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 مقدمه

 یهستند كه از كاركردها ارزشمندی یهاستمیها اكوستاالب       

 یاقتصاد ،یعیطب یهاارزش ،یستیزمنظور حفاظت از تنوعبه یمتنوع

ترین از مهم، هاتاالب(. 1396رند )فالح و فاخران، ، برخوردایو اجتماع

جانوران و گیاهان در این محیط هستند.  جهانر طبیعی د هاییستگاهز

ها ادامه های اكولوژیك هریك از آناند و نقشآبی به یكدیگر وابسته

ها تاالب(. 1393)آخسته،  كندحیات را در این اكوسیستم تنظیم می

اند. رشد توجهی انسان قرار گرفتههمواره مورد بی شان،اهمیتبا وجود 

ها بر اكوسیستم تاالب اثر سوء داشته ت شهری در نزدیكی تاالبجمعی

شهری و كشاورزی به این بوم ، های صنعتیو باعث ورود انواع فاضالب

 گوناگونها از طرق تاالب (.1393شده است )آخسته،  ارزشمند سازگان

 یزوال و نابود رواز اینرا كاهش دهند،  میاقل رییتغ اتتوانند اثریم

 (.1396كند )فالح و فاخران، می دیرا تشد میاقل رییاثرات تغ هاتاالب

ها تبدیل اراضی و تجاوز به حریم تاالب هاتخریب تاالب ترین دالیلمهم

های موجود به علل گوناگون ازجمله ورود انواع و كاهش كیفیت تاالب

های انسانی در فعالیت (.1390ها است )زبردست و جعفری، آلودگی

اف تاالب، از قبیل كشاورزی، ایجاد صنایع در حریم تاالب، محدوده اطر

حمل و نقل شهری و بین شهری، مناطق مسكونی  و خطوط سازیجاده

داخل و... منجر به نفوذ مواد آلی، فلزات سنگین، گل و رسوبات به

شود. این امر كوبی و... می تاالب، شور شدن خاک اطراف تاالب، خاک

عنوان یك زیستگاه، آثار سوء زیست محیطی، هعالوه بر تخریب تاالب ب

(. 2015و همكاران،  Olsson) همراه دارداجتماعی فراوانی به و اقتصادی

ورود  لیلدبه ییاگرتغذیه هپدید توسطآب  منابع كیفیتزوال  وزهمرا

 شتابهدآب و  كیفیت ایبر تهدید ترینبزرگ یمغذ ادمو حداز  بیش

 ممكن طبیعی یندافر صورت یكبه ییاگرست. تغذیها بیآ یهاسیستم

آن  عقواز و محسوسی اتتغییر تا نجامدا لطوبه لسا ارانهز ستا

 یمغذ ادموورود  دیاو ازد ننساا خالتد با یندافر ینا ماا گردد همشاهد

 طیآب،  منابع ساخت( بهننساا ییاگر)تغذیه فسفرو  وژننیتر مانند

شده است )اكبرزاده و  ارردبرخوای هیندافز شداز ر خیرا هایسال

تبدیل گشته  آبی هایجدی برای اكوسیستم ( و به چالشی1389اربابی، 

ترین عواملی چنین، از مهم(. هم1397و رعناقد،  اسكوییاست )سكوتی

ها را در معرض خطر جدی قرار داده و اثر مخربی بر فون و كه تاالب

(. 1394دی، ها است )صمها دارد غنی شدن و آلودگی آنفلور آن

ترین عوامل موثر بر غنی شدن و آلودگی ناشی نیتروژن و فسفر از مهم

های انسانی و كاربری اراضی است. افزایش این عناصر باعث از فعالیت

ها شده، میزان اكسیژن آب را كاهش داده و تاالب تشدید رشد جلبك

این برد. بنابررا به مرحله مغذی نزدیك كرده و در نهایت از بین می

