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 چکیده
تاالب میقان با کارکردها و خشک قرار دارد، شهر اراك در منطقه خشک و نیمه تاالب میقان اراك در مرکز کشور ایران و مجاور کالن

میقان نیازمند ارزیابی و دارد. جلوگیری از تخریب و تهدید تاالب  های محیط زیستی مفید در معرض تخریب و تهدید شدید قرارارزش
های علت و معلول باشد. این مطالعه زنجیرهشناخت درست از منطقه و ارائه برنامه منطقی جهت دستیابی به توسعه پایدار ضروری می

اثیر محیط این مدل رابطه بین فرآیندهای محیط زیستی و تکند. شناسایی می DPSIRتخریب تاالب میقان و برنامه توسعه پایدار را با مدل 
خشكسالی و شدت مهمترین نیروی محرکه شامل افزایش جمعیت،  .دهد. نتایج نشان میکندهای انسانی تعریف میزیستی را با فعالیت

کاوی، وضعیت تاالب میقان را با خشكی ها و معدنورود آلودگی چاه، ، باعث فشارهای شامل گسترش سدسازی، حفرافزایش تقاضا برای آب
 بروز بیماری و اعتراض مردمی شده است، این موضوع باعث اثر بر افزایش آلودگی هوا، زایش بروز گرد و غبار نمكی مواجه کردهبیشتر و اف

حوضه و زیر  وضعیت و اثر در سطح کالن، فشار، پایدار با اولویت نیروی محرکه، ها از طریق تدوین برنامه توسعهاست، بر این اساس پاسخ
ها شامل : دستیابی به مدیریت یكپارچه با مشارکت همه ذینفعان، توان محیط زیستی منطقه، احیا و حفظ هم برنامهباشد. اها میحوضه

 باشد.میتاالب و اکوتوریسم 
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 سرآغاز
 اثر بارزترین سرزمین منابع از رویهبی و نادرست هایبرداریبهره
 جدی هشداری هاتاالب تخریب. گذاردمی هاتاالب در را خود

. (1939، همكاران و محمد)آل است توسعه ناپایداری بر مبنی
 در گرفتن قرار دلیله ب اراك میقان تاالب ممنوع شكار منطقه

 منطقه و زاگرس و البرز کوه رشته دو برخورد زاویه و کشور رکزم
 برخوردار توجهی قابل زیستی شرایط از خشکیمهن و خشک

 دلیله ب زمستان و پاییز هایفصل در کهطوریه ب. است
 42 بین گرفتن قرار و زیستگاهی مطلوب شرایط از برخورداری

 پذیرای کشور در پرندگان، مهم منطقه 101 و المللیبین تاالب
 این. است معمولی درنای ویژهه ب مهاجر پرنده زیادی تعداد

به  بیابانی و کویری شرایط داشتن با تابستان فصل در منطقه
 در غبار و گرد انتشار و زاییبیابان مهم کانون 187 از یكیعنوان 

 لتع به اراك میقان تاالب آبگیر قسمت در. باشدمی کشور مرکز
 حوزه حاشیه قسمت در و است گیاهی پوشش فاقد گرفتگیآب

 Juncus sp, :قبیل از گیاهی پوشش )مرکزی( کویر آبگیر

Alearopus litralis Nitraria schoberi, Cyperus 

eremicus و Atriplex hymenelytra تغییرات. دارد وجود 
 از استفاده با گذشته هده طی ویژه به، میقان تاالب ظاهری
، سرزمین این کلی فرایند که دهدمی نشان ایماهواره تصاویر

 یهاتاالب از حفاظت طرح. (1931، )انصاری است بوده قهقرایی
 مرجععنوان بهزیست محیط حفاظت سازمان شارکتم با ایران
 (United Nationsمتحد ملل عمران برنامه و ملی

(Environment Programme زیست محیط تسهیالت و
 و کاهش هدف با (Global Environment Facility) جهانی

 و زیست بقای و پایداری طورکلیه ب وها تهدید مییدا حذف یا
 طبیعی ارزشمندهای اکوسیستم این یتمدیر بهینه شرایط تامین

 تحقق راستای در. استشده  عملیاتی و تعریف 4001 سال از
 67 ماده الف بند در که بومی زیست مدیریت به دستیابی رویكرد
 الف( )بند 131، الف( )بند 187 مواد و توسعه چهارم برنامه قانون

 گرفته ارقر تاکید مورد توسعه پنجم برنامه قانون د( )بند 139 و
 کشور اهمیت با تاالب سه در بومی زیست مدیریت برنامه. است

. استشده  تدوین پریشان تاالب و شادگان تاالب، دریاچه شامل
 مدیریت برنامه نیز آنها برای تا شد انتخاب دیگر تاالب 7 سپس
 این از یكی اراك میقان تاالب. شود تدوین بومی زیست
 تدوین دبیرخانه 1931 الس از که، است منتخب یهاتاالب
 برگزاری با و تشكیل میقان تاالب جامع مدیریت برنامه

 نهایتا 1931 و 1932، 1939 هایسال در مشورتی هایکارگاه
 این. (1931، اراك اسالمی آزاد )دانشگاه شد تدوین مذکور برنامه
 مرکزی استانریزی برنامه شورای در 6/3/31 تاریخ در برنامه

. (1931، مرکزی استانزیست محیط حفاظت کل ارهاد) شد تصویب
 خالصه برای نظریه یک عنوان به تواندمی اکوسیستمی نگرش
 اکوسیستم ساختار و طبیعی عملكرد آنها توسط که ابزارها کردن

 و پایدار استفاده به همچنان کهحالی در شود حفظ و حمایت
 ودش گرفته نظر در شود داده اجازه جامعه سوی از توسعه

(Elliott et al., 2006) .به  هایینگرش چنین کلیطوره ب
 مدیریت دل در استشده  شناخته سازگان بوم مدیریتعنوان 

 از برداریبهره که دارد قرار DPSIR مدل سازگان بوم
 را انسانی یاهفعالیت متضاد تاثیرات نوع هر و طبیعیمنابع

 از حمایت لیدیک ابزارهای از یكی مدل این کندمی مدیریت
 ارزیابی برای که است شده ایجاد اخیر هایدهه در گیریتصمیم

 وزیستی محیط سیاست تاثیرات با ارتباط برقراری و مدیریت
 ,.Gregory et al) است شده تفادهاس آن با همراه مشكالت

، وضعیت، فشار، محرکه نیروی از نمایندگی به مدل این. (2005
 دانش که وسیع تحلیلی چارچوب از عناصری، هاپاسخ و تاثیرات

 یقانون و اقتصادی، اجتماعی هایخپاس به و تغییر دالیل به را
. (Elliott, 2002) است دهدمی ارتباط تغییرات آن به جامعه
 (-Driving force- Pressure- State- Impactمدل

(Response سیستم درباره متنوع اطالعات تواندمی 
 اطالعات این تا. کند سازیساده و بندیطبقه رازیستی محیط
 به . گیرند قرار گذارانسیاست اختیار در الیاحتم هایپاسخ برای

 اییندهافز سرعت با اخیر هایدهه در روش این دلیل همین
 و )خطیبی است استفاده حال در گذارانسیاست و محققان توسط

 مدل از 4012 الس در همكاران و Shao. (1932، همكاران
DPSIR هایریسک گیریشكل هایمكانیسم بررسی برای 

 گرفته نظر در اکولوژیكی محیط از حفاظت به نیاز و زیستیمحیط
 با 4011 سال در Elliott. (Shao et al., 2014) استشده 

 اکوسیستمی نگرش و شده یكی هایسامانه نگرش از استفاده
 در اجتماعی منافع و یستماکوس خدمات با را DPSIR مدل

 برای مشخصی ارچوبچ و کردند ادغام دریاییزیست محیط
 دندنمو ایجاد دریاییزیست محیط در گیریتصمیم از حمایت

(Elliott, 2011) .مدل DPSIR برای یافته سازمان اختارس 
 فراهم را ستماکوسی در تغییرات به پاسخ و نتایج دالیل تحلیل

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Atriplex_hymenelytra&action=edit&redlink=1
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 .(Rounsevell et al. , 2010 & Ness et al., 2010) کندمی

 یربرقرا توانایی و تاس ایرشته بین مدل یک DPSIR مدل
 در و دارد را واقعی هانج مسایل و علمی هاییافته ارتباط

 شودمی استفادهزیستی محیط منابع ریتمدی هایگیریتصمیم
(Tscherning et al., 2012) .مدل اخیرا DPSIR توسعه برای 

 و هامدل سازیمفهوم و ادراك ایرشتهبین هایخصشا
 است شده استفاده مرتبط هایسیاست تدوین به مربوط تحقیقات

