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چکیده
قرن  12چالشهای زيادی را در پيش رو دارد که مقولههای محيط زيستی چون تخريب جنگلها و تاالبها و پيامدهای آن(سيل ،خشک-
سالی و گرد و غبارها) از مهمترين اين چالشها بشمار میآيند .تاالبهای بين النهرين به عنوان بزرگترين اکوسيستم آبی خاورميانه ،به
صورت حوضهی اگزورئيک در جنوب عراق و بخش کوچکی از جنوب غربی ايران قرار گرفتهاند .اين تاالبها به دليل وسعت زياد ،پايداری
رطوبتی و همجواری با رودخانه های دايمی ،يکی از پوياترين زيست بومهای آب شيرين جهان را در مقياس محّلی -منطقهای بوجود
آوردهاند .اين زيستبومها با توانمندیهای هيدرواقليمی -اکولوژيکی بسيار ارزشمند ،نقش و جايگاه بسيار مهمی در پااليش محيطی و
حيات اقتصادی منطقه دارند .تغييرات کمی و کيفی ناشی از فرآيندهای نامطلوب انسانی -طبيعی در دهههای اخير تأثيرات مهمی بر
ساختار و کارکرد اين مجموعه گذاشته است و نقش تاالبها را از تثبيت ريزگردها و پااليش محيطی به خاستگاه و کانون گرد و غبار
منطقهای تغيير داده است.
اين پژوهش با روش آماری ،تحليلی -اسنادی،روند فروسايی و ناپايداری تاالبهای بين النهرين را به عنوان يکی از علل افزايش گرد و غبار
در ايران زمين مورد بررسی قرار میدهد.
نتايج نشان داد که تاالبها تغييرات تدريجی و ناگهانی متعددی را تجربه کردهاند .مهمترين عوامل مؤثر بر اين تغييرات عبارتند از :تغييرات
هيدرواقليمی ،توسعه امور زيربنايی(سدسازی ،زهکشی و )....تهديدهای محيطی(تنشهای سياسی و نظامی ،خشکسالی و  ).....و انواع
آاليندههای انسانی(کشاورزی ،صنعتی ،خانگی) که در مديريت و برنامهريزی هيدروپليتيک محلی -منطقهای ،جهت بهسازی و پايداری
محيطی تاالب ها و بالطبع کاهش رخداد پديده گرد و غبار بايد لحاظ شوند .اين پژوهش نشان داد که تصاوير ماهوارهای توانايی آشکارسازی
و توصيف تغييرات زمانی -مکانی تاالبهای بينالنهرين را دارند.
کلمات کلیدي :تاالب ،بين النهرين ،زيست بوم ،گرد و غبار ،تغييرات ،تصاوير ماهوارهای.

 -2دانشيار ،گروه جغرافيا ،دانشگاه پيامنور ،تهران ،ايران( .مسؤول مکاتبات)
 -1دکتری اقليمشناسی،گروه جغرافيا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،ايران.
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مقدمه
تاالبها به عنوان منابع طبيعی ،زيستی و ژنتيکی هر کشوور جوز

