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تشدید پیامد منفی سیل در اثر تغییر چرخه طبیعی 
هیدرولوژیک حوضه کرخه

)تغییر کاربری اراضی محدوده تاالب هورالعظیم(
سارا تیموری*
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مقدمه 
نادرستی نوع استفاده از سرزمین بدین معنی است که به اندازه توان یا 
پتانسیل طبیعی از آن استفاده نمی شود. در حقیقت استفاده از سرزمین 
بدون در نظر گرفتن ویژگی های طبیعی که اکوسیستم دیکته می کند مانع 
از بهره برداری مستمر از آن خواهد شد. توسعه از نوع پایدار، خارج از 
چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین که در آن طبق ضوابطی با نگرش 
بازده پایدار و درخور، براساس توان و استعداد کیفی و کمی عرصه های 
طبیعی به تعیین نوع کاربری می پردازد، در درازمدت مقدور نخواهد بود 
)مخدوم، 1380(. اثر نگرش خارج از این چهارچوب را می توان پس 
از رخداد بحران های طبیعی و بازخورد طبیعت به نحوه دخالت انسان 
در عرصه شاهد بود که متأسفانه با ایجاد خسارت های کالن اقتصادی 

و اجتماعی توأم است.
همانگونه که در رخدادهای گرد و غبار استان خوزستان بخشی از 
کانون جنوب غرب هویزه در قسمت شمال غربی با بخش سیل گیر 
تاالب هورالعظیم )رضوی زاده، 1399الف( و بخشی از کانون جنوب 
شرق اهواز با قسمت سیل گیر هور منصوریه )درگاهیان و همکاران، 
1398;رضوی زاده، 1399 الف(  همپوشانی داشته و این مسئله 
نشان از اهمیت سیل در مهار تولید گرد و غبار دارد در بارش های 
دشت  منطقه  به  سیالب  سنگین  خسارت   1398 ماه  فروردین 
آزادگان و هویزه مشاهده شد. سیالب در خوزستان که از حدود 
9 فروردین 1398 با باال آمدن آب پشت سدها و پس از آن با 
بازکردن دریچه های سد آغاز شد، تا پایان فروردین ماه ادامه یافت 
)زارع، 1398(. دشت های سیالبی رودخانه های کرخه، کارون و 
دز به هم پیوستند و محدوده وسیعی در ناحیه دشت آزادگان 
)به ویژه روستاهای مستقر در حاشیه رودخانه هوفل و نیسان از 
سرشاخه های رودخانه کرخه(، هویزه، تاالب هورالعظیم همچنین 
شمال شهر اهواز به صورت دشت سیالبی این رودهای بزرگ 
انجام شده روی تاالب  های  ایران به زیر آب رفت. مطالعات 
بین النهرین نشان می دهند همگام با افزایش جمعیت، سیاست 
انجام پروژه هاي مربوط به منابع  افزایش سطح زیر کشت و 
آب، نظیر سد سازي، یا انتقال آب در جهت افزایش تولیدات 