ها جهت بررسی، كنترل و كاهش منابع آلودگی، ارزیابی آلودگی تاالب

های (. اكوسیستم1395ها ضروری است )صمدی، حفاظت و بقای آن

ها تاالبی به غنی شدن حساس هستند زیرا آبی كه از طریق رودخانه

 و صنعتی كشاورزی شهری، پساب ورود دلیلبه شودمی وارد مناطق به این

و  اكولوژیكی اهمیت مرغعلی (.2010 همكاران، و Nouri) است آلوده

ها تحت تاثیر فشارهای انسانی هستند ها، آنطبیعی و اقتصادی تاالب

كه منجر به تخریب كیفیت اكوسیستم و گاهی پدیده یوتریفیكاسیون 

تروفی از نظر لغوی به معنی (. 2015و همكاران،  Acquavitaشود )می

در اثر تغذیه است و از نظر علمی توان تولید  غذارسانی و رشد و نمو

ماد آلی یعنی تبدیل مواد ساده معدنی به مواد آلی طی عمل فتوسنتز 

شود )یزدخواستی و همكاران، ها را شامل میتوسط فیتوپالنكتون

ترین معیارها آّبی یكی از مهم هایمحیط تروفی وضعیت ارزیابی (.1393

 Sharmaهای آبی است )ظت محیطبندی، مدیریت و حفابرای طبقه

دلیل پیچیده بودن فرآیند یوتریفیكاسیون به(. Shardendu ،2012و 

جمله پارامترهای فیزیكی، ها، بررسی آن به عوامل مختلفی ازتاالب

شیمیایی و بیوشیمیایی وابسته است. در همین راستا، بررسی وضعیت 

ها ز این روشیكی ا( TSIتروفی تاالب با استفاده از شاخص كارلسون )

امیركالیه  المللیتاالب بین (.1395محمدی و شریعتی، باشد )گلمی

در استان گیالن، یكی از مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش 

تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با مساحت حدود 

های زیست محیطی فراوان است )عاشوری و هكتار، با جاذبه 1230

ها و خسارات ناشی های اخیر دچار آسیب(، كه در سال1391 عبدوس،

كشاورزی و... گردیده و نیازمند  هایدر زمینه انسانی عمده هایفعالیت از

مدیریت و حفاظت است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، 

گرایی تاالب امیركالیه، در بازه زمانی شش ماهه اول از وضعیت تغذیه

منظور حفاظت و احیای آن مورد ، به1397شهریور سال فروردین تا 

 بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش
تاالب امیركالیه در  :امیرکالیه مطالعه: تاالب مورد منطقه       

لنگرود، حدود  شهر شمال كیلومتری 20 حدود گیالن استان شرقیشمال

متری كیلو 24شرقی شهر الهیجان و حدود كیلومتری شمال 26

20ʹ57ʺ بخش كیاشهر واقع شده و از نظر جغرافیایی در مختصات

طول شرقی قرار دارد )عاشوری و  50˚11ʹ 30ʺو شمالیعرض 37˚

ترین بخش كیلومتر و عریض 5(. حداكثر طول تاالب 1391عبدوس، 

متر  8/1چنین میانگین عمق این تاالب كیلومتر است، هم 8/1آن 

 دهد. مطالعه را نشان می موردموقعیت منطقه  1است. شكل 
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 : موقعیت و محدوده تاالب امیر کالیه1شکل 

 