که همزمان با سرنگونی دولت عوراق در بهوار  ،1113شورا يوط

مواريث پايان پذير آن کشور است که زمين بی هيچ چشمداشتی،

محدود کننده تاالبهای عراق جنوبی پايان يافت و مردم محلی

سخاوتمندانه آن را در اختيار بشر نهاده است .تاالبها نه تنهوا از

آب را از کانالها و بندها به سومت زموينهوای تواالبی هودايت

جنبههای مادی بلکه به لحاظ اکولوژيکی قابلتوجهاند .از ايون رو

کردند( .)7برنامه محويط زيسوتی سوازمان ملول متحود ضومن

شووناخت ايوون زيسووتبومهووای طبيعووی و تووالش در حفا ووت و

مطالعات خود اعالم نمود که از دسامبر 1110دوباره  50درصود

نگهداری از آنها بايد سورلوحه توجهوات علموی و عملوی قورار

از تاالبهای خشک شده قبلی آبگيری شده است(.)0

گيرد .بين النهرين که شامل بزرگترين اکوسيستم آب شيرين

در پووژوهش هووای انجووام شووده در ايووران ،ابريشوومچووی و

خاورميانه است :همواره زيسوتگاه جواموع بشوری و منزلگواهی

همکاران( )2301در طرحی با عنوان بررسی روند تغييرات کمی

مطمئن برای گونه های پرندگان آبی و شيالت در  0111سوال

و کيفی هورالعظيم يافتند که در طول حکومت رژيوم بعوث در

گذشته بوده است .بوهعوالوه مهود تمودن سوومريان در بويش

عراق ،اقدامات زيادی از جمله سدسازی ،احداب کانال و انحرا

از 0111سال قبل ار ميالد مسيح نيز بوده است ( .)2به همين

آب ،و زهکشی و توسوعه کشواورزی در قسومتهوای باالدسوت

دليل از طور سوازمان جهوانی WWFدر ليسوت 111توايی

هورها موجب خشکيدن بخشهای عظيمی از هورها و از بوين-

مناطق  Ecoregionsبه منظور حفا وت ضوروری در جهوان

رفوتن ايوون اکوسيسووتم آبووی شووده اسووت( .)9شووبانکاری و

قرارگرفته اسوت .در طوول چنود دهوه اخيور بوه دليول عوامول

حلبيان( )2305در بررسوی رونود فروسوايی و ناپايوداری تواالب

طبيعی(خشکسوالی ،سويل و)....و انسانی(سدسوازی ،زهکشوی،

هورالعظيم و تغييرات اکولوژيک آن نشوان دادنود کوه خشوک-

جن و  ،آلووودگی و )....ايوون ميووراب طبيعووی بووا ارزش بووا خطوور

سالیها ،فعاليتهای عمرانی (سدسازی ،زهکشی و ،)...جن های

ناپايداری و تخريب شديد محيط زيسوتی و تغييورات متعوددی

مکرر و آاليندههای ناشی از عملکرد انسوانی ،حيوات و پايوداری

روبرو بوده است که کاهش تنوع زيستی و منابع آب زيرزمينوی،

توواالب را ب وه شوودت بووه خطوور انداختووه اسووت( .)1مختوواری و

تغيير کيفيت محيط زيسوت و افوزايش پديوده گورد و غبوار در

همکواران( )2300ضومن بررسوی خودسوازماندهی در تواالب

مناطق پيرامونی را به دنبال داشته است( .)1طی سالهای اخير

هورالعظيم(هورالهويزه) با تأکيد بر اکولوژی سويمای سورزمين،

در مورد تاالبهای بينالنهرين پوژوهشهوای گونواگونی انجوام

نتيجه گرفته است که روند تغييرات در تاالب بيشتور بوه علوت

شدهاست .اوانز( )2991و کارپ( 2)2901از طر برنامه محويط

فعاليت های توسعه ضمن ناديده گرفتن تأثيرات پوايين دسوت

زيستی سازمان ملل متحد 1و سازمان حفا وت محويط زيسوت

آنان در مقياس کل سيمای سرزمين است(.)21

شرايط طبيعی و انسانی تاالبها را به عنووان يوک زيسوت بووم

کارشناسان علوم محيطی معتقدند که وقوع خشوکسوالیهوای

مطالعه کرده اند( .)3ملتبوی( )2991و پرتوو( 1111و 3 )1112

اخير تاالب ها در منطقه خاورميانه( ،)22به عنووان مهوم تورين

ضمن مطالعات خود يافتند که بر اثر دخالتهای دولتها تا دهه

عامل طبيعی و برخی عوامل انسانی در کشورهای ترکيه و عراق

 2991بوويش از  25درصوود از وسووعت توواالبهووا کوواهش يافتووه

از علل اصلی ورود گرد و غبار بوه منواطق غربوی کشوور اسوت.

است( 5 ،1و  .)0ريچاردسون و همکاران( 1 )1110نشان دادنود

بررسی مسير حرکت امووا گورد و غبوار و همچنوين پوردازش
تصاوير ماهوارهای نشان می دهد که مهمترين چشمه های توليد

1- Union. Nation Environmental planning
2- Avaanz and Carp
3- Maltby &Partow
4- Richardson et al

گرد و غبار تأثيرگذار بر ايران زموين در منطقوه بوينالنهورين و
شمال آفريقا قرار دارنود .تواالبهوای خشوکيده بوينالنهورين و
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نواحی ربع الخالی ،مسايل جن
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و ويرانی های منطقه خليجفارس

مربع نواحی تاالبی ،درياچهای و رودخانهای را در خود جای داده

توسط کشورهای بيگانه بر وسوعت پديوده گورد و غبوار منطقوه

اسووت( 23و  .)21بووينالنهوورين از نظوور اسووتراتژيکی و سياسووی

افزوده و باعث گسترش آن بر اکثر مناطق ايران شده اسوت .بور

اهمّيت فوق العادهای دارد .عالوه بر اين میتوان بوه نقوشهوای

اين اساس با توجه به ضرورت بررسوی دقيوق رفتوار قلمروهوای

اقتصادی ،علمی ،زيباشناختی ،هيدرولوژيکی و بيولوژيکی آنهوا

محيطی جهت دستيوابی بوه برناموهريزی توسوعه اجتمواعی و

نيز اشاره کرد .آب و هوای بينالنهرين خشوک اسوت .دادههوای

اقتصادی و مديريت بحران حووادب طبيعی(گورد و غبوار ،سويل

اقليمی درازمدت ايستگاه بصره( )2911-2901نشان میدهد که

و )...در پژوهش حاضر سعی شدهاست تا با رويکردی جغرافيايی

متوسط دمای ساالنه  11/1درجه و دمای متوسط برای ماههای

روند تغييرات تاالبهای بينالنهورين و عوامول موؤثر بور آن بوه

ژانويوه (سردترين) و ژوئيه (گورمتورين) بوه ترتيوب  21/1و 35

عنوان يکی از مهمترين عوامل مؤثر در توليد و افزايش سيسوتم

درجوه سانتیگراد است .دمای هوا میتوانود در تابسوتان بوه51

های گرد و غبوار منطقوه ای و فورا منطقوه ای آشوکارسوازی و

درجه و در زمستان به صفر درجه برسد .ميانگين سواالنه بوارش

بررسی گردد.