پیش  در  طبیعی  اکوسیستم  و  محیط زیست  به  توجه  بدون  کشاورزي 
گرفته شده است. با وجود احیای مقطعی تاالب  ها در برخی از بازه های 
زمانی )Anonymous, 2005; Muhsin, 2011(، اکوسیستم آبی این 
)Al-Handal & Hu, 2014( و  پیدا کرده  به شدت کاهش  اراضی 
ظرف مدت یک دهه، 93 درصد از مساحت تاالب  های بین النهرین 
به اراضی کشاورزی، مناطق بایر بالاستفاده پوشیده از شوره زارها و 
بقایای تخریب شده از فعالیت های نظامی و پساب های صنعتی، تبدیل 
شده است )Anonymous, 2007(. به طوری که UNEP آن را یکی 
از فجایع قرن بیستم و هم تراز با تخریب جنگل های آمازون معرفی 
کاربری  تغییرات  مطالعات  در عین حال   .)Ghadiri, 2006( می کند 
اراضی در حاشیه تاالب  های ایران نیز نشان دهنده تبدیل این اراضی 
به سمت کاربری های غالبًا کشاورزی، مرتع، اراضی بایر و حتی 
مسکونی است. به عنوان مثال مکرونی و همکاران در سال 1395، 
نشان دادند سطح تاالب هورالعظیم از 84300 در سال 1382، به 
45500 در سال 1393 کاهش داشته و اراضی انسان ساخت حاشیه 
آن با رشد 0/26 درصد 355 هکتار افزایش داشته است )مکرونی 
سال  در  همکاران  و   Ghobadi همچنین   .)1395 همکاران،  و 
2012 نشان دادند، طی بازه زمانی 1999 تا 2011، 72 درصد 
 )Ghobadi et. al., 2012( از سطح این تاالب کاسته شده است
در عین حال اسکندری دامنه و همکاران در سال 1396 با استفاده 
از تصاویر ماهواره لندست متعلق به سال 1365 و سال 1395، 
اراضی  درصدی  افزایش 48  و  آبی  پهنه  درصدی  کاهش 84 
بایر اطراف تاالب هورالعظیم را نشان داده اند )اسکندری دامنه 
و همکاران، 1396(. این تغییرات بیشتر به دلیل خشک سالی های 
پی در پی و سد سازی در باالدست حوضه و بدون در نظر گرفتن 
پیامدهای ناشی از آن اتفاق می افتد )قربانی و همکاران، 1391؛ 
 .)Ghobadi et al., 2012 1395؛  همکاران،  و  مکرونی 
توسعه  مانند  عواملی  سد،  احداث  و  عالوه بر خشک سالی ها 
به طور  و  فوالد  کارخانه  از جمله  کارخانه ها  احداث  شهری، 
کشور  جنوبی  استان های  سایر  و  استان خوزستان  در  ویژه 
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طبیعی  چرخه  در  است.  کرخه  رودخانه  تاالب  ایرانی  قسمت  تغذیه 
هیدرولوژیک حوضه، قسمتی از این رودخانه پس از سرریز هورالعظیم 
به رودخانه اروند، به خلیج فارس مرتبط می شود. این منطقه، محدوده 
بر می گیرد )جامعی و  انتهایی رودخانه کرخه )دشت آزادگان( را در 

.)Al-Handal & Hu, 2014 ;1386 ،همکاران
تاالب هورالعظیم به دلیل موقعیت آن در منتهی الیه حوضه کرخه )شکل 
قرار  آبخیز  حوزه های  منتهی الیه  در  که  تاالب  هایی  سایر  همانند   ،)1
دارند، عالوه بر نگهداری قسمتی از جریان های آبی ناشی از ظرفیت 

سیالبی، به عنوان یکی از خروجی های اصلی آب محسوب می شود.
پهنه سیل گیر تاالب هورالعظیم که در گذشته در مواقع سیالبی پوشیده از 
آب می شد، پس از شروع بهره برداری از سد کرخه در سال 1379، که 
منجر به کاهش آب گیری این تاالب شده است، با وجود رخداد سیل و 
گزارش دبی پیک باال، آب گیری نشده، این مسئله به وضوح در تصاویر 
ماهواره ای پایش شده در بازه زمانی 1363 تا 1396، قابل مشاهده 

است )رضوی زاده، 1399ب(.

پهنه طبیعی تاالب هورالعظیم
براساس تصویر ماهواره لندست، پهنه تاالب هورالعظیم در سال 1364، 
قبل از دخالت های جدی دارای سطحی معادل 3610 کیلومتر مربع در 

بهره برداری نفت و پتروشیمی، منجر به تغییر کاربری عرصه های 
تاالبی و اراضی اطراف آن می شوند )اصغری پوده و همکاران، 
1398؛ جعفری آذر و همکاران، 1398(. این تغییرات بیشتر در 
حاشیه و پهنه های فصلی و سیل گیر تاالب  ها پس از خشک بودن 
به  پرداختن  مطالعه  این  از  هدف  می افتد.  اتقاق  عرصه  متناوب 
بازخورد اکوسیستم تاالب هورالعظیم واقع در منتهی الیه حوضه 
آبریز کرخه، به بارش های بهار 1398، با توجه به دخالت های قابل توجه 
انسانی در پهنه طبیعی آن، به منظور بهره برداری های اقتصادی، نظامی و 

سیاسی است.