(Svarstad et al., 2008). فرایند ایریشه بررسی منظور به 
 منابع از انسان هایبرداریبهره هشیو باید، میقان تاالب قهقرایی

 درك. شود ررسیب (خاك و آب ویژه )به سرزمین هپای
 نیازمند میقان تاالب سرزمین تخریب معلولی و علت هایزنجیره

 و تاالب محدوده از تربزرگ مقیاس در لیمسا ابعاد به توجه
 و علت هایزنجیره شناسایی مطالعه این هدف. است آبریز هحوض

 نیروی مدل از استفاده با میقان تاالب سرزمین تخریب معلولی
 هایبرنامه تدوین سپس، پاسخ و اثر، وضعیت، فشار، محرکه

 اصلی مزیت. است حفاظت( هدف با توسعه ویژه )به پایدار هتوسع
 اثر، وضعیت، فشار، محرکه نیروی رهیافت از استفاده، مطالعه این

 زیستمحیط وضعیت مقدماتی شناخت و ارزیابی برای پاسخ و
 . باشدمی میقان تاالب

 

 هاروش و مواد

 لعهمطا مورد منطقه
  وضهـح لـداخ در و رانـای فالت زـمرک در انـمیق ریزـآب حوضه

 میقان تاالب حوضه این مرکز در. است شده واقع نمک دریاچه
 شرقشمال کیلومتری 10 فاصله در تاالب این. دارد قرار

 منطقه. دارد قرار آبادداود شهر مجاورت در و اراك شهرکالن
 1987 سال پاییز در هكتار 41000 حدودا مساحت با میقان تاالب

 حفاظت سازمان سوی از ممنوع شكار منطقه عنوان به
 آبخیز حوزه ساالنه بارندگی میانگین. شد اعالم زیستمحیط
 4096 ساالنه تبخیر میانگین و میلیمتر 487 میقان تاالب

 اقلیم دومارتن بندیطبقه طبق اقلیمی نظر از. است میلیمتر
 سرد خشک نوع از آمبرژه بندیبقهط بقط و خشکنیمه منطقه

 میقان تاالب آبخیز حوضه مساحت. (1931، )انصاری باشدمی
 شده تشكیل زیرحوضه 7 از که است هكتار هزار 114 معادل
 واقع تاالب غرب و جنوب، شرق، شمال درها زیرحوضه. است
 دارد قرارها زیرحوضه این وسط در تاالب کهطوریهب. اندشده

 کنندهتامین کرهرود و ساروق، آبادامان هایودخانهر. (1 )شكل
 از نیز تاالب آب درصد 20 و تاالب ورودی درصد 60 حدودا
 است آشتیان و شهرآب، آبادابراهیم، خیرآباد هایرودخانه طریق

 گذاریشماره (1) شكل در. (1981، جهادکشاورزی وزارت)
 پهنه رب 8 شماره آبخیز و است مساحت حسب بر آبخیزها

 باهای اکوسیستم (1) شكل در. است منطبق تاالب اکولوژیكی
 حفاظت منطقه شامل میقان تاالب حوضه خشكی و آبی ارزش
، اراك میقان تاالب ممنوع شكار مناطق، اراك هفتادقله شده
 . (1931 ،)انصاری است شده ارایه خنداب پلنگاب و آشتیان انورس

 

 
 )نگارنده( میقان تاالب هایزیرحوضه و آبخیز حوضه، زیستمحیط مدیریت تحت اطقمن جغرافیایی موقعیت :(1) شکل

 

 تحقیق روش
  تحلیل و زیهـتج و ریحـتش، وصیفـت مطالعه نــای یـاصل روش

 -ایکتابخانه همطالع، کیفی، کمی هایداده از استفاده با سیستمی
 ارچوبچ در ایماهواره تصاویر مقایسه و میدانی بازدید، آماری
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 طریق از منطقه مقدماتی شناخت و ارزیابی. است DPSIR مدل
 (DPSIR) پاسخ و اثر، وضعیت، فشار، محرکه نیروی مدل

 آژانس طریق از 70 دهه در مدل این. استشده  حاصل
 از (European Environment Agency) اروپازیست محیط
 آن ربردکا و یافت توسعه (PSR) پاسخ -وضعیت -فشار مدل

 دیاگرام ارایه در آن قوت نقطه و معلولی و علی هایزنجیره رایها
 اطالعات و هاداده مدل این یاطالعات خوراك. است مفهومی
، فشار، محرکه نیروی شامل: مدل یاجزا از کاربردی و پژوهشی
 یندهایافر ارتباط چارچوب این. باشدمی پاسخ و اثر، وضعیت
 هایفعالیت از ناشی آثار و انسانی عوامل با رازیست محیط
 و محرکه نیروهای مدل این مطابق کندمی مشخص یانسان

 بر فشارهایی شدن وارد به خشكسالی و انسان نیازهای
 وضعیت در که شودمی جتمن سرزمین پایه منابع وزیست محیط
 منفی تاثیر اکوسیستم و انسان سالمت، هاجاذب، منابع

 شودمی ارایه هاییپاسخ منفی ارآث این کاهش برای. گذارندمی
(EEA, 1999) .Namaalwa 4019 سال در همكاران و 

 را تغییر محرکه نیروی و هاتاالب اکوسیستم خدمات و عملكرد
 .دادند پیشنهاد پایدار استفاده ایبر دستورالعمل و کردند بررسی

 منافع، طبیعی اکوسیستم اطالعات آوریجمع از حاصل نتایج
 کیفی ارزیابی، تاالب مدیریت برای نهادی زمینه، نفعانذی

، DPSIR مدل در یكپارچه صورت به اکوسیستم خدمات
های پاسخ و اکوسیستم خدمات بر تاثیر، تغییر محرکه نیروهای
 مدیریت برای همچنین داد نشان را مدیریت برای احتمالی

 سیاست کارگیری به در عمودی و افقی همكاری به نیاز، تاالب
 و آب مدیریت یكپارچههای فن و پایدار کشاورزی کاربرد، تاالب
 حمایت برای سازیظرفیت و تحقیق، مستمر پایش و غذایی مواد

. (Namaalwa et al., 2013) دارد وجود تطبیقی مدیریت از
. کندمی تفهیم روپیش مطالعه در را مدل این کاربرد (4) شكل
 تشدید، عیتجم )افزایش محرکه نیروی :شامل مدل اجزای

 افزایش و سرزمین پایه منابع به کشاورزان وابستگی، خشكسالی
های چاه حفر، رویهبی سدسازی با آب )تامین فشار، آب( تقاضای

 و میقان تاالب شدن )خشک وضعیت، ها(آلودگی ورود و عمیق
 )آلودگی اثر، سدیم( سولفات حاوی نمكی غبار و گرد پدیده بروز
 نیروهای اولویت )با پاسخ و ها(اعتراض و اهبیماری افزایش، هوا

 برنامه تعیین منظوره ب. باشندمی اثر( و وضعیت فشار محرکه
 شناخت و ارزیابی به توجه با میقان تاالب سرزمین پایدار توسعه

 مقایسه با همچنین و زیستیمحیط وضعیت از شده حاصل مقدماتی

 آبخیزها رد اجتماعی اقتصادی و اکولوژیكی یرهایمتغ اجزای
 نهایت در و شد تعیین فشار به پاسخگوی ایبر آبخیزها اولویت

. شد ارایه میقان تاالب در پایدار توسعه پیشنهادی هاینامهبر

 
  پاسخ و اثر وضعیت فشار محرکه نیروی مدل تفهیم :(2) شکل

 

 هایافته

 محرکه نیروی -
 جمعیت رشد 

  و نیاز از خاصی سطح ادـایج سبب یـاجتماع و اقتصادی واملـع

 پایه منابع از نادرست برداریبهره سبب تقاضا. شودمی تقاضا
 رشد به رو جمعیت نیازهای. شودمی خاك( و )آب سرزمین

 پایه منابع بر ییفشارها که شوندمی محسوب ایمحرکه نیروی
 آبخیز حوزه. (1939، همكاران و محمد)آل. ندنکمی وارد سرزمین
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 هایشهرستان از بخشی و اراك شهرستان در میقان تاالب
 که است شده واقع کمیجان و خنداب، فرمهین، تفرش، آشتیان

 درصد 10 معادل نفر هزار 700 بر بالغ جمعیتی ،حوزه این در
 این در جمعیت رشد روند بررسی با. کندمی زندگی استان جمعیت