از حدود  211ميلیمتر در شمال توا حودود  251ميلویمتور در

روش بررسی
پژوهش حاضر با روش آماری ،اسنادی و تحليلی ،موضوع عوامل
مؤثر بر روند تغييرات تاالبهای بينالنهرين را موورد بررسوی
قرار میدهد .دادههای مورد بررسی در اين ارتباط ،بررسیهوای
کتابخانه ای و اسنادی(نقشه ها و تصواوير مواهواره ای) و بهوره-
گيری از دادههای مختلف پايگاههوای اطالعواتی وآمواری نظيور
برنامه محيط زيستی سازمان ملل متحد( )UNEPو گزارشات و
متون علمی مرتبط مورد توجه بوده است.
بينالنهرين که شامل بزرگتورين اکوسيسوتم آبوی خاورميانوه
است ،دشتی آبرفتی کم شيب با زهکشی طبيعی ضعيف میباشد
 15،ْ،15Eتوا´ 10،ْ،31در
که در مختصات  15،،،31Nتوا´ 55،19،و ́ ́
ميان بخش عراقی صفحه عربی و پايکوههای زاگورس قورار دارد
( .)21اين منطقه تا اواسط دهه ،2971حداقل 25111کيلوومتر

جنوب متغير است .بيشترين مقدار بارش طی مواههوای آرر توا
فروردين نازل میشود و ميزان تبخير ساالنه بوه بويش از 3111
ميلیمتر میرسد ( .)23منطقه بينالنهرين از يک سری هورها و
درياچههای متصل به هم تشکيل يافته است کوه در زموانهوای
سيالبی با هم يکی شده و تواالبهوای وسويع جنووب عوراق را
تشکيل می دهند .اين آبگيرها براساس موقعيت جغرافيايیشوان
به سه بخش اصولی هورالحموار ،هوور مرکوزی و هوورالهوويزه
تقسيم می شوند(( )25شکل .)2تاالبهوای بوينالنهورين ارزش
زيستگاهی فوق العاده ای دارند و از شرايط بسيار مناسبی بورای
حضور انواع جانوران(شامل گونههای آسويبپوذير و در معور
خطر انقرا ) به ويژه پرندگان ،آبزيان و رويش گياهان برخوردار
می باشند .به همين خاطر مورد توجه مجوامع علموی و محويط
زيستی بينالمللی است.
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شکل -1حوضه آبی بینالنهرین و موقعیت سه ناحیه هور الحمار ،هور مرکزي و هورالهویزه در بین النهرین 1991و2002

هور الحمار در جنوب فرات قرار گرفته است ،از غرب تا نزديکی

يابد .اين هور نيز شامل چندين حوضه آبی باز است کوه سوطح

شهر الناصريه و از شرق تا نزديکی شهر البصره در شوطالعورب

آن با نیهای بلند پوشيده شده است .الذکری 2و ام البينی 1از

کشيده شده است .هور الحمار در جنوب با يک کمربنود شونی

درياچههای دايمی واقع در اين هور هستند که عمقی در حدود

ساحلی مرزبندی شده است .اين هور که بزرگترين منطقه آبی در

 3متر دارند( .)20هور الهويزه که در حدود 01کيلومتر از شمال

جنوب فرات است ،ناحيه آبی دايمی با مسواحتی حودود 1011

به جنوب و 31کيلومتر از شرق به غرب گسترش دارد ،در شرق

کيلومتر مربع میباشد که در مواقع سيالبی و با در نظرگورفتن

رودخانه دجله و در دو کشور ايران و عراق قورار گرفتوه اسوت.

سيالبهای فصلی ،مساحتی بالغ بر 1511کيلومتر مربوع دارد.

ناحيه ايرانی آن معرو بوه هوورالعظيم اسوت .ايون هوور از دو

درياچه دايمی اين هور دارای طولی برابر بوا 211کيلوومتر و در

شاخه اصلی رود دجله در نزديکی االماره به نامهای الکهال 3و

پهن ترين نقطه دارای عرضی حودود  15کيلوومتر اسوت .ايون

المشرح 1و از رودخانه کرخه در شرق تغذيه میشود که البتوه

درياچه کم عمق و  Eutrophicاست و به دليل همجواری بوا

در مواقع سيالبی رودخانه دجله به طور مستقيم در ايون هوور

خليجفارس ،حاوی آبی شور مویباشود .عموق ايون درياچوه از

جاری می شوود .در شورايط عوادی دارای مسواحتی در حودود

خشکترين حالت تا پرآبترين حالت از 2/0متر تا  3متر متغير

 3111کيلومتر مربع است که در مواقع سيالبی ،مسواحتی بوالغ

است .هورالحمار از رودخانه فرات در شمال و در نسبتی کمتر از

بر 5111کيلومترمربع را شامل میشود .در قسمتهای شمالی

رودخانه دجله و نيز از آب زيرزمينی تغذيه می شود و در نهايت

اين هور ،درياچههای دايمی بزرگی که عمقوی بوالغ بور  0متور

به شطالعرب زهکشی میشود .هور مرکزی در قلب بينالنهرين

دارند ديده میشود .آب اين هوور در نهايوت در 25کيلوومتری

و در باالی محل تقاطع دو رودخانه مهوم دجلوه و فورات قورار

القرنه 5از طريق رودخانه الشعيب 0به اروندرود میريزد.