تاالب  طریق  از  کرخه  حوضه  آب  خروج  طبیعی  سیکل 
هورالعظیم به خلیج فارس

جریان اصلی آبی که منطقه بین النهرین را تغذیه می کند از دو رودخانه 
دجله و فرات است. سدسازی های انجام شده در ترکیه و سوریه روی 
این دو رودخانه منجر به کاهش شدید تغذیه آبی منطقه در عراق شده 
است به طوری که جوامع محلی که راه اصلی امرار معاش آنها از تاالب  ها 
 .)Richardson & Hussain, 2006( بوده مجبور به مهاجرت شده اند
تاالب هویزه یک تاالب مرزی است که دو سوم آن در کشور عراق و 
یک سوم آن با عنوان هورالعظیم در کشور ایران قرار دارد. منبع اصلی 

شکل 1- موقعیت تاالب هورالعظیم در استان خوزستان و حوزه آبخیز کرخه
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ارتباطی )زیرآب گذر( هستند که با باز و بسته کردن آنها تبادل آب بین 
مخازن )حوضچه ها( امکان پذیر خواهد شد. ولی آنچه به وضوح قابل 
تشخیص است، تغییری است که در آب گیری طبیعی پهنه تاالب به دلیل 
عوارض انسان ساخت ایجاد شده است. از سال 1375 تا 1395 تعداد 
8 سد در حوزه آبخیز رودخانه کرخه احداث شده است )رضوی زاده و 
خسروشاهی، 1399(. همانگونه که اشاره شد پس از شروع آب گیری 
سد کرخه در سال 1379 تا سال های اخیر، به دلیل اثرگذاری سد کرخه 
در مهار دبی های پیک سیالبی، پهنه سیل گیر اطراف تاالب به زیر آب 
نرفته است. درنتیجه اراضی بستر سیالبی رودخانه و حتی اراضی تاالبی، 
تغییر کاربری داده و در قسمت شمالی به اراضی کشاورزی تبدیل شده 

است. شکل های 4 و 5 به وضوح نمایانگر این تغییر کاربری هستند.
تغییر کاربری در زمین های قسمت جنوبی تاالب به نحو دیگری اتفاق 
افتاده است. در حقیقت قسمت جنوبی هور با احداث جاده از قسمت 
تأسیسات  استقرار  با  از خشک شدن  شمالی جدا شده و عرصه پس 
بهره برداری نفت میدان آزادگان جنوبی در عمل، از کاربری تاالب خارج 
شده است به طوری که پایش تصاویر ماهواره لندست نشان می دهد قسمت 
جنوبی تاالب در محدوده مرز ایران از سال 1379 تا 1390 کاماًل خشک 
است )شکل 6(. سپس به تدریج و به صورت کنترل شده با رهاسازی زهاب 
اراضی کشاورزی و کشت و صنعت نیشکر دهخدا، قسمت محدودی از 

کل )شکل 2( و سطحی معادل 1356 کیلومتر مربع داخل مرز کشور 
.)Partow et al., 2001( بوده است )ایران )شکل 3

در حقیقت پهنه تاالب به چهار طبقه دریاچه های دائمی، تاالب دائمی، 
تاالب فصلی و محدوده سیل گیر، تقسیم می شود. مساحت هر یک از 

این طبقات در جدول 1 آورده شده است.

 دخل و تصرفات انسانی در محدوده تاالب
روند طبیعی آب گیری هورالعظیم از سمت عراق در سال 1365 با ساخت 
دایک در قسمت عراقی تاالب دستخوش تغییر شد. با توجه به اینکه 
عمیق ترین قسمت تاالب در عراق قرار دارد و شیب زمین به سمت 
عراق است، آب گیری تاالب از رودخانه کرخه ادامه پیدا کرد. از سال 
1377، با شروع خشک سالی های فراگیر )درگاهیان، 1399( و پس از 
آن در سال 1379 با شروع آب گیری سد کرخه، جهت احیای تاالب و 
ممانعت از خروج آب به سمت کشور عراق، دایک مرزی توسط کشور 
ایران در مرز ایران و عراق روی تاالب ساخته شد. با ساخت دایک 
یادشده چرخه هیدرولوژیک تاالب در قسمت عراق و ایران از یکدیگر 
و  ایران  دوران جنگ  طی  دیگر،  از سوی  شد.  تفکیک  کامل  به طور 
عراق پهنه تاالب به دلیل ساخت جاده ها یکپارچگی خود را از دست 
دارای سازه های  تاالب، جاده ها  پهنه های  میان  تبادل آب  داد. جهت 