 9 از بیش جمعیت گذشته سال 91 طی در شودمی مالحظه حوزه
 حدود به 1911 سال در نفر هزار 400 حدود از. است شده برابر
 جمعیت درصد 80. است رسیده 1930 سال در نفر هزار 700
، آشتیان شهرستان در ابقیم و اراك شهرستان در میقان حوزه

 جمعیت نسبت. دندار قرار کمیجان و خنداب، تفرش، فرمهین
 40 به 80 ترتیب به میقان تاالب حوزه در روستایی به شهری
. است میقان تاالب حاشیه شهر تنها داودآباد. باشدمی درصد

 1988 برابر تاالب حاشیه روستاهای در ساکن جمعیت مجموع
 درآمد اصلی منبع. باشدمی نفر 1414 برابر داودآباد شهر و نفر

 شهر در و دامداری و کشاورزی تاالب حاشیه روستاهای ساکنین
، شاورزیک بخش سهم. است کشاورزی و یدامپرور داودآباد
 عمده. باشدمی درصد 21 و 96، 49 ترتیب به خدمات و صنعت
 نعتص بخش عمده و یانیروستا به مربوط کشاورزی بخش سهم

 به. (1939، آماری سالنامه) است شهرنشینان مربوط خدمات و
 سبب سرزمین منابع از ورانهبهره غیر و رویهبی استفاده دلیل

 تولید. است دهش منطقه توسعه هایظرفیت سایر به توجهیبی
 اراضی بیشتر است متكی سنتی تولید شیوه به بیشتر کشاورزی
 موضوع این که شودمی کشت مالكی خرده صورته ب کشاورزی

 سنتی تولید شیوه تداوم و سعهتو سبب و تكنولوژی توسعه مانع
 هایسیاست. شودمی رتاقتصادی غیر تولید نوع این و، استشده 

 افزایش سبب آب هویژهب کشاورزی هایهنهاد توزیع جمله از حمایتی

 عدم اساس این بر. استشده  نادرست و رویهبی مصرف و تقاضا
 وینیربه عنوان  سرزمین تخریب و سرزمین صحیح آمایش
  .(1939 ،همكاران و محمدآل) شودمی تلقی ناپایدار توسعه محرکه

 
 یخشکسال 

 منابع کیفیت بر تاثیر اقلیمی عامل ویژهه ب طبیعی عوامل
 و نظمیبی. گذاردمی جمعیت نیاز مورد خاك( و )آب سرزمین
 سبب محرکه نیرویبه عنوان  دما افزایش و بارندگی کاهش

 اساس بر. شودمی خاك( و آب) پایه منابع بر بیشتر فشار
 حوضه ودشمی مشخص اخیر هایسال در هواشناسی اطالعات

 دهپدی این دالیل جمله از. استشده  ترخشک میقان تاالب
 درجه 4 میزان به هوا دمای میانگین افزایش به توانمی

 بارش میزان کاهش و اخیر دهه طی اراك ایستگاه در گرادسانتی
 یزیپا و بهار هایفصل در خصوصبه باران ریزش در نظمیبی و
 به برف از بارش نوع تغییر، هوا ایدم افزایش علت به همچنین و

 کل اداره). کرد اشاره اخیر هایسال در، زمستان فصل در باران

 . (1931، مرکزی استان هواشناسی
 

 فشار -
 نیازهایش تامین برای ،انسان مخرب هایفعالیت و خشكسالی پدیده

 مهمترین است کرده محروم زیرزمینی و سطحی آب از را میقان تاالب

 . است زیر شرحه ب میقان تاالب سرزمین بر هوارد یفشارها
 

 رویهبی سدسازی 

 از یكی رودها کشیدن تاسار به با سدسازی رسدمی نظر به
 عامل سد احداث ذات است هاتاالب شدن خشک هایعلت

 جهاد گزارش اساس بر. شودمی آب تقاضای و مصرف افزایش
 سیر اورزیکش تولیدات خشكسالی هایسال در حتی کشاورزی
 به مهم حوزه زیر 7 میقان تاالب حوزه در. است داشته صعودی

 و شهرآب، آشتیان، کهریز قره، خیرآباد، آبادامان، ساروق هاینام
 بند 470. است مییدا رودخانه فاقد که، دارد وجود آبادابراهیم
 هاسد این دارد وجود میقان تاالب حوزه در شده ساخته خاکی
 رودخانه روی بر. است شده اراك میقان تاالب به آب ورود مانع
 بندهای مهمترین. دارد وجود خاکی بند 10 از بیش کهریز قره

، کبوددینه سد شامل: میقان تاالب حوزه سیمان و سنگ، خاکی
، خیرآباد، آبادامان سد، نوازنسد، کشهسد، سنجان کاللهسد

 صلیا هایرودخانه شدن خشک سبب که. .. و دوگر دره سدهای
 . اندشده تاالب به ورودی

 

 تاالب در کاویمعدن 

 از بیش با سدیم سولفات معدنی ذخیره ترینبزرگ تاالب این در
 آن از است دهه 9 به نزدیک که، دارد وجود تن میلیون 21

 احداث با که صورت این به. گیردمی صورت صنعتی برداریبهره
 تاالب داخل جزیره هب غربی حاشیه از کیلومتر 2 طول به ایجاده

 کارخانه به جزیره داخل از را معدنی مواد و اندیافته دسترسی
 یتفعال این. نمایندمی منتقل تاالب غربی یهحاش در فرآوری
 سبب کشیجاده جمله از است داشته تاالب بر مخربی تاثیرات

 شده تاالب جنوب و شمال ژیكیهیدولو و اکولوژیكی ارتباط قطع
 از ترخشک تاالب شمالی قسمت مواقع اکثر در کهیطوره ب

 را تاالب آب چرخشی جریان و است هشد تاالب جنوبی قسمت
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 تبخیر مستعد و آرام محیط به را تاالب جاده. است نموده مختل
، شیوه این با معدنی مواد برداشت همچنین. است نموده تبدیل
 زیاد خوردن برهم و تخریب سبب برداشت زیاد عمق و حجم
 یافته افزایش گرم فصول در آب تبخیر و شده دریاچه سطح
 از نشان 30 دهه با 70 دهه ایماهواره تصویر مقایسه با. است

 100 ساالنه برداشت و است شده معدنی کار سینه زیاد افزایش
 و خشكی وسعت افزایش سبب تاالب از معدنی مواد تن هزار

 . (1931، )انصاری است هشد تاالب آبگیر سطح کاهش
 

 کشت الگوی تغییر  

 کشاورزی محصوالت انواع اصولیغیر و رویهبی تولید افزایش با
 بر و است یافته افزایش کشاورزی کاربری اکولوژیک پای جای

 از کشت ویالگ تحوالت عمده منطقه کشاورزی جهاد آمار اساس
 جو، گندم کشت به میوه هایباغا تبدیل سبب بعد به 1970 سال

 هایچاه احداث. استشده  بازده کم اراضی در جاتصیفی و
 هایکوه از که ییهاچشمه و هاقنات شدن خشک سبب یقعم

 هدایت باغات و کشاورزی اراضی و روستاها به را آب اطراف
 ایران یتاریخ قنات ترینیقدیم مثالبه عنوان . شد نمودندمی

 اکنون مه. دارد قرار حوضه این در آبادابراهیم روستای به مربوط
 هزار 110، آبی اراضی هكتار هزار100  میقان تاالب حوضه در

 هكتار هزار 2، مسكونی مناطق هكتار هزار 1، دیم اراضی هكتار
، کشت الگوی تغییر. دارد وجود مراتع هكتار هزار 460 و باغات

 منطقه. است داده افزایش توجهی قابل میزان به را آب مصرف
 کم مراتع تبدیل. دارد را جو و گندم تولید نخست رتبه فراهان

 و گرد افزایش و زاییبیابان گسترش سبب دیم اراضی به بازده
 . (1930، مرکزی استانداری ) استشده  منطقه در غبار

 

 آبیاری کم بازده 

 است درصد 34 ایران کشاورزی بخش در مصرفی آب سهم
(FAO, 2008) .میزان همین هب نیز میقان تاالب آبریز حوضه 

 بازده دلیل به ،بنابراین. (1930، مرکزی منطقه آب )سازمان است
 بخش در شده مصرف آب درصد 70 حدود ،درصد 90 برابر کم

 سیستم فاقد اراضی عمده قسمت ،زیرا. رودمی هدر به کشاورزی
 . (1930، مرکزی استانداری) است نوین آبیاری

 

 چاه رویه بی حفر 

 کرده ایجاد اراك میقان تاالب در مشكالتی کشاورزی هایچاه
 این که بود چاه حلقه 171 منطقه هایچاه 84 سال در. است