گرفته است؛ رودخانه دجله در شرق و فرات در جنوب آن قورار

ارزش و اهمیت تاالبهاي بینالنهرین

دارد .اين ناحيه تقريباً به صورت يک مثلث در بوين شوهرهای
ناصريه ،قالت صالح و قرنه مشخص است .جريوان ورودی هوور
مرکزی از شاخههوای دجلوه توأمين موی شوود .هوور مرکوزی
مسواحتی در حودود3111کيلوومتر مربوع دارد کوه در مواقوع
سيالبی مساحت آن به بيش از 1111کيلومتر مربع افزايش می

1- Alzikri
2- Umm albini
3- Al Kahla
4- Al Musharah
5- Al Qurnahvia
6- Al Swaib
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تاالبهای بينالنهرين دارای اهميت استراتژيکی است چنانکوه

 -فعاليتهای عمرانی از قبيول راه سوازی ،سدسوازی ،احوداب

در طول جن های اول ،دوم و سووم خلويج فوارس هموواره بوه

کانال و انحرا آب و زهکشی و توسعه کشاورزی در قسمتهای

عنوان يک کانون عملياتی آبی -خاکی مورد استفاده قرار گرفته-

باالدست هورها و نبودن حريم ،ضوابط و قوانين حفا تی

اند .تاالبها ارزش زيستگاهی فوقالعادهای دارنود؛ از نظور جواموع

 -شرايط هيدرولوژيکی متفاوت و متغير در دوره هوای کوتواه و

گياهی و جانوری دارای تنوع بسيار زيادی هستند و محل زنودگی

طوالنی

گونههای آسيب پذير و در خطر انقرا

می باشند .در هورها انواع

 -تغيير در ميزان پوشش گياهی و آبگيری تاالبها

پرندگان ،گياهان(هوايی ،غوطه ور و شناور) و ماهیها يافوت موی-

 -استفاده از بستر تاالبها به عنوان کانون عمليات آبی -خواکی

شوند .با توجه به فراوانی و تنوع حيات گيواهی و جوانوری ،تواالب

در طول جن های اول ،دوم و سوم خليج فارس ،ايجاد موانع و

مکان بسيار مناسبی را بورای مطالعوه جامعوه گيواهی و جوانوری

حفظ استحکامات و احداب جواده هوای دسترسوی و عمليوات

فراهم میکنود و از نظور کنتورل سويالب ،تصوفيهی آب ،تثبيوت

اکتشا ميادين نفتی و حفر چاه هوای نفوت از دهوه  2901توا

پوشش گياهی ،پاکسازی هوا و جلووگيری از بيابوانزايوی نقوش

کنون

بسيار مهمی را ايفا می کنند .بهعالوه بايود بوه نقوش توريسوتی و

 -تغييرکيفيت آبهای تغذيه کننده در فصول کم آبی به علت

تفريحی تاالبها نيز اشاره کرد که میتواننود در طوول سوال ،بوه

ورود زهآبهای کشاورزی مسير رودخانه و فاضالب های انسوانی

ويژه در فصل سرد مورد توجه جهانگردان قرار بگيرند.

روستاها و شهرهای مستقر در حاشيه رودخانهها و زهکشهوای

عوامل مؤثر در حیات و ناپایداري تاالبها

ورودی به تاالبها

بررسی تصاوير ماهوارهای در دهههای پايانی قرن  11و دهه آغوازين

 -تخليه هور از جمعيت پايدار و مسکون :برآورد می شود که در

قرن  12نشان از تغييرات تدريجی و ناگهوانی متعوددی در سواختار

سالهای دهه پنجاه ميالدی حدود 111هزار هورنشين در اين

فضايی و مساحت تاالبهای بينالنهرين دارد .ايون تغييورات تحوت

منطقه زندگی میکردند که اين ميز ان در سال 2992بوه 151

تأثير عوامل مختلفی به وقوع پيوسته و تشديد شده است .شکل(.)1

هزار نفر و در سالهای آخر حکومت گذشته عراق به کمتور از

مهمترين اين عوامل عبارتند از:

 11هزار نفر کاهش يافت.

فراسنجهای اقليمی وهيدرولوژيکی:

زيربناها:

بارش

ذخيره آب مخزن سدها

رواناب

برداشت و مصارف مختلف آب

تبخير وتعرق

طرحهای زهکشی ،انحراف و نمک زدايی

تغذيه آبهای زير زمينی

عوامل مؤثر درحيات و ناپايداری
زيستبوم تاالبها

سياستها:
سرمايه گذاری وزير بناها
جريان آب برای حفظ محيط زيست
استفاده مشترک بين منطقه ای آب

تهديدها:

آلودگیها:

سيل و خشکسالی

شورشدن

رقابتهای منطقه ای

فاضالب صنعتی

تنشها و بحرانهای سياسی

روستايی -شهری

جنگ و سالحهای شيميايی

کود و سموم کشاورزی

شکل  -2عوامل مؤثر در حیات تاالبهاي بینالنهرین
به دليل اهميت ،موضوع طرحهای مهوم زهکشوی -سدسوازی و

سدسازی و انحرا آب فرات به کانالهای زهکشی که در ابتودا

اثرات آنها مورد بحث قرار گرفته است.

به منظور اصالح شوری خاک منطقه احداب گرديدند در اداموه

طرح زهکشی هورها

باعث خشک شدن هورالحمار شد .عالوه بور آن ،سواختن ايون

طرحی به نام زهکش اصلی ) 2 (MODجهت زهکشی اراضوی

کانالهای زهکشی مصاد با ساختن سد آتاتورک ترکيه گرديد

آبياری منطقه جنوب بغداد و انتقال آن به شط بصره و از آنجا

که هر دو واقعه سبب کاهش جريان فورات شود .همچنوين در

تا خليج فارس به اجرا در آمد .اين پروژه تا سوال 2991کامول

هورالحمار ،با منحر کردن جريانهوای آب بوه سومت خلويج

نشد و در چند مرحله با رودخانوه هوای سووم اداموه داده شود.

فارس کار ادامه داده شد .انحرا جريان فرات به سمت گودی-

ساخت زهکش اصلی ) (MODدر دهه های 71و  01مويالدی

های  Al Sulaybiat, Abu Dibbis,Thartharنيوز عامول

بهتدريج از ساخت شبکههای آبياری و زهکشی به سمت زهکشی

ديگری در کاهش جريان فرات بود.