پارامترهای فیزیكو  و سنجش بردارینمونه جهت:روش تحقیق       

برداری در شمال، جنوب، نمونه ایستگاه 5 تعداد ابتدا شیمیایی آب،

 انتخاب سیستماتیك و غیرتصادفی صورتبه و غرب و مركز تاالب شرق

 روشبه و توپوگرافی نقشه از استفاده با دقیق طوربه هامكان. گردید

 بردارینمونه ایستگاه عنوانبه و مشخص نقشه روی بر بندیشبك

های موردنظر ایستگاه موقعیت منطقه، به مراجعه با سپس. شد انتخاب

دستی شركت گارمین جهت  GPS طور دقیق با استفاده از دستگاهبه

 فصول در هاایستگاه برداری از آبگردید. نمونه ثبت مراجعات بعدی

 50 عمق از ماه با سه تكرار در نیمه هر 1397تابستان سال  و بهار

 هر در موجود آب شد. از انجام آب سطح به نزدیك متریسانتی

 آوریجمع هاتمیز، نمونه كامالً لیتری 1 هایبطری وسیلهبه ایستگاه

 پارامترهای بررسی جهت آزمایشگاه به ممكن زمان ترینكوتاه در و

وسیله دما، به. گردید نیترات، فسفات، پی اچ و كلروفیل آ، منتقل

با استفاده از  pHگراد، درجه سانتی 1/0ای با دقت دماسنج جیوه

متر دیجیتال، نیتروژن كل با استفاده از روش هضم توسط  pHدستگاه 

گیری اندازه فتومتروكترسپاگرهای آماده دستگاه پرسولفات با واكنش

 سنجی با استفاده ازرنگ روشمنظور سنجش فسفات كل نیز بهشد. به

آ،  كلروفیل گیریشد. جهت اندازه گیریاندازهفتومتر وسپكترادستگاه 

 45/0در آزمایشگاه، حجم مشخصی از آب با استفاده از كاغذ صافی 

ه صاف شده شود و نمونوسیله پمپ خأل صاف میمیكرون واتمن و به

تا درجه حرارت  شده گذاشته )حمام آب گرم( وسیله الكل در بن ماریبه

گراد برسد، سپس نمونه را استخراج و بعد از درجه سانتی 75آن به 

نانومتر قرائت و  750و  665سانتریفیوژ، جذب آن در دو طول موج 

 . (1395محمدی و شریعتی، )گل گیری شدمقدار كل كلروفیل آ اندازه

 تروفی شاخص از تاالب، گرایی تغذیه وضعیت منظور بررسیبه       

 1977كارلسون استفاده گردید. این شاخص توسط كارلسون در سال 

شیرین ابداع شده است. های آبمنظور تعیین وضعیت تروفی دریاچهبه

تعیین وضعیت تروفی با  است و در 100تا  0مقدار این شاخص بین 

ه ـهای آبی به چهار طبقها و محیط، دریاچهTSIاستفاده از شاخص 

 بنابراینشوند. بندی میطبقه هایپرتروف و یوتروف مزوتروف، الیگوتروف،

 TSIمقادیر باالی بیانگر یك بدنه آبی اولیگوتروف و  TSI مقادیر پایین

براساس مدل كارلسون با استفاده  است. دریاچه بیانگر وضعیت یوتروف

توان سطح كل، نیتروژن كل و كلروفیل آ می از میزان غلظت فسفات

 (.1396قهفرخی، بینی نمود )اسدیانتروفی مخزن سد را پیش

براساس پارامترهای  TSIمحاسبه مقادیر شاخص تروفی  منظوربه       

استفاده  3و  2و  1كل، نیتروژن كل و كلروفیل آ از روابط فسفات 

 .(1396 قهفرخی،شود )اسدیانمی

 TSI (TP) = 14.42 ln(TP)+4.15:                         (1)رابطه 

 TSI (TN) = 14.42 ln(TN)+54.45                      :(2)رابطه 

 TSI (Chl.a) = 9.81 ln(Chl.a)+30.6                    :(3)رابطه 

= TN، میكروگرم بر مترمكعببه  كلفسفات = غلظت TP كه در آن:

غلظت كلروفیل آ  =Chl.a ،مترمكعب میكروگرم بربه  كل نیتروژن غلظت

 میكروگرم بر مترمكعببه 

فسفات تروفی  پارامترهای میانگین با استفاده از كل تروفی شاخص مقادیر

شود محاسبه می 5تروفی نیتروژن كل و تروفی كلروفیل آ از رابطه  كل،

گردد )گل ، وضعیت تروفی تاالب تعیین می1و با استفاده از جدول 

 .(1395محمدی و شریعتی، 

 TSI = [TSI (P) + TSI (Chl–a) + TSI (SD)] ∕ 3 Average     :(5)رابطه 

=TSI  كل 
 

 (Carlson ،1977روش کارلسون )های شاخص تروفی به: محدوده1جدول 

 TSIمقادیر شاخص  وضعیت تروفی

 30-0 الیگوتروف

 40-30 مزوتروفیك خفیف

 50-40 مزوتروفیك

 60-50 حاد مزوتروفیك

 70-60 یوتروفیك

 100-70 هایپریوتروفیك
        

های نیتروژن كل، فسفات داده جهت بررسی و تهیه نمودار برای       

استفاده گردید  اكسل افزارنرم ازكارلسون  تروفی آ و شاخص كلروفیل كل،

 كه نتایج آن در ادامه ارائه شده است. 