 این اکثر که یافت افزایش چاه حلقه 9813 به 88 سال در تعداد
 مشكالتی بروز سبب که عواملی از یكی و هستند غیرمجاز هاچاه
. است زغیرمجا هایچاه همین وجود شده اراك میقان تاالب در
 بیالن دچار میقان حوزه در واقع فراهان دشت شرایط این در

 هایآب طحس. اندشده شور دریاچه حاشیه هایچاه آب و منفی
 متر 17 میزان به 1988 تا 1961 دوره طی اراك دشت زیرزمینی

 . (1930، همكاران و )هاشمی دهدمی نشان کاهش
 

 اراضی کاربری و گیاهی پوشش تغییر 

 معدنی کارخانه احداث، مرکز در سدیم سولفات اویک معدن
، آرتمیا پرورشهای حوضچه احداث، تاالب غرب در ایران امالح
، خیرآباد) صنعتی هایشهرك استقرار، امیرکبیر جدید شهر احداث
 شهر فاضالب خانهتصفیه احداث، (ساروق، فرمهین، آبادایبک
 شرکت به البتا حاشیه اراضی واگذاری، اراك فرودگاه، اراك

 تغییرات مهمترین از اراك کالنشهر توسعه و سازیآلومینیوم
 اسالمی آزاد دانشگاه) باشندمی میقان تاالب اراضی کاربری

 از آبی اراضی موجود ایماهواره تصاویر به توجه با. (1931، اراك
 و رسیده هكتار هزار 100 به هكتار17920 میزان از 72 سال

 داشته افزایش هكتار 1000 به هكتار 1300 از مسكونی اراضی
 اراضی این تمام اساس این بر. (1930، مرکزی استانداری) است
 و سدها، هاچاه از آنها آب و دارند نیاز آب به سكونت و کار برای
 . شودمی تامین هاآبروان

 

 تاالب به اراک شهرخانه تصفیه پساب ورود  

 گرفته قرار تاالب تمجاور در اراك شهری فاضالب خانهتصفیه
 باخانه تصفیه دوم و اول واحد. است تصفیه واحد سه دارای و

 بر بالغ جمعیتی روز شبانه در مكعب متر 44000تصفیه ظرفیت
 شهری فاضالب، واحد دو این در. دهدمی پوشش را نفر هزار101

 مدت طوالنی روشی که شودمی تصفیه تثبیت برکه روش با
 با شده اندازیراه جاری سال ابتدای در که سوم واحد در. است

 لجن روش به روز شبانه در مكعب متر 18000 تصفیه ظرفیت
 پوشش تحت را نفر 410000بر بالغ جمعیتی و شده تصفیه فعال
 مكعب متر 80000جمعا اراكخانه تصفیه واحد سه ،بنابراین. دارد

 تحت جمعیت و نموده تصفیه روز شبانه در را شهری فاضالب
 اراك فعلی جمعیت که این به نظر. است نفر 911000آن شپوش

 اراك جمعیت از نفر 171000 هنوز بنابراین، .است نفر 146000
 39 سال در. اندنگرفته قرار فاضالب تصفیه سیستم پوشش تحت
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 اراك شهرخانه تصفیه فاضالب روز در مترمكعب 61000 برابر
، اراك بفاضال و آب )شرکت است هشد میقان تاالب وارد

 مغذی مواد و آلی مواد وجود دهندهنشان تیره سبز رنگ. (1939
 مواد از نشان کف وجود است فاضالب در زیاد مقدار به

 نتایج اساس بر. است فاضالب در شوینده( )مواد سورفاکتانت
 استاندارد با تطبیق و 1939 درزیست محیط معتمد آزمایشگاه
 9 از بیش COD و رداستاندا برابر BOD 9 میزان شد مشخص

 است استاندارد برابر 1/4 معلق جامد مواد میزان و استاندارد برابر
 فاضالب ورود است استاندارد از کمتر سنگین فلزات میزان فقط و
زیست محیط آالینده مخزن به را تاالب تدریج به کیفیت این با

 میزان. کندمی مبدل خطرناك موجودات رسای و انسان برای
COD این به توجه با و لیتر در گرممیلی 136 تاالب به دیورو 

 روزانه شودمی تاالب وارد فاضالب مترمكعب 61000 روزانه که
. شودمی تاالب آبی محیط وارد آالینده شیمیایی مواد تن 72/14
 آبی محیط وارد آالینده آلی مواد تن 7/1 روزانه BOD مورد در

 814 روزانه و معلق جامد ادمو تن 7 روزانه ورود با شودمی تاالب
 با و شده پر جامد مواد از کمکم تاالب به محلول جامد مواد تن

 اورتو سدیم حاوی مغذی فاضالب تاالب شور آب زدن کنار
 رشد برای مناسبی باتالقی محیط و گرفته را آن جای فسفات
 تاالب در اکنون هم پدیده این آوردمی پدید مهاجم گیاهان
 آبزی گیاهان از هكتار 1732 از بیش وسعت و تادهاف اتفاق میقان

 هكتار 11998 برابر بتاال مساحت به توجه با. است شده پوشیده
 سال 40 از بعد اراك شهر فاضالب ورود با شودمی بینیپیش

 وجود تاالب در آبی منبع و شده یوتروف کلیه ب میقان تاالب
 یشیمیای و کشاورزیهای پساب همچنین. داشت نخواهد
 مكان شیرابه و فرمهین و آبادایبک، خیرآباد صنعتی هایشهرك

 . شوندمی تاالب وارد مسكونی مناطق سایر و اراك شهر زباله دفن
 
 تاالب به معدنی ایباطله ورود 

 برابر امالح شرکت در خشک صورت به هاباطله تولید محج
 رطو به سدیم سولفات تولید میزان و سال در تن 170000

 در فلوکوالنت مصرف میزان. است تن هزار 140 سالیانه طمتوس
 سولفات تن هر زایا به گرم 100 نیز سدیم سولفات تولید فرایند
 همراهه ب فلوکوالنت سال در تن 14 ،بنابراین .باشدمی سدیم
 ،فعالیت سال 12 لطو در. شودمی تاالب وارد معدنی هایباطله
 قاعده عاعش و متر 2 رتفاعا به مخروطی ،هاباطله تخلیه محل
 معدنی هایباطله میزان این ورود. است داده تشكیل را متر 960

 تغییر سبب تاالب داخل به غربی قسمت از امالح معدنی شرکت
شده  دریاچه سطح شیب جهت و میزان، مرفولوژی، ترکیبات در

 دریاچه آب عمق تدریجی کاهش سبب روند این ادامه با که است
 هایجریان رتغیی با همچنین. شودمی غرب به شرق قسمت از

 حاشیه اراضی به تاالب آب پیشروی و تاالب سطح هیدرولوژی
 خیزیحاصل کاهش و گیاهی پوشش شدن خشک سبب تاالب شرقی

 . شودمی نمكی گردوغبار و کویری مناطق افزایش و اراضی
 

 تاالب بقای و وریبهره کاهش سبب خشکسالی 

 دهیآب مدت بلند متوسط در موثر و مهم ترهایپارام از یكی
 سال از. است خشكسالی و سالی تر ایهدوره میقان حوضه
 مشاهده سالی تر دوره دو و خشكسالی دوره چهار تاکنون 1961

 دوم دوره و 1970 تا 1961 سال از اول خشكسالی دوره. شودمی
 و 1988 تا 1986 سال از سوم دوره و 1978 تا 1971 سال از

 شدیدترین دوم دوره. باشدمی 1932 تا 1988 سال از چهارم دوره
 این. است گذشته سال 90 طی پیوسته وقوع به خشكسالی

 رهدو. شد میقان تاالب موجودی آب شدید کاهش سببها دوره
 زراعی سال در کهطوریه ب، است بوده خفیف خشكسالی چهارم

. بود نرمال حد در میقان تاالب در خشكسالی وضعیت 31 - 32
 . (1931، مرکزی استان هواشناسی کل اداره)
 

 وضعیت -
 هایجاذب و کیفیت و کمیت در تغییراتی ایجاد سبب فشار

 موجود وضعیت با مرتبط هایخشب مهمترین .شودمی زیستمحیط

 است: زیر شرحه ب میقان تاالب سرزمینزیست محیط آینده و
 

 منطقه کویرزایی و بیابانی افزایش  

 و جوان مارنی و تخریبی تبخیری هایسازند فراوانی جودو
 میقان تاالب پیشروی. است زاییبیابان عوامل از نمكی هایگنبد
 کم کشاورزی اراضی سطح افزایش و مراتع سطح کاهش و اراك
 در. استشده  منطقه در بیابانزایی گسترش تمعضال از بازده