شکل 2- تقسیم بندی پهنه تاالب از لحاظ زمان آب گیری در سمت ایران و عراق 
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تیموری،  هور جنوبی آب گیری شده است )شکل 7( )خسروشاهی و 
.)1399

با توجه به موارد ذکر شده، تقسیم بندی پهنه تاالب از لحاظ زمان آب گیری 
دستخوش تغییرات عمده شده است. به طوری که پهنه سیل گیر در هور 
شمالی تقریبًا به طور کامل با اراضی کشاورزی جایگزین شده و در قسمت 
هور جنوبی نیز محدوده تاالب فصلی و محدوده سیل گیر به دلیل رهاسازی 
کنترل شده آب با استفاده از بستن زیرآب گذرها و رهاسازی زهاب در حجم 
محدود، با هدف ممانعت از آسیب به تأسیسات نفتی، در عمل خشک مانده و 

عملکرد خود را از دست داده است. در نتیجه تقسیم بندی پهنه تاالب از لحاظ 
زمان آب گیری پس از تغییر کاربری اراضی به شکل 8 تغییر یافته است.

به  توجه  بدون  اراضی  کاربری  تغییر  به  سرزمین  بازخورد 
آستانه های تحمل اکوسیستم

همانگونه که گفته شد روند تخریب تاالب  های منطقه بین النهرین به گونه ای 
است که در سال 2002 تنها 7 درصد از تاالب  های اصلی در این منطقه 
باقی مانده بودند و پیش بینی شد اگر روند تخریب ادامه یابد کلیه تاالب  های 

مساحت کل )KM2(مساحت قسمت ایرانی )KM2(نام پهنهردیف

1
128-دریاچه های دائمی

2
6602786تاالب دائمی

3
209209تاالب فصلی

4
487487محدوده سیل گیر

شکل 3- تقسیم بندی پهنه تاالب از لحاظ زمان آب گیری در سمت ایران 

جدول 1- مساحت چهار پهنه تاالب هورالعظیم



17 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 6، پیاپی 25، بهمن- اسفند  1399

مستقر در منطقه از جمله هویزه در عراق و هورالعظیم در ایران تا پنج سال 
آینده از بین می روند )Anonymous, 2003(. این تخریب ها عالوه بر این 
که منجر به نابودی اکوسیستم های منحصربه فرد و با ارزش به صورت غیرقابل 
 برگشت می شوند منجر به بروز خسارت های ناشی از بحران های طبیعی در 
ابعاد منطقه ای از جمله ریزگرد و سیل شده است )Klaimi, 2015(. پس از 
وقوع بارش های بهار 1398، با اجبار به رهاسازی آب از سد کرخه، پهنه 

فصلی و سیل گیر تاالب، مجدداً آب گیری شده است )شکل 9(.
در حقیقت با باز شدن دریچه های سد، در اثر طغیان رودخانه هوفل و سایر 
سرشاخه های کرخه، اراضی کشاورزی توسعه یافته در پهنه طبیعی تاالب 

به زیر آب رفته است. همچنین در صورت باز شدن کامل زیرآب گذرها 
تأسیسات بهره برداری نفت شرکت آزادگان جنوبی در معرض خسارت 
فرصت  خسارت ها،  کاهش  جهت  در نتیجه  و  می گرفته  قرار  سنگین 
آب گیری کامل پهنه های سیل گیر هور جنوبی و کانون گرد و غبار با 

ممانعت از ورود کامل سیالب به هور جنوبی، گرفته شده است.
 می توان گفت رخداد سیل اخیر به دخل و تصرف انسان در محدوده 
غیرمجاز یک اکوسیستم طبیعی بازخورد منفی نشان داده است. عالوه بر 
نکته ذکر شده، شکل 10 نمایانگر این واقعیت است که به دلیل عوارض 
انسان ساخت، آب نتوانسته مسیر طبیعی خود را به سمت راه خروجی 