 

  نتایج

نتایج آنالیز مقادیر  بود. 5/7تاالب در محدوده  pHمقدار میانگین        

ترین مقدار داد میزان نیتروژن در اردیبهشت ماه بیش نشان كل نیتروژن

Avarage TSI 

6 
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(. این غلظت ناشی از رواناب كشاورزی در زمان بارندگی 2 شكل) را دارد

 است. 

كل در شش ماه مورد مطالعه را نشان  میزان فسفات 3شكل        

كل  مودار قابل مشاهده است میزان فسفاتن گونه كه دردهد. همانمی

در دو ماه فروردین و اردیبهشت بسیار ناچیز بود ولی این پارامتر از 

آن قرار دارد و حداكثر  47/4الی  7/23خرداد تا شهریور در محدوده 

 در ماه تیر مشاهده شد. 

نشان داده شده است.  4شكل تغییرات میزان كلروفیل آ در        

تر از تابستان بود و طوركلی در فصل بهار، بیشپارامتر كلروفیل آ، به

منظور بررسی به حداكثر مقدار آن در فروردین ماه مشاهده گردید.

(. 5شكل گردید )محاسبه  TSIشاخص تروفی كل، میانگین ماهانه 

مشخص است، میزان تروفی تاالب در تیرماه  5شكل طوركه در نهمان

 طوركلی در فصل تابستان، تغذیهترین مقدار خود رسیده و بهبه بیش

توان دلیل آن را دمای باالی آب تر است كه میگرایی در تاالب بیش

ها از و انتقال مواد ریز مغذی آلی و معدنی مورد نیاز میكروارگانسیم

 بستر و رسوبات كف تاالب دانست.

، 1397 سال نخست نیمه در تاالب گرایی تغذیه وضعیت محاسبه برای       

 Tكه طبق جدول كالرسون محاسبه شد 41مقدار كل به TSIشاخص 

 گیرد. تاالب در وضعیت تروفی مزوتروفیك قرار می
 

= 41 
28.66+28.87+43.17+50.97+49.82+44.58 

TSI= كل 
6 

 

  حثب

شدت یوتروف هستند زیرا های آبی بهها و محیطبسیاری از تاالب      

ها وارد های كشاورزی و فاضالب به آنبار مواد مغذی زیادی از فعالیت

شود. رابطه بین میزان مواد مغذی بیرون از تاالب و میزان غلظت می

یی دارد كه در تاالب رخ مواد مغذی در تاالب بستگی به فرایندها

 دهد و نیز پارامترهای زیستی و فیزیكوشیمیایی دارد. محققانمی

بر  آبی هایمحیط تروفی سطح بندیطبقه برای متعددی هایشاخص

 این مطالعه در كه اندآ ایجاد كردهو كلروفیل فسفر میزان نیتروژن، اساس

ب امیركالیه بررسی وضعیت تروفی تاال برای كارلسون تروفی شاخص از

(. تعیین وضعیت كیفیت 2011و همكاران،  Rahmatiاستفاده شد )

 

 

در شش  خص تروفی کارلسون نیتروژن کلشا: نمودار تغییرات 2شکل 

 ج ایستگاهماه برای پن
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 شش در کل  آ کلروفیل کارلسون تروفی شاخص تغییرات: نمودار 4شکل 

 ایستگاه پنج برای ماه
 

 

 مودار تغییرات شاخص تروفی کل ماهانه تاالب امیر کالیه:ن5شکل 
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برداری و استفاده از راهكارهای منابع آبی برای مشخص كردن نوع بهره

 ضروری آن و بهبود آب كیفیت منظور جلوگیری از كاهشمناسب به

تاالب در محدوده  pHمقدار میانگین (. 1396و همكاران،  )مخلوق  است

توان های طبیعی است و میبود كه در محدوده اسیدیته آب 5/7

گیری كرد كه مناطق گوناگون تاالب امیركالیه از نظر میزان نتیجه

این پژوهش براساس غلظت  از حاصل نتایجاسیدیته مشكلی ندارد. 