 فرسایش و تخریب از حاصل مواد و امالح باران پر فصول
 شرق شمال و شمال سازندهای جمله از حوضه حاشیه سازندهای

 یک حداکثر عمق به یموقت دریاچه و شده تخلیه پالیا به حوضه
 تشكیل سبب گرم فصل در شدید تبخیر با و کندمی ایجاد متر

 میقان کویر یا تاالب روی پیش و سطح در تبخیری رسوبات
 حوضه از هكتار 78/111660 مساحت با درصد 60/47. شودمی
 بیشتر که گرفته بر در ناچیز و کم زاییبیابان با مناطقی را
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 زاییبیابان کالس. شودمی شامل حوضه حاشیه در را تفاعاتار
 72/26 معادل هاافكنهمخروط و هافالت به مربوط بیشتر متوسط
. شودمی حوضه مساحت از هكتار 14/416870 برابر درصد
 مارنی تخریب و بخیریت سازندهای، آبرفتی و اینهدام هایدشت

 معادل هكتار 12/81124 مساحت با شدید زاییبیابان کالس
 خیلی زاییبیابان کالس. باشدمی حوضه مساحت درصد 76/12

 حوضه مرکز در واقع پست اراضی و سیالبی اراضی در شدید
، گلی نهپه، نمكی قشر جمله از کویر شامل منطقه این. باشدمی

 هكتار 11/13306 وسعت با کویر حاشیه سیالبی اراضی و رسی
 -غربیشمال روند با کشیدگی یک با حوضه مساحت درصد 30/10 برابر
 . (1930 ،همكاران و )خانجانی باشدمی حوضه مرکز در شرقیبجنو

 

 هوا و آب کیفیت تنزیل و اقلیمی اختالالت 

 هوای و آب تلطیف و تعدیل عامل گذشته در که میقان تاالب
 ویژهه ب شهرها و روستاها جمعیتی مراکز و اراك و فراهان دشت
 گرد و خشک و گرم هوای ایجاد منبع اکنون، بود داودآباد و اراك

 با است محسوس پدیده این تابستان فصل درو  است غبار و
 یكیاکولوژ نقش و میكروکلیما کارکرد یآب اکوسیستم این حذف

 حرارتی انرژی اساس این بر. شودمی مختل آن هیدرولوژیكی و
 هم تنهاه ن و شودمی تقویت ایگلخانه اثر و رودمی باال منطقه
 شرایط و شودمی تشدید بارش الگوی تغییر آینده در بلكه اکنون

 کمیت و کیفیت کاهش سبب خشكسالی. کرد خواهد بدتر را
 آلودگی شتانبا، ایگونه غنا کاهش، تاالب اطراف هایزیستگاه

 اطالعات اساس بر. شودمی هیدرولوژیكی ثبات خوردن برهم و
 و شناسیاقلیم، سنجیباران ایستگاه 90 بررسی با هواشناسی
 آبریز حوضه بارش میانگین شد مشخص، شده انجام سینوپتیک

 که، باشدمی میلیمتر 6/461 همباران خطوط روش به میقان کویر
 کویر حوضه جوی نزوالت حجم کل، حوضه مساحت به توجه با

 اساس بر. باشدمی مترمكعب میلیارد 29/1 ساالنه میقان
 بارشی ناحیه سه دارای آبریز حوضه این تحقیق این هاییافته
 روستاهای روی بر حوضه شرق در بارش کم ناحیه یک. است

 ناحیه دو و میلیمتر 400 از کمتر بارشی با آبادابراهیم و آبادمشک
 و مترمیلی 481 میزان با حوضه شمال در یكی بارش رپ نسبتاً

 باشدمی مترمیلی 941 از بیش بارشی با حوضه جنوب در دیگری
 تاکنون ازگذشته. (1931، مرکزی استان هواشناسی کل اداره)

 انتشار بر عالوه اراك شهرکالن ویژهه ب منطقه هوای کیفیت
 تاثیر تحت قیمامست خودروها سوخت و صنعتی آالینده گازهای

 و است بوده ایمنطقه فرا وغبار گرد و میقان البتا غبار و گرد
 اراك هوای کیفیت روزها درصد 10 از بیش هاسال بیشتر در

 یکبه عنوان  اراك شهر گرفتن قرار سبب و است بوده ناسالم
 طرح هایبرنامه اجرای با که یطوره ب. استشده  آلوده کالنشهر

 آالینده گازهای انتشار میزان، اراك هوای آلودگی کاهش جامع
 و تاالب غبار و گرد ولیكن داشته ایمالحظه قابل کاهش

 درصد 61 عامل. است باقی همچنان ایرامنطقهف گردهایریز
 و آن حاشیه اراضی و میقان تاالب به مربوط محلی غبار و گرد
، صاری)ان است ایمنطقه فرا غبار و گرد به مربوط ددرص 91

 مسئول آالینده با ناسالم روز 86 تعداد 31 سال ماه 3 در. (1932
زیست محیط حفاظت کل اداره) است شده ثبت اراك در معلق ذرات

 . (1931، مرکزی استان
 
 آب منابع کیفیو کمی افت 

 تاالب سطح تاکنون 60 دهه از ایرهماهوا تصاویر مقایسه با
 برابر ساله 90 مدت دراز متوسط ،آبی پر زمان در میقان

 دراز متوسط تاالب سطح ،آبی کم زمان در و هكتار 21/10121
 مجموع در و است بوده هكتار 99/9889 برابر ساله 90 مدت

 هكتار 43/8091 برابر تاالب سطح ساله 90 مدت دراز متوسط
 در 1939 سال. باشدمی آب مترمكعب میلیون 41 برابر که است
 در مترمكعب میلیون 49 میزان به بپسا تزریق با آبی پر زمان
 هكتار 7000 حدود که رسیده هكتار 3000به تاالب سطح ،سال
 در و باشدمی معدنی امالح هایحوضچه و پساب به مربوط آن

 این میلیمتر 4096تبخیر میانگین گرفتن نظر در با ،آبی کم زمان
 و پساب به مربوط آن تمام که است رسیده هكتار 4000 به سطح

، زایمان پایش دورکاو شرکت) باشدمی یمعدنهای حوضچه
 هكتاری 400 مساحت و متر 1 متوسط عمق به توجه با. (1939

 آن در آب مترمكعب میلیون 4 برابر یحجم معدنی هایحوضچه
 از هكتار 764 وسعت شدن خشک سبب که است شده جمع
 ربراب میلیمتر 4096 تبخیر به وجهت با و است شده تاالب سطح
 معدنیهای چهحوض محل از تاالب آب سال در مترمكعب 2074
 حوضه از آب تخلیه کل میزان 1934 سال در. شودمی تبخیر
 مقدار همین تقریبا. باشدمی مترمكعب میلیون 610 برابر میقان

 به خاك شوری شدید افزایش. شودمی تبخیر حوضه در نیز آب
 تخلیه سبب تاالب غربی و شرقیوبجن حاشیه در خصوص

 زیرزمینی و حیطس هایآب آلودگی افزایش .است شده هاروستا
 هایی)کاربر اینقطه آلودگی منبع باها آالینده از ناشی خاك و
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 براساس. اندگسترده آلودگی منبع با هاآالینده و شهری( و صنعتی
 801/1634 از زیرزمینی آب سطح تراز، دشت واحد هیدروگراف

 یافته تنزل 1931 سال در متر 680/1673 به 1962 سال در متر
 گرفتن نظر در بدون یهروبی استفاده و اقلیم تغییر عامل ود. است

 سطح که هستند عواملی جمله از زیرزمینی هایآب محدودیت
 نشان کاهش متر 17 میزان به اكار دشت در زیرزمینی هایآب
 و آب سطح متوسط شدید کاهش گرفتار میقان تاالب. دهدمی

 شاید و است دشوار آن بازگشت و شده آب تراز شدید نوسانات
 و کویر به کال موجود هایبخش همانند تاالبی هایقسمت سایر

  .شود تبدیل بیابان
 

 زیستگاه تخریب و تاالب آبی پهنه کاهش 

 زیستگاهبه عنوان  میقان البتا ممنوع شكار سرزمین
 و مسیر در و کشور مرکز در مهاجر پرندگان یگذرانزمستان
 تاالب نابودی که. باشدمی زمین کره در پرندگان پروازی کریدور

 نمودن خشک و حاشیه هایزیستگاه کاربری تغییر همچنین و
 برای حمایتی نقش که تاالب به منتهی شیرین آبهای رودخانه

 آثار سبب رددا مهاجر و بومی وحشحیات شیرین آب تامین
 داشته منطقه فرا و منطقه درزیستی تنوع بر زیادیزیستی محیط
 دلیله ب 1934 و 1986، 1978 هایسال در کهطوریهب. است

