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  )TSI( کارلسون شاخص از استفاده باي انزلي الملل نيب تاالبي تروف تيوضعي ابيارز
  

 ٣درچه يميابراهي سيع و ٢يئ زفرهي رعليپ احمدرضا ،*١فالح ميمر

  
  

  دهيچک
  

 و مهم مشکالت از ،فسفر و تروژنين يباال سطوح است. آن تيفيکي ابيارز در گام نياول ،تاالب کي يتروف تيوضع نيتخم
ي ها تيفعال حاصل عمده طور به مواد نيا  .شود يمي عيطبي ها آب وارد کننده آلوده مواد همراه که استي آب منابع بر گذار ريثأت

 ،يمغذ مواد شيافزا اثرات ازي کي شوند. يم وارد ها آب به رهيغ وي صنعت ،يکشاورزي ها پساب قيطر از که استي بشر
 )TSI( ي تروف شاخص .شود يم محسوبي طيمح ستيزي دهايتهد نيتر يجد از که استي آب  يها ستمياکوس دريي گرا هيتغذ
 که استي گراي تغذيه و ديتول شدت نظر ازي آب منابعي تروف تيموقع دنکر مشخص و آب كيفيته ساد بياني برا سودمندي ابزار
 ،حاضر پژوهشي ط ۱۳۹۳ سال در منطقه، بوم ستيز دري انزل تاالب تياهم و نقش به توجه با است. کرده ارائه كارلسون را آن
 ،يانزل بندر  پل ريزي ها ستگاهيا منظور نيبد .شدي بررس کارلسون شاخص مختلفي ها مدل از استفاده با تاالب نياي تروف تيوضع

ي پارامترها و انتخاب روزه ماه و آبکنار شرق، تاالبي خروج شرق، تاالب هندخاله، نوخاله، شان،يدرو اهيس ،ربازاريپ سرخانکل،
ي ها شاخص ريمقاد در