شکل 4- پهنه سیل گیر اطراف تاالب قبل از تغییر کاربری                                        شکل 5- تبدیل پهنه سیل گیر به کاربری کشاورزی

شکل 6- چاه های بهره برداری نفت )سمت راست( و تقسیمات هورالعظیم )سمت چپ( 
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شکل 7- درصد سطح آبدار به کل پهنه هورالعظیم جنوبی در ایران در دوفصل زمستان و تابستان

شکل 8- تقسیم بندی پهنه تاالب از لحاظ زمان آبگیری پس از تغییر کاربری اراضی در زمستان 1396



19 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 6، پیاپی 25، بهمن- اسفند  1399

بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، 2 و 3 خرداد ماه.
اصغری پوده، ز.، قدیریان، ا.، نعمت الهی، ش.، فاخران، س. و پورمنافی، س.، 1398. 
پایش پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تاالب بین المللی شادگان ایران. 

بوم شناسی کاربردی، 8)3(: 63-76.
ر.،  روزبهانی،  عالیی  و  م.  ساداتی،  زاده  حسین  ک.،  حمادی،  م.،  جامعی، 
1386. بررسی وضعیت ذخایر آبی تاالب هورالعظیم با به کارگیری تکنیک های 
سنجش از دور. همایش ژئوماتیک 86، تهران، 31 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه. 

ارزیابی   .1398 س.،  دشتی،  و  م.  توکلی  غ.،  سبزقبایی،  س.،  آذر،  جعفری 
ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تاالب  های بین المللی سواحل جنوبی 

ایران. مخاطرات محیط طبیعی، 9)23(: 41-62.
تخریب  اصلی  عوامل  از  یکی  اراضی،  کاربری  تغییر   .1397 ع.،  جلیلی، 

محیط های طبیعی کشور. طبیعت ایران، 3)1(:3-3.
هورالعظیم  تاالب  تغییرات  بررسی   .1399 س.،  تیموری،  و  م.  خسروشاهی، 
آن،  مورد نیاز  تعیین حقابه  و  به سال 2017  منتهی  ساله  زمانی 33  دوره  طی 
مطالعات طرح جامع گرد و غبار خوزستان. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

کشور، تهران، 148 صفحه.
درگاهیان، ف.، تیموری، س.، لطفی نسب اصل، س. و رضوی زاده، س.، 1398. 

بررسی تغییر کاربری زمین در هور منصوریه و ارتباط آن با رخدادهای خشک سالی 
و گرد و غبار در کالنشهر اهواز. پژوهش های آبخیزداری، 32)4(:94-104.

درگاهیان، ف. 1399. بررسی ویژگی های اقلیم شناختی مرتبط با پدیده گرد و 
غبار در حوزه های آبخیز منتهی به کانون های گرد و غبار خوزستان، مطالعات 
طرح جامع گرد و غبار خوزستان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 

215 صفحه.

شکل 9- طغیان رودخانه و زیر آب رفتن مجدد پهنه سیل گیر در محل سرشاخه های ورودی به تاالب 

حوضه کرخه ادامه دهد، درنتیجه این پدیده در افزایش میزان 
طغیان رودخانه کرخه و خسارت های ناشی از آن به اراضی 

واقع در حریم رودخانه نقش مؤثری ایفا کرده است.
با اینکه نمی توان کتمان کرد یکی از ملزومات اولیه برای 
اجرای تعدادی از طرح های توسعه ای، تأمین زمین است، اما 
در برنامه های توسعه ای، حفظ مناطق حفاظت شده و سایر 
اکوسیستم های ویژه و شاخص، که دستگاه های متولی، آنها 
توسعه  قرمز  به عنوان خط  می کنند،  معرفی  و  شناسایی  را 

محسوب می شود )جلیلی، 1397(.

سپاسگزاری
جامع  طرح  از  برگرفته  مطالعه  این  اینکه  به  توجه  با 
مطالعات کانون های گرد و غبار استان خوزستان است، از 

دست اندرکاران اجرای این طرح سپاسگزاری می شود.
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