 بیش 1931 سال دی و آذر هایماه در همچنین و شدید سرمای
 درنا و کستریخا غاز جملهاز  پرنده الشه قطعه 1100 تعداد از

 حاد فوق آنفلونزای بیماری دلیله ب ... و پا چوب و معمولی
 که. شد آوریجمع میقان تاالب به پساب ورود محل در پرندگان

 حفاظت کل اداره). ندشد معدومزیست محیط اداره توسط

 . (1931، مرکزی استانزیست محیط
 

 اثر -
 از ناشی که میقان تاالب کامل شدن خشک پیامدهای مهمترین

 وضع به توجه با است آن سرزمین زیستمحیط وضعیت تغییر
 زیر موارد هاتاالب سایر شدن خشک تجربه و آن دوموج

 . شودمی بینیپیش
 هوا آلودگی 
 بیكاری 
 هابیماری افزایش 
 زندگی به امید کاهش 
 مردمی هایاعتراض 
 یــژنتیك عـمناب کاهش، زادآوری داومـت و زیستگاه کاهش ، 

 زدایی)تصفیهسم و خطرناك هایآلودگی کنترل توان کاهش
 کاهش و آب( )تنظیم هیدرولوژیكی تعادل کاهش، آب(

 شناختیزیبایی
 حفاظت منطقه به ممنوع شكار از منطقه ارتقاء در محدودیت 

  تاالبی سایت رامسر و شده
 

 پاسخ -
، محرکه )نیروی ناپایدار توسعه ترایریشه عوامل به مرحله این در

 پاسخگویی اساس این بر شد خواهد داده پاسخ وضعیت( و فشار
 کاهش ایمالحظه قابل طور به نیز را آثار مدت بلند در آنها به

 . دهدمی
 
 محرکه نیروی به پاسخ 

 کالنهای ریزیبرنامه محرکه نیروهای به پاسخگویی منظور به
 و اقتصادی، اجتماعی بعد سه هر در سرزمین آمایش و روکش

 هایبرنامه ایجاد. شود اصالح و بازنگری بایدزیستی محیط
 هایبرنامه نتدوی و حفاظت هدف با هاربریکا توسعه مناسب

 جوامع و کشاورزی کردن مشارکتی وزیست محیط آموزش جامع
 . گیرد قرار توجه مورد محلی

 
 فشار به پاسخ 

 هایهمطالع به نیاز سرزمین بر وارد فشارهای به پاسخگویی

 . است زیر موارد شامل فشار به پاسخ .دارد اثربخشی و سنجیامكان
 
 معدن برداری بهره دهیسامان 

 در کشیجاده شامل میقان تاالب بر معدن برداریبهره فشارهای
 درها باطله غیراصولی ریختن و غیراصولی برداشت شیوه، تاالب
 تحقیق بایستمی ابتدا فشارها این کاهش برای. است تاالب
 در سدیم سولفات تولید جایگزین هایشیوه بررسی برای الزم

 در موجود ذخایر سایر از استفاده یاو  شیمیایی شرو به یا کشور
 این از برداشت ضرورت چه چنان نهایت در .پذیرد صورت کشور
 داخل جاده جملهاز  موجود وضع اصالح ضمن داشت وجود معدن
 برداشت اصولی شیوه از گیریبهره و هاباطله بهسازی، تاالب
 نمک که جایی آن از. پذیرد انجامزیستی محیط ضوابط مطابق
 خشک نهافشا روش با آن استحصال است تاالب آب تبخیر عامل

 . شودمی پیشنهاد تاالب عمیق هایبخش به آب انتقال مسیر در
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 آب یکپارچه مدیریت 

، سد )احداث تامین رویكرد سه بر مبتنی آبخیز یكپارچه مدیریت
 افزایش رهای)راهكا حفاظت، ای(حوضهبین آب انتقال و چاه حفر

 هینهب )تخصیص تخصیص و آب( گذاریقیمت و مصرف ندمانرا
 بین آب انتقال. (1987، )صفوی است اندرکاران(دست میان آب

 بر پایدار تكیه آبخیز بهینه مدیریت است اشتباه ایحوضه
 سایر از آب انتقال ،بنابراین .دارد حوضه خود منابع موجودی

 مختلف یامدهایپ علت به دز و کارون حوضه جملهاز  هاحوضه
 نیز ابرها بارورسازی طرح. باشدنمی تایید موردزیستی محیط
 آبی ظرفیت با متناسب خاکی بند و سد احداث. نیست کارساز
 با موسمی هایطغیان دارای هایرودخانه روی بر و حوضه

 تهدید با مواجه مناطق برای شرب آب رساندن و زیاد خسارت
 ذخیره و كتریسیتهلا تولید برای سازیسد اما است مجاز سالمتی

 طورهمان. (1931، )ظفرنژاد است اشتباه کشاورزی مصارف برای
 حوضه در شده احداث خاکی هایبند بیشتر شودمی مالحظه که

 در هاسد از تعدادی و باشدمی کشاورزی مصارف برای میقان
 زمین در آب نفوذ اجازه تیح و اندشده احداث سنگی سخت بستر

 با که. نمایندمی عمل تبخیری حوضچه عنوانه ب و دنهدمین را
 از تعدادی موجود سدهای و تاالب حقابه میزان روی بر تحقیق

 کاسته آنها تاج ارتفاع از نیز تعدادی و تخریب بایستمی آنها
 آب تقویت. است ضروری سدسازی ادامه از وگیریجل. شود

 باها آبخوان تغذیه عتسری مانند هاییاقدام طریق از زیرزمینی
 با سدها شیرین آب تزریق، سیالبی هایتدش مصنوعی تغذیه
 یابیمكان و آثار ارزیابی مطالعات نیازمند کهها چاه به لوله

 بر تاکید با مرتعداری و یآبخیزدار عملیات. است ضروری
 و آب( دادن نفوذ با سیل و فرسایش از )جلوگیری داریآبخوان

، غیرمجاز هایچاه کردن پلمپ و )شناسایی اهچاه ساماندهی
 هوشمند( و حجمی کنتور نصب و جدید چاه حفر از جلوگیری

 پایدار هایسامانه احیای و هعتوس. است مستمر نظارت نیازمند
 برداشت آهنگ آن سنتی فرهنگ گسترش و ها()قنات زیرزمینی

 رینمهمت از. کندمی تجدیدشونده را زیرزمینی آب لاستحصا و
 اساس بر آب تامین ،آب منابع مدیریت ایغیرسازه رویكردهای

 ضاتقا مدیریت هایروش شامل که ستا تقاضا و ضهرع مدیریت
 ابزار کاربرد و ضروریغیر هایاستفاده و رفت هدر کاهش مانند
 فادهاست، بازیافت دمانن عرضه و خارجی عوامل کنترل ایبر مالی

 . (1986، )ظفرنژاد است وریبهره افزایش و مجدد
 

 هاکاربری ساماندهی 

 برداریبهره غالب در کشاورزی به نسبت مشارکتی کشاورزی
 درآمد و رزیکشاو هایهنهاد از استفاده وریبهره، كیتیلما تک

 به. است ترپایین منابع بر فشار و تولید هایهزینه و باالتر خالص
 زیر هایداماق منطقه در کشاورزی کردن تراقتصادی منظور

 اراضی مالكیت هاینقشه روزرسانیبه و تكمیل. است ضروری
 با کشاورزیهای نهاده واگذاری ،مدیریت ساماندهی، کشاورزی

، کشاورزی کردن مشارکتی وها یارانه کردن حذف یا هدفمند
 الگوی ساماندهی، کشاورزی بخش التحصیالنفارغ از استفاده
 با محصوالت انواع کشت سطح صحیح چیدمان تعیین و کشت
 آب کم محصوالت کردن جایگزین و مجازی آب مفهوم به توجه

 و آن تولید جایه ب محصوالت برخی کردن وارد حتی و بر
. شودمی پیشنهاد زراعی تقویم و کشت الگوی کردن محدود
 قانون 10 اصل مغایر اندداشته آب از زیاد برداشت که افرادی
 توان با را خود فعالیت بایستمی ،براینبنا .اندنموده عمل اساسی

 و هافعالیت وضعیت. دهند تطبیق لمروق این اکولوژیک ظرفیت و
 شناسایی دقیق صورت به باید ناسازگار و متعارض هایکاربری
 دمازا کار نیروی و بیكاری رفع جهت. شود تعدیل و محدود
 مانند منطقه نسبی هایمزیت دیگر به باید کشاورزی بخش
 احیای و حفظ نگریپرنده و گردیطبیعت و گردشگری توسعه
 و خدمات، صنایع توسعه و محلی جوامع مشارکت با تاالب