خلويج فوارس در فوريوه،2992

در راستای طرح زهکشوی هورهوا و بورای کنتورل آب دجلوه

هورها پيش رفت .بعد از جن

يک طرح عظيم مهندسی آب برای زهکشی هورها شروع شد به

جنوبی ،تنظيم و تغيير جهت دادن آبهای ورودی به هورهای

صورتی که عراق در دسامبر ،2991استفاده از رودخانهی سوم را

الهويزه و مرکزی دنبال شد .در اين جهت زهکشوی هورهوای

با طولی در حدود  505کيلومتر کوه از  11کيلوومتری جنووب

مرکزی و الهويزه از طريق کنترل جريان شاخه های پوايينی

شرقی بغداد از محموديه بوه منظوور جموعآوری جريوانهوای

دجله و جهت دادن آن از طريق اروند رود بوه خلويج فوارس

برگشتی از زمينهای آبياری در مرکز دشت بين النهورين بوود

انجام گرفت .البته اين عمليات در طول جن

ايوران و عوراق

رسماً آغاز کرد.

ناتمام باقی ماند و در ادامه اين کانال در مدت 0مواه تکميول
گرديد و با نام  Mother of Battles Riverدر  13آوريول

1- Main Outfall Drain

 2991رسماً افتتاح شد.
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در حدود  2991ميالدی در نتيجه ساخت گذرگاههوا در زموان
جن

تحميلی ،هور مرکزی به طور جزئی خشک شد و مرزهای

هورالهويزه نيز در طول جن

از بين رفت .در سال  ،2991طرح
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به سمت جنوب بوده و اين باعث شد که آبهای باقیمانده در
هورها به طور سريع زهکشی يا تبخير شوند.
اثرات طرحهاي زهکشی و سدسازي

های زيادی برای زهکشی هور مرکزی بطور همزمان آغاز شد که

اثرات سدسازی و طرح زهکشی بر هورهای بين النهورين ويوران

اين طرحها ابتدا با سازه هايی مانند آب بنودها و دريچوههوای

بوده است ،به طوری که سرعت و مقياس تغييرات پوششگياهی

کشويی به منظور مديريت آبهای جريوان يافتوه از انشوعابات

را میتوان قابل قياس با نرخ تخريب حوضوه آموازون و خشوک

دجله به 0کيلومتر به منظور جلوگيری از سرريزشدن انشعابات

شدن درياچه آرال دانست .در زمانی کمتر از يک دهه ،يکوی از

اصلی دجله  -هورها احداب گرديدند و سرانجام خاکريزهوايی

بزرگترين و منحصر به فردترين اکوسيستمهای جهوان از بوين

به طول  20کيلومتر ساخته شدند.

رفته است .پروژه های ساخت سد در رودخانوه هوای باالدسوت،

در سال2993درياچه دايمی هور الهويزه افزايش سطح داشوته،

ورود جريانهای سيالبی به درون هورها را دسوتخووش تغييور

که به منظور کاهش آب ،عراق به احداب کانالهوا و بنودها بوه

کرده است .با احداب و آبگيری ايون سودها در باالدسوت ،ورود

موازات دجله برای زهکشی هورها مبادرت ورزيد و سورانجام در

سيالبها به اين منطقه کاهش قابل تووجهی پيودا کورده و اثور

سال  2991اين امر باعث خشکاندن سريع هورالهويزه شد .بوه

خود را بر هورها گذاشته است.

اين منظور در مسير دو انشعاب رودخانه دجله خاکريزهايی نيز

با توجه به جدول( )2و شکل( )3تغييرات اساسی و آشوکاری را

ساخته شدند که اين عمليات باعث خشک شدن ساحل شمال

در هورهای واقع در بينالنهرين در چنود دهوه اخيور مویتووان

غربی که منطقه پرورش سنتی برنج بود گرديد  .عالوه براينها،

مشاهده نمود  .بر اين اساس توا سوال  2905تغيورات کموی در

کانالهای زهکشی متعددی در جهتهای شومال بوه جنووب و

هورها رخ داده است و بويشتورين تغييورات از سوال 2905توا

شرق به غرب با عرضی در حدود 511متر و طول  31کيلوومتر

1111رخ داده است

در هور ساخته شدند که جريان آب در اين زهکشها در نهايت

شکل -3تغییرات سطح هورها بین سالهاي  1991تا  2000میالدي

جدول -1تغییرات سطح کل هورها طی سه دهه گذشته (کیلومترمربع)
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حلبيان و همکاران

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،39زمستان 95

1999

1995

2000

2002

سطح کل هورالحمار

3505

3112

271

تقريبا 1

سطح کل هورمرکزی

3122

3117

210

تقريبا 1

سطح کل هورالهويزه

3293

3101

2210

759

سطح کل هورها

0015

0107

2225

-

بخش فصلی و کشاورزی هورها

951

753

2110

-

سطح آبهای آزاد

3301

2003

352

-

سطح کل دايمی هورها

21209

9751

2100

-

مقايسه تصاوير ماهواره ای گذشته و حال ،بيانگر اين است که

خشکی هستند و درياچه های دايمی هورهای مرکزی خشوک

از هورهای پهناور بينالنهرين تنها قطعات کوچکی بواقی مانوده

شده اند و تنها قشری از نمک در سطح آنها باقی مانده اسوت

است .به عنوان مثال از هورهای مرکزی و الحمار تنها 21درصد

شکل( .)1درياچه مرکزی هورالحمار با طول 211کيلوومتر کوه

از وسعت آنها در سال 2970باقی مانده است .مشاهده تصووير

بزرگترين درياچه در پايين رودخانه فرات بوود ه نيوز بوهطوور

لندست ،7که در مارس  1111برداشت شده اسوت نشوان موی

کامل زهکشی شده و مابقی آن نيز تبخير شده است؛ به عبارتی

دهد که هورهای مرکزی و الحمار در حال حاضور زموينهوای

ديگر از آن تنها رسوباتی باقی مانده است.