 كه داد مواد مغذی و كلروفیل آ، وضعیت مزوتروفیك در تاالب، نشان

كه، طوریز لحاظ تروفی قرار دارد، بهتاالب در وضعیت نامناسب ا

، در طبقه مزوتروف واقع شد. 41تاالب با مقدار كلی  TSIشاخص 

گرایی باالتر در تابستان دهنده وضعیت تغذیهچنین، نتایج نشانهم

توان دلیل آن را ورودهای كودهای نسبت به فصل بهار بود كه می

ب به سطح و اختالط كشاورزی و انتقال مواد آلی و معدنی بستر تاال

 دلیل دمای باالی آب در روز و كاهش دما به هنگام شب دانست.آن، به

گیری، با اختالف كمی تغییر های نمونهمقدار نیتروژن، در تمام ماه

مقدار بیشینه خود رسید كه دلیل آن را نمود و در اردیبهشت ماه به

باال در  بارش دهی زمین های زراعی مجاور تاالب و میزانتوان كودمی

مقدار فسفات در تاالب از خرداد ماه روند رو به رشد  این ماه دانست.

كشی شویی و زهتوان آبو افزایشی داشت كه یكی از دالیل آن را می

 های اطراف تاالب كه عمدتاً كشاورزی است دانست.حاصل از كاربری

در ها نقش مهمی دارد. فسفر بیش از حد فسفر در غنی شدن دریاچه

و با ایجاد شرایط كمبود  شودجلبكی می های آبی باعث شكوفاییمحیط

اسكویی و )سكوتیشود اكسیژن منجر به مرگ موجودات آبزی می

(، نیز در پژوهشی كه بر 1391میزاجانی و همكاران ) (.1397رعناقد، 

گرایی تاالب تهم در زنجان انجام دادند، وضعیت روی وضعیت تغذیه

وفیك تشخیص داده كه با نتایج این پژوهش مطابقت تاالب را مزوتر

( نشان داد كه تاالب 1390نتایج مطالعه زبردست و جعفری ) دارد.

، دچار كاهش مساحت و افزایش 2001تا  1991انزلی طی دوره 

تغییرات پوشش گیاهی حاشیه تاالب  كه ناشی از شده است گراییتغذیه

ز ارزیابی وضعیت تاالب ( نی2006و همكاران ) Kagalouبوده است. 

كایودیكی در یونان را با استفاده از غلظت مواد مغذی و كلروفیل آ، 

های دلیل ورود روانابمورد بررسی قرار دادند و وضعیت تاالب را به

چنین، در پژوهشی كه گل همكشاورزی، مزوتروفیك اعالم كردند. 

فی بر روی وضعیت ترو 1393(، در سال 1395محمدی و شریعتی )

وضعیت تاالب، مزوتروفیك  داشتند سالهیك دورهیك در كالیه،امیر تاالب

كه در تحقیق حاضر تاالب در وضعیت حالیحاد تشخیص داده شد. در

كالیه، تاالب امیر این پژوهش با هدف مدیریت باشد.مزوتروفیك می

و وضعیت تروفی تاالب، با استفاده از  گراییبه بررسی میزان تغذیه

دهنده وضعیت مزوتروفیك نشان كالرسون پرداخت. نتایج TSI شاخص

كه  شاخص كالرسون، در طی مدت پژوهش بود 41تاالب، با مقدار 

های كش كاربریتوان ورود مواد آلی و معدنی حاصل از زهمی را آن دلیل

های مسكونی اطراف، به تاالب طور عمده و فاضالب و روانابزراعی به

قش مدیریت و حفاظت تاالب، با استفاده بهینه از دانست. بنابراین ن

منظور حفظ های اراضی طبیعی، بهكودهای كشاورزی و حفظ كاربری

 شیداشتن برنامه پاشود. های تاالب و احیای آن ثابت میسرمایه

واند تیت و ماس یرورضتاالب مهم و  تاز وضعی داده پایگاه هیته و منظم

 . دیبهتر كمك نما یهایریگمیجهت تصم زانیربرنامهران و دیبه م
 

 دانیقدر و تشکر
های دلیل مساعدتماجد ابطحی، بهاز جناب آقای دكتر سیّد       

چنین، از پرسنل و آوری اطالعات میدانی و همعلمی و كمك در جمع

بانی امیركالیه، مسئولین اداره محیط زیست الهیجان و پاسگاه محیط
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