 . دشو انجام تاالب حاشیه جوامع سوی از آرتمیا پرورش
 
 پساب ساماندهی 

 اراك شهر فاضالبخانه تصفیه پساب آبی منبع وجود به توجه با
 به تواندمی زیستمحیط ندارداستا مطابق کامل تصفیه صورت در که

 . گیرد قرار مدنظر تاالب حقابه از بخشی تامین جهت مناسب منبع عنوان
 
 تاالبی سایت رامسر و شده حفاظت عنوانهب منطقه ارتقاء 

 3cو 1a ،2c ،3a معیارهای دارای میقان تاالب منطقه
 مناطق 6 و 4 معیارهای دارای و رامسر المللیبین یهاتاالب
 زیحا کشور نگریپرنده قطب عنوانه ب و IBA ندگانپر مهم

 (1986، )انصاری. باشدمی اهمیت
 
 خشکسالی ساماندهی 

 و یسالخشک هایخسارت کاهش جهت در هایبرنامه انجام
 ... و اراضی احیاء و زراعی یفنّاور تغییر مانند: آثاری
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 وضعیت به پاسخ  

 تاالب سرزمین وضعیت سریعتر چه هر ساماندهی منظور به
 است نیاز برسانیم میقان تاالب به را آب که آن از قبل میقان
 به پهنه و مرحله به مرحله احیای تا شود انجام پایه هایاقدام
 هااقدام این لهجم از شود بخش نتیجه و ممكن تاالب پهنه
 اکولوژیكی پهنه و تاالب حریم و مرز کردننهایی به توانمی

 خاك رطوبت و سنجیعمق نقشه و اطالعات تكمیل، دریاچه
 مرحله یاحیا برای میقان دریاچه بستر بندیپهنه، میقان تاالب

 و نمک استحصال برای مسیر ترینپرشیب انتخاب و مرحله به
 دریافت برای محیط بستر کردن مهیا برای. کرد اشاره آبرسانی

 بازگشایی و موانع عرف که است ضروری هاییاقدام آب مجدد
 از کنندهجلوگیری رحط اجرای و دریاچه سمت به هادخانهرو مسیر
 . باشدمی آب تبخیر

 
 اثر به پاسخ 

 هایپاسخ، پایدار توسعه هایبرنامه ترینمهم تعیین منظور به
 مورد پاسخ و اثر، وضعیت، فشار، محرکه نیروی مدل از حاصل
 بخش در هابرنامه بندیاولویت و هابرنامه. است گرفته قرار توجه

 و فشارها به پاسخگویی و محرکه نیروهای به پاسخگویی
، محرکه نیروهای به پاسخگویی هایبرنامه. باشندمی وضعیت

 و هاریزیبرنامه در اساسی اصالحات وها برنامه جزء

 تلقی قوانین و سرزمین آمایش، منطقه کالن هایگیریتصمیم
 با میقان تاالب خیزهایبآ کلیدی عوامل مرحله در. شوندمی

 و اکولوژیكی متغیر اجزای) کلیدی عوامل شرایط سازینقشه
 اثر یا پذیریآسیب، حساسیت، آبخیزها در (اجتماعی
 عوامل حسب بر اکولوژیكی هپهن و آبخیزها کنندگیتخریب
، مقایسه این با متناسب و زمانهم. شد مشخص مربوط کلیدی
. است شده تعیین هانامهبر ترینمهم برای آبخیزها بندیاولویت
 به توجه با فشار به پاسخگویی هایمهبرنا برای آبخیزها اولویت
 در، هاآن در اجتماعی و اکولوژیكی توصیفی هایشاخص همقایس
 وضعیت به پاسخ. استشده  ارایه گیرینتیجه و بحث بخش

 اکولوژیكی هپهن به ویژه توجه مستلزم نظارت تحت سرزمین
 هپهن درون یا مجاور نامتعارض و ناسازگار ایهکاربری. است

 اکوتوریسم و حفاظت سمت به باید، میقان تاالب اکولوژیكی
 هوای کیفیت و معیشت که تاالب هحاشی اهالی. شود ریزیطرح
 دست از غبار و گرد افزایش و اراضی شورشدن علت به را خود
. باشندمی سالم هوای و جدید شغلی هایفرصت نیازمند، اندداده

 احیای به منوط، پاك هوای و مشاغل این پایداری و ایجاد
 . است سرزمین برد ظرفیت و اکولوژیک توان رعایت، تاالب

های مولفه از استفاده با میقان تاالبزیست محیط وضعیت
DPSIR استشده  ارایه (1) جدول در 

 

 DPSIRهای مولفه از استفاده با میقان تاالبزیست محیط وضعیت :(1) جدول

 نیروی .1

 محرکه

 پاسخ .5 اثر .4 وضعیت .3 فشار .2

 جمعیت رشد .1
 خشكسالی .4

 

 رویه بی سدسازی .1
 تاالب در کاوی معدن .4
  کشت الگوی تغییر .9
 آبیاری کم بازده .2
 چاه رویه بی حفر .1
 و گیاهی پوشش تغییر .6

 اراضی کاربری
خانه تصفیه پساب ورود .7

  تاالب به اراك شهر
 به معدنی یباطله ورود .8

 االبت
 بقای و وریبهره کاهش .3

 خشكسالی از ناشی تاالب

 و بیابانی مناطق افزایش .1
  زایی کویر

 تنزیل و اقلیمی اختالالت .4
 هوا و آب کیفیت

 آب منابع وکیفی کمی افت .9
 و تاالب آبی پهنه کاهش .2

 زیستگاه تخریب
 

 هوا آلودگی .1
 بیكاری .4
 بیماریها افزایش .9
 زندگی به امید کاهش .2
 مردمی اعتراضات .1
 کاهش، زیستگاه حسط کاهش .6

 کنترل توان کاهش، ژنتیكی منابع
 زداییسم و خطرناك هایآلودگی
 تعادل کاهش، آب( )تصفیه

 و آب( )تنظیم هیدرولوژیكی
 شناختیزیبایی کاهش

 از منطقه ارتقاء در محدودیت .7
 حفاظت منطقه به ممنوع شكار
  تاالبی سایت رامسر و شده

 معدن برداریبهره ساماندهی .1
 آب یكپارچه یتمدیر .4
 کاربریها ساماندهی .9
 پساب ساماندهی .2
 خشكسالی ساماندهی .1
 پهنه و تاالب حریم و مرز تعیین .6

 اکولوژیكی
 ها رودخانه مسیر بازگشایی .7
 پناهگاهبه عنوان  منطقه ارتقاء .8

 سایت رامسز و وحش حیات
 زیست مدیریت برنامه کامل اجرای .3

 اراك میقان تاالب بومی
 پیشنهادیهای برنامه اجرای .10

  میقان تاالب پایدار توسعه
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 گیرینتیجه و بحث
 ناپایداری تصویر، میقان تاالب موجود و گذشته یتوضع همقایس
 این تخریب در انسان جایگاه. کندمی ترسیم را آن هآیند برای

 بر نیز خشكسالی. است انكارناپذیر و کلیدی، مسلم، سرزمین
 همحرک نیروهای. است افزوده تخریب این شدت و سرعت
 شهری جمعیت سریع رشد شامل: میقان تاالب سرزمین تخریب

 و کم سواد، کشاورزی به یانیروستا عمده اشتغال حال عین در و
 تأمین برای صحیح ریزیبرنامه فقدان، کشاورزان باالی سن

 ناپایدار و نادرست مدیریت، اشتغال جمله از و جمعیت نیازهای
 و گریتصدی، ایسازه و چاه حفر رویكرد با ویژه به آب بعمنا

، آب ویژه به کشاورزی هاینهاده توزیع در دولت گریتسهیل
 صحیح نگذاشتن قیمت( آب بخش در دولت پنهانی هاییارانه
 هیكپارچ مدیریت برای نكردن مشارکت نهایت در و (آب منابع

 مشارکت هایشرط پیش نبودن از ناشی که کشاورزی اراضی
، همچنین. است ایران در (نفتی درآمدهای بر دولت هتكی اقتصاد)

 تاالب سرزمین در انسان فعالیت و خشكسالی فشارهای مهمترین
، رویهبی هایسدسازی، تاالب در معدن جاده احداث :شامل میقان
، آبیاری بازده کمبود، کشت الگوی تغییر، هاکاربری تبدیل و تغییر
 معدن از غیراصولی و رویهبی استحصال وها چاه هرویبی حفر