شکل -4تغییر سطح هورها در بخش جنوب شرقی عراق و مرز ایران طی سال هاي 2000و1993-91
هورالحمار -ايون هوور در بوين سوالهوای 2905-2991دارای

باقی مانده است که بيشتر شامل نواحی اطرا کانوالهوا موی-

سرعت خشک شدگی بسيار بااليی بووده اسوت و هومزموان بوا

باشند.

تکميل و آغاز به کار رودخانوه سووم يوا پوروژه MODدر سوال

هور مرکزی  -خشک شدن اين هور نيز مانند هور الحمار بوده با

 ،2991بيشترين تغييرات را تا سوال  2991داشوته اسوت .بوه

اين تفاوت که شدت تغيير در سالهای  91-91بويشتور بووده

عبارتی تنها  0درصد از مساحت اوليه اين هور در سوال 1111

است و پروژه Mother of Battles Riverبيشترين تأثير را
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بر روی اين هور داشته است .اين پروژه که شوامل يوک سود و

طور جزيی به داخل خاک ايران گسترش يافتهاند .مطالعه نشان

آببند است ،در آوريل  2993با طوول  10کيلوومتر و عور 1

میدهدکه وسعت اين مردابهای وسيع ،روزگاری بوين 25111

کيلومتر به شط المامنياه منحور شوده و در Al qurnahبوه

تا  11111کيلومتر مربع بوده است؛ اما در حال حاضر مساحتی

فرات میپيوندد .تنها  3درصود يوا 90کيلوومتر مربوع از 3212

کمتر از  2311کيلومترمربع را پوشوانده اسوت .در حوال حاضور

کيلومتر مربع اين هور در سال  1111باقیمانده است.

حدود  %05از تاالبهای بينالنهرين ،بزرگترين پهنوه مرطووب

هور الهويزه -برخال هورهای الحمار و مرکزی ،نرخ از بينرفتن

(تاالبی) در خاورميانه و يکی از عالیترين زيسوتبوومهوای آبوی

اين هور کمتر بوده و حدود  33درصد يا يک سوم سطح اوليه

جهان از بين رفته است .در ايون موورد بخوش محويط زيسوتی

آن در سال  1111بواقی مانوده اسوت .قسومتی ازايون هورکوه

سازمان ملل با اسوتفاده از تصواوير جديود مواهوارهای ،مطالعوه

درايران قرار دارد به نام هورالعظيم شناخته میشوود کوه قوبالً

مستند و مشروحی از سرعت و مقياس نابودی تواالبهوای ايون

سطحی در حدود 12در صد ازکل هور ها را شامل می شد ،اما در

منطقه انجام داده است.

نتيجه کارهای شديد زهکشی در عراق ،اين نسبت به  19درصود

شرايط سخت و مشکل عراق در دهوههوای گذشوته (بوه عوالوه

رسيده است .البته مساحت خود هورالعظيم نيوز بوه مسواحتی

اوضاع فعلی) دسترسی بوه تواالبهوا را محودود کورده اسوت و

کمتر از نصف سطح آن درسال  2973تبوديل شوده و خطووط

کنترل و مراقبت از تاالبها را بوه توأخير انداختوه اسوت .دليول

ساحلی آن نيز در حال عقب نشينی است.

اصلی کاهش و نابودی اين تاالبها عمدتاً به علت سدسوازی در

اگرچه آمار دقيق در دست نيست ،اما شواهد بيانگر جابه جايی

باالدست رودخانه و نيز اجرای طرحهای زهکشی از دهوه 2971

يا از بين رفتن حدود نيم ميليون جمعيت بومی هورهوا سوت.

تا به حال بوده است .ناحيه رودخانوهای دجلوه و فورات از نظور

جمعيتی که زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها با از بين رفوتن

سدسازی يکی از فشردهترين نواحی جهان میباشود و در چهول

هورها از بين رفت ،و اين طرحهای زهکشی ،اجتمواع بشوری و

سال گذشته ،دو رودخانه به وسيله احوداب بويشتور از 31سود

روشهای جاری يک زندگی  5111ساله را از بين برد.

