✓

ها متمرکز شد. این موضوع ها   زهکشها، باید بر اصب    حذف برخی خاکریزآبر ان مندی تاالب از  موتود، برای بهره

 تر اس .    آباد، ضر ری باری ( تا تنوب ر ستای نظا آب -ی تیمارگونیاسوج)قط ه   -به  یهه از مید ده تاده اقیید

های کها رزی، های تغذیه مصنویی، مهار کردن سیبب، ساماندهی ر دخانه   تامین حق آبهبازنیری در مطال ات ور  ✓

 با دیدگاه آبدار کردن تاالب ضر ری اس . 

ساماندهی باید از باال دس )غرب حوضه، از ناحیه باال دس  ر ستای مخر به شادکا ( آغاز شود، بنابراین، مطال ات آن  ✓

 دستور کار قرار گیرد.  باید در

هرگونه دخ    تصرف در این بستر مدیری )ممنوع(   ،باید بستر قانونی برای ر دخانه مهخص شود   با استناد به قوانین ✓

 گردد. 

 ها در منطقه ف اش شوند   مرد  را نسب  به سرنوش  آنها در صورت ادامه خهکی تاالب کافتر، حسا  کنند. سمن  ✓

 های مییی برای اترای  اگذار کرد.های مدیری  تاالب را به تهک هبهتر اس ، بخهی از برنام ✓

سمن ✓ حضور  اهداف،  به  یابی  دس   تهک برای  قال   ساکنان)در  ف اش    مراح  های  تما   در  قانونی(،  منظم  های 

  ر ی اس . ها  ... ضرها، نیهداری از ور  ها، نظارت بر برنامهریزی، اترای برنامهگیری، هدف گذاری، برنامهتصمیم

 های اترایی ضر ری اس .ریزی برای پایش  ض ی  ر دخانه   تاالب   اثر اقدا برنامه ✓

ها را نبایداحیاء کرد، بیکه باید آنها را پر کرد تا دش  احیاء گردد. همه توان   امکانات فنی، اداری، حقوقی    زهکش ✓

ها را بس     کرد، خاکریزها را ساماندهی کرد، زهکش  را باز  آبر انمردمی را باید بسیج کرد تا بتوان م برهای گذر  

 برداری از اراضی مید ده را مدیری  نمود. بهره
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ها   تیوگیری از گسترش اراضی کها رزی نهود، کارهای دییر بی  تا فکری به حاش  اگذاری زمین، ت یین تکییف ماه ✓

را به سم    آبر انن حفظ شود. اگر قرار باشد  ای باشد که حقو  کها رزافایده اس . البته باید اصبحات به گونه

 را نیز مهخص کرد. تکییف کها رزانباید تاالب هدای  کرد، 

به آن اس ، اما، مرد  منطقه هنوز پیییر    آبر ان های آن کاهش  ر د  ییی رغم خه  شدن تاالب که یکی از یی  ✓

ها    اگذاری زمین در مید ده تاالب    ها   ماههای تغذیه مصنویی آبخوان برای باال رفتن بازدهی مهمهاترای ور  

های متولی به  یهه اداره منابع وبی ی   آبخیزداری، امور یهایر، تهاد کها رزی شادکا ، هستند. الز  اس  دستیاه  ر د

از تهیه ور   گیری برای  اگذاری زمین، با اداره حفاظ  میی  خاکی   اترای آنها   تصمیم-های آبی  آب، پیش 

دستیاهز این  قطع  وور  به  باشند.  از  یس  هماهنگ  یکی  باید  موضوع  این  بنابراین،  نیستند،  هماهنیی  به  حاضر  ها 

 مطالبات تدی سازمان حفاظ  میی  زیس  از آنها باشد. 

ها   گسترش برای مدیری  زنده سازی   آبدار کردن تاالب، الز  اس ، اداره میی  زیس  در برابر تغییرکاربری زمین ✓

 ی آبخیز تاالب از سراب تا پایاب حساسی  بیهتری داشته باشد. ها در مید دهاع ف الی انو

 سپاسگزاری 
لین، کارکنان  مسئوهای  این بررسی به سفارش   با پهتیبانی مالی اداره ک  حفاظ  میی  زیس  فار ، ان ا  گردید. از تبش

 اداره ک  سپاسیزاریم.   کارشناسان آن

 مراجع 
آبراهه  . 1400.اداره ک  حفاظ  میی  زیس  فار   - اترایی ور  الیر بی  ارزیابی شرای   تشناسایی    به  االب  های منتهی 

 . ، مها ر: حمید مصبا د  دریا( -)مید ده آب باری کافتر

های زیس  مییطی ناشی از احداث سد   انتقاش  . ارزش گزاری اقتصادی خسارات   هزینه1396سازمان حفاظ  میی  زیس .    -

 دانهیاه شهید بههتی تهران.  :، مها رای بر تاالب بختیانآب بین حوضه 

ر ستای شادکا     ها ازشادکا    تامین حق آبه  ر د . مطال ات مرحیه ا ش ساماندهی  1389  فار .ای  شرک  سهامی آب منطقه  -

 .تا دریامه کافتر، مها ر: شرک  مهندسین مها ر حاس  فار 
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Abstract 

 The Kauftar wetland, in the deepest part of the Shadkam Watershed, plays a vital role in the 

dynamics of the ecosystem and the sustainability of life in the Namdan Plain. The main source 

of water supply for the Shadkam River is the springs and runoff. As most of the permanent 

water sources of the wetland (rivers and springs) have dried up, the wetland has lost an 

important part of its water supply sources and dried up. The drying of the wetland causes 

economic, social, cultural and environmental losses to this ecosystem and the residents around 

it. The study area is located north of Shiraz and 20 km southeast of Eqlid, between longitude 

630461 to 685235 and latitude 3369151 to 3415933, zone 39. The purpose of this study is to 

find the natural and man-made reasons for the drying up of the wetland and provide solutions 

for its conservation and rehabilitation. collection and evaluation of the available information, 

field evaluation and soliciting opinions from experts and residents were used in this study.The 

results were analyzed descriptively. Based on the results, the causes of wetland drying can be 

classified into three groups: weather factors, over-exploitation of underground water without 

considering the capacity of water resources, and disturbances in the discharge of runoff into the 

wetland. Based on the factors affecting the drying of the wetland, removal of the obstacles to 

draining the runoff (such as improving embankments, drains, waterways,  highway and country 

roads hydraulic structures, etc.), managing the rational use of resources, especially 

groundwater, based on the land use planning and the implementation of the Shadkam River 

Management Plan, are the most important ways of conservation and rehabilitation are from it. 
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