 در فشارها این دما افزایش و بارندگی کاهش و سدیم سولفات
 در قهقرایی روند تشدید و مثبت بازخورهای شدن چیره به نهایت

 وضعیت بهبود منظوره ب. است شده منجر میقان تاالب سرزمین
 مدیریت برنامه کامل اجرای که است ضروری میقان تاالب
 شورای 6/3/31 مصوب اراك میقان تاالب بومی زیست
 ،منفی آثار تا گیرد قرار اولویت در مرکزی استانریزی برنامه
 این در میقان تاالب ساله 41انداز چشم. روندب بین از یا و تقلیل
 است بومی زیست میقان تاالب که است این بر نیتمب برنامه
 برخودار و غنیزیستی تنوع و سالم و کافی آب دارای پویا و پایدار

 و رفاه کننده تامین که المللیبین و ایمنطقه خاص اهمیت از
 کل اداره). باشدمی آن زیستمندان حیات و محلی جوامع سالمت

 نهایی هدف همچنین. (1931، مرکزی استانزیست محیط حفاظت
 همه مشارکت با یكپارچه مدیریت به دستیابی برنامه این
 اکوسیستم به رسیدن جهت در محلی جوامع ژهوی به نفعانذی

 حفظ و احیا، منطقهزیستی محیط توان گرفتن نظر در با ایدارپ
 طبیعی گردشگری ویژه به آن کارکردهای وها ارزش، تاالب

 هیات سفر در تاالب این اهمیت با توجه با. باشدمی )اکوتوریسم(

 تاالب احیاء 1931 ماه آبان در مرکزی استان به دولت محترم
، اراك اسالمی آزاد )دانشگاه. گرفت قرار کار دستور در میقان
 توجه با و DPSIR چارچوب کارگیری به با، مطالعه این. (1931
 بر سعی، آن هایحوضهزیر و میقان تاالب آبریز هحوض به ویژه

 توسعه برنامه قالب در اجرایی یهاسیاست و راهبردها تدوین
 حفاظت منظور به، هااولویت و راهبردها تعیین. است داشته پایدار

 اهالی نفع به، میقان تاالب سرزمین طبیعی هایعرصه و منابع از
 مطالعات با مطالعه این نتایج مقایسه. است آینده نسل و منطقه
 تقریبا نتایج DPSIR مدل استفاده با هاتاالب سایر در دیگر

 در همكاران و محمد آل مطالعه مانند. دهدمی نشان را مشابهی
زیست محیط راهبردی ارزیابی کارگیریه ب عنوان با 1939 سال

 ارومیه دریاچه پایدار توسعه برنامههای سیاست تدوین منظور به
 بررسی توسعه انواع با اختالالت ارتباط و شد استفاده مدل این از
. (1939، همكاران و محمد )آلشد ارایه مناسبهایی پاسخ و

 ایمطالعه در 1939 سال در همكاران و بشكی جهانی همچنین
 عنوان به اکوسیستمی خدمات کاربرد و قابلیت بررسی عنوان با

 به و قابلیت بررسی به DPSIR مدل در اکولوژیكیهای شاخص
 نیروی تحلیلی و تجزیه مدل در اکوسیستمی خدمات کارگیری

های شاخص عنوان به پاسخ و اثر، وضعیت، فشار، محرکه
 که داد نشان چغاخور تاالب در نتایج و پرداختند اکولوژیكی

 بر مطالعه محدوده در شده شناسایی هایمحرکه نیروی
 و تغییرات طریق از که کرده وارد فشارهاییزیست محیط

 ردهایعملك و است شده پدیدار تاالب بر ساختاری نوسانات
 بسب نهایت در و تغییرات دچار اندوابسته ساختار به که طبیعی
 تاالبزیست محیط اکوسیستمی خدمات دادن دست از یا کاهش

 پشتیبانی، تنظیمی، تولیدی همچون آن استقرار محل سرزمین و
 سعادتی. (1939، همكاران و شكیب )جهانی شوندمی فرهنگی و
 هامون تاالب مشكالت شناسایی برای 1934 سال در همكاران و
 مدل از اریگذسیاست برای مناسب هایشاخص توسعه و

DPSIR زیستی محیط مشكالت مطالعه این در کردند استفاده
 ,.Saadati et al). شد ارایه DPSIR چارچوب در و شد شناسایی

 توسعه تحقق برای پیشنهادی هایبرنامه راستا این در. (2013
 از: عبارتند میقان تاالب در پایدار

 منطقه سرزمین آمایشهای برنامه بازنگری و تكمیل و تهیه .1
 میقان تاالب بومی زیست مدیریت برنامه اجرای .4
 اکولوژیكی پهنه و تاالب حریم کردن نهایی .9
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 تاالب بندیپهنه و سنجیعمق .2
 و نمک زدودن منظور به مسیر ترینپرشیب مسیریابی .1

 رسانیآب حین تبخیر از جلوگیری
 تاالب حاشیههای رودخانه الیروبی و موانع رفع .6
 آب تبخیر از دهکننجلوگیری طرح اجرای .7
 براساس آب جریان بهبود برای معدن جاده بهسازی و اصالح .8

 تاالب اکولوژیكی ضیاتتمق
 و ساخت، اصولی غیر کاویمعدن غیرمجاز:های فعالیت حذف .3

 چاه حفر و صنعت کشاورزی، ساز
 پهنه در (... و نگری)پرنده اکوتوریسم جامعریزی برنامه .10

 میقان تاالب اکولوژیكی
 مشارکت با اکولوژیكی پهنه و تاالب حفاظتزی ریبرنامه .11

 بگیر حقوق منزله به مردم
 محلی جوامع همكاری با آرتمیا پرورش بسترسازی .14
 برخی برچیدن و تاالب به رسانیآ سنجیامكان دقیق مطالعه .19

، شهرآب، کهریزقره، های)ساروقزیرحوضه اولویت با سدها
 (خیرآباد، آبادامان، آبادابراهیم، آشتیان

 وها چاه وضعیت جدی ساماندهی با زیرزمینی هایآب تقویت .12
، اروقس، آباد)امانهای زیرحوضه اولویت با هاقنات احیای

 آباد(ابراهیم، خیرآباد، آشتیان، شهرآب، کهریزقره
 توان فاقد اراضی در آبی کشت حذف، آبیاری بازده ارتقای .11

، کهریزقره ،)ساروق هایزیرحوضه اولویت با بالقوه اکولوژیكی
 آباد(ابراهیم، خیرآباد، آشتیان، شهرآب، آبادامان

 و شهریهای پساب از مجدد استفاده و بازگردانی، بازیافت .16
، کهریز)قرههای زیرحوضه اولویت با کشاورزی و صنعتی

 آباد(ابراهیم، آشتیان، شهرآب، ساروق، خیرآباد، آبادامان

 واگذاری مدیریت ساماندهی، اراضی مالكیت اطالعات تكمیل .17
 کردن مشارکتی و کشت الگوی اصالح کشاورزیهای نهاده

، کهریزقره، )ساروقهای زیرحوضه اولویت با کشاورزی
 آباد(ابراهیم، خیرآباد، آشتیان، شهرآب، آبادامان

 مدیریت سیستم استقرار با خدمات و صنعت، تجارت توسعه .18
 هایزیرحوضه اولویت با زیستمحیط و بهداشت ،ایمنی

 آباد(ابراهیم ،آشتیان ،شهرآب ،ساروق ،خیرآباد ،آبادامان ،کهریز)قره
 تاالب)های زیرحوضه اولویت با اکوتوریسم جامعریزی برنامه .13

، بادآامان، آشتیان، شهرآب، ساروق، کهریزقره، خیرآباد، میقان
 آباد(ابراهیم

 البتا)های زیرحوضه اولویت با غبار و گرد هایکانون احیاء .40
، آبادابراهیم، خیرآباد، آشتیان، شهرآب، ساروق، میقان
 کهریز(قره، آبادامان

 اکولوژیكی توان لحاظ هب دیده آسیب مراتع احیای و حفاظت .41
، کهریزقره، آبادابراهیم، ساروق، آشتیان، شهرآب) بالقوه
 (خیرآباد، آبادامان

 و باالدستهای دره رود حریم احیای، خاك، آب حفاظت .44
، خیرآباد، آبادابراهیم)های زیرحوضه اولویت با دستیینپا

 کهریز(قره، آشتیان، شهرآب، ساروق، آبادناما
 اولویت با داریآبخوان بر تاکید با آبخیزداری عملیات .49

، آبادبراهیما ،شهرآب ،آشتیان ،آبادامان ،خیرآباد) هایزیرحوضه
 . ساروق(، کهریزقره
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