بزرگ تکه تکه شدهاند که رفيت رخيرهسازی آنها چندين برابر

از بين رفتن هورها ،اثر فاجعه آميزی بور حيوات وحوش و تنووع

حجم دو رودخانه است .نگهداشت آب به وسيله سدها ،به مقدار

زيستی آن داشته است و به يک مساله منطقوهای و بوينالمللوی

زيادی دسترسی به آب را بورای اکوسيسوتمهوای پوايين دسوت

تبديل شده است .زيرا کارشناسان حيات وحش بر اين عقيدهانود

رودخانه کاهش داده است و سيالبهای تغذيهکننده تاالبها را

جانوران اين منطقوه از

از بين برده است .با اين وجود ،مهومتورين علّوت از بوين رفوتن

جمله سمورآبی ،موش صحرايی و ساير موجودات بومی اين حوزه

تاالب ،کارهای عظيم زهکشی در جنوب عراق بوده است کوه در

که از بين رفتن اين هورها ،باعث انقرا
شده است.
یافته ها

روند تغييرات زمانی -مکانی و ناپايداری تاالبهای بينالنهورين
()2973-1121
تاالبهای غنی و بسيار متنوع جنوب عوراق (بوينالنهورين) بوه
وسيله سيستمهای رودخانهای دجله و فرات بوجود آمدهاند و به

اوايل دهة  ،2991به دنبال جن

دوم خليجفارس انجام گرفتوه

است .اين فاجعه اکولووژيکی بوزرگ از نظور وسوعت و سورعت،
تقريبوواً بووا خشکشوودن درياچووه آرال در آسوويای مرکووزی و
جنگلزدايی نواحی بوزرگ آموازون در آمريکوای جنووبی قابول
مقايسه است شکل(. )5

شکل  -5تاالبهاي بین النهرین در سالهاي  2000و 1993-91
بررسی تصاوير ماهوارهای لندست توا سوال  1111يوک کواهش

عملکردی در نظر گرفت .مطالعات جديدتر نشان میدهد کوه از

نسبتاً زياد  %05را در مساحت زمينهای تاالب نشان داده است.

سال  1111تا  1113مساحت کلی تاالب از 2101کيلومتر مربع

يک حاشيه کوچک شمالی از تواالب الهوويزه در دو طور مورز

به  759کيلومتر مربع تحليل رفتهاند و بيشتر از  315کيلوومتر

ايران و عراق (در ايران معرو به هورالعظيم) تنها باقیمانده آن

مربع از تاالب خشک شوده اسوت شوکلهوای ( 0و 7و  . )0بور

است .حتی اين آخرين باقیمانده هم به دليل تأمين و نگهداری

اساس شکل شماره  0سطح تاالبهای بينالنهرين در سه دهوه

آب به وسيله سدهای جديد و انحرا برای مقاصود آبيواری بوه

گذشووته رونوودی نزولووی را طووی کوورده اسووت کووه ايوون شوورايط

سرعت در حال نابودی بوده است .مطالعات تا سال  1111نشان

پيامدهای ناگوار محيط زيستی زيادی را نيز به منطقوه تحميول

می دهد که فقط  7درصد از مساحت اوليوه تواالب بواقیمانوده

میکند .در اين خصوص ميوزان ضوريب تعيوين در هويچيوک از

است و تنها  %21از تاالب را میتووان بوه عنووان يوک سيسوتم

تاالبها کمتر از  1/92نبوده است.

شکل -1روند تغییرات سطح تاالبهاي بینالنهرین در سه دهه گذشته

29

بررسی روند تغييرات زمانی -مکانی تاالبهای بينالنهرين...

2000

2002

شکل -9تغییر سطح آب در هورالهویزه(تنها باقیمانده تاالبهاي بزرگ بینالنهرین) طی سالهاي2000-2002

2001

2000

شکل -9تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سالهاي 2000-2001

2003

2002

شکل -9تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سالهاي 2002-2003

دوم خليج فارس و سورنگونی رژيوم بعوث در سوال

کردند که تاالبها را خشکانده بودند .در فوريه  1111دگرگونی

بعد از جن

 ،1113عراقیها شروع به خراب کردن دايوکهوا و کانوالهوايی

چشمگيری در بينالنهرين اتفاق افتاد .چند ناحيه بزرگ تواالبی

11

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،39زمستان 95

حلبيان و همکاران

در شمال و جنوب فورات دوبواره آبگيوری شودند و زموينهوای

خصوص شمال فرات آبگيری شد .در اين مکانها آب نسبت بوه

خشک جنوب تاالب الهويزه نيز پر آب شد .اين نوواحی کوه بوه

سبزتری واهر

رن

آن چه که در سال  1111ديده میشود به رن

آبی تيره نزديک بوه سوياه بور روی تصووير واهر شودند،

شده است .اين مساله می تواند به دليل رشد گياهوان و جلبوک

مناطق با آب دايمی بودون گيواه يوا بوا پوشوش گيواهی بسويار

يا به خاطر باشد يا به خاطر اين باشد که عمق کمتر آب نسوبت

پراکنده را نشان میدهند .تا سال  1115نواحی بيشتوری بوه-

به سال قبل باشد شکل(.)21

2004

2005

شکل -10تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سالهاي 2004-2005
بخش ارزيابی محيط زيستی سازمان ملل در سال  1110برآورد

آمريکايی نشان داد که بار ديگر ماهیها و پرندگان در تاالبهای

کرد که تقريباً 50درصد از مناطق تاالبی موجود در اواسط دهوه

مجددا آبگيری شده ساکن شده اند .البته حجوم آب ورودی بوه

 2971بازسازی شده است و در حال حاضور بوه صوورت فصولی

تاالب طی اين سالها برای تثبيت سکونت و شروع فعاليتهوای

دارای آب و پوشووووووش گيوووووواهی فصوووووولی متووووووراکم

اقتصادی و کشاورزی کافی نبوده است شکل(.)22

است( .)UNEP،1110مطالعوه دو سواله دانشومندان عراقوی و

شکل -11تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سال 2001
قهواه ای مايل به قرمز نسوبت بوه رنو

سوبز روشون کوه

در سال  1117و  1110تواالبهوا بوه صوورت کوامالً آشوکار از

رن

زمينهای برهنه اطرا ديده میشوند .آنها به نحوی جالب بوه

معموالً برروی تصاوير نشاندهنده پوشش گيواهی اسوت کوامالً

بررسی روند تغييرات زمانی -مکانی تاالبهای بينالنهرين...

متمايز می باشند .البته اين رن

سبز نمویتوانود حتموا نشوان-

12

باشد شکل(.)21

دهنده رشد و نمو پوشش گياهی بورروی تصواوير رنگوی کوارب

2009

2009

شکل -12تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سالهاي 2009-2009

با نزديک شدن به پايان دهه حاضر ،احيا و بهبودی تاالبهوا بوا

تأثير بسيار شديدی بر کشوت محصووالت زمسوتانه و بهواره در

تهديدات جدی از قبيول سدسوازی در باالدسوت رودخانوههوا و

عراق داشت .به نظور مویرسودکه تصووير سوال  1121داسوتان

خشکسالی روبرو شد .در تصووير سوال  1119نوه تنهوا مقودار

متفاوتی میگويد .به هر ترتيب در حالی که تاالبها کوچوکتور

سيالب مشاهده شده به ميزان قابل توجهی از سال  1110کمتر

شدهاند ،زمينهای کشت آبی در وسط تصوير خيلی متراکمتر و

است بلکه نواحی کشت محصوالت آبی نيز به مقدار خيلی کوم-

سبزتر نسبت به سال گذشته مشاهده میشوند شکل(.)23

تری از سال گذشته اهر شده انود .خشوکسوالی سوال 1119

2010

2009

شکل -13تغییر سطح آب در تاالبهاي بینالنهرین طی سالهاي 2009-2010
بحث و نتیجهگیري

بررسیها آشکار نمود که تصاوير ماهوارهای توانايی آشکارسازی

1و جهت بقوا و احيوای زنودگی طبيعوی و انسوانی تواالبهوا،

و توصيف تغييرات زمانی -مکوانی تواالبهوای بوينالنهورين را

کشورهای سواحل رودخانوههای دجلوه ،فورات و اروند(ترکيوه،

دارند .براين اساس مقايسه نقشهها و تصاوير طی نيم قرن اخير

سوريه ،عراق و ايران )،بايود بورای حفوظ محويط زيسوت و در

نشان داد که تغييرات تدريجی و ناگهانی متعوددی در سواختار

چارچوب رفاه و عدالت اجتماعی آب را تقسيمبندی کنند.

فضايی اين تاالبها رخ داده است .ايون تغييورات تحوت توأثير

5و ساحل و حاشية تاالبها بازسازی و پواکسوازی شوود و بوا

عوامل مختلفی به وقوع پيوسته وتشديد يا تضعيف شده اسوت.

ايجاد مجتمعهای فرهنگی و توريستی(به ويژه ورزشهای آبوی

مهمترين عوامل موثر عبارتند از :شرايط هيدرواقليمی ،فعاليت-

در فصل زمستان) از پتانسيلهوای اقتصوادی منطقوه اسوتفاده

هووووای عمرانی(سدسووووازی ،زهکشووووی و  )....نهديوووودهای

گردد.

محيطی(جن هوا ،تونشهوای سياسوی ،خشوکسوالی و  )....و

0و جای دارد تا توسط محققين در بوار بعضوی از مشوکالت و

آاليندههای انسانی(کشاورزی ،صنعتی ،خانگی)که تواالبهوای

مسايل تاالبها که تا به حال پوژوهش مسوتندی انجوام نشوده

بينالنهرين به به عنوان بزرگترين و پوياترين اکوسيستم آبی

است ،مانند :آلودگی شيميايی ،اثرات جن

خاورميانه را با خطر فروسايی ،ناپايداری اکولوژيکی و انحطواط

فرهنگی مطالعات جامعی انجام گيرد.

مواجه ساخته است .نابودی اين تاالبها سوبب از بوين رفوتن
نقش تعادلی حوضهها و محيطهای پيراموونی شوده اسوت ،بوه
گونهای که با حذ يکی از موانع عمده در مقابل طوفانهوای
گرد و غباری ،بادهای شديد با قشرهای نمک وخواک خشوک
هورها همراه شده و تا هزارها کيلومتر فراتر از منطقه میوزنود.
به نظر میرسد که هماهن

نمودن نگرش کشورهای رينفع از

حوضه رودخانه ای دجله و فرات جهت ارزيابی مجدد از کارهای
عمرانی و مهندسی آب در قالب يک چشمانداز طووالنی مودت
جهت مديريت يکپارچوه منوابع آب مویتوانود زمينوه را بورای
بازگرداندن تاالبها به وضع قبلی و احيائ نقش محيط زيستی
آنها فراهم نمايد.
در ادامه برای حفظ پايداری تاالبهوای بوينالنهورين راه-
کارهای پيشنهادی زير ارائه می گردد:
2و الزم است که يک مطالعه جامع و مدون علمی از توانهوای
محيطی تاالبها انجوام گيورد توا تنووع گيواهی و جوانوری آن
شناخته شود و از انقرا

گونه های کمياب جلوگيری گردد.

1و برای احيای زندگی و تنفس مجدد تاالبها ،بايد آثار جن
شامل مينها ،گلولههای باقیمانوده ،خواکريزهوا و جادههوای
حمل و نقل نظامی توسط کشورهای درگير و با کمک سازمان-
های بينالمللی جمعآوری شوند.
3و از ريختن فاضالبهای صنعتی ،روسوتايی ،شويميايی و زه-
کشها به تاالبها جلوگيری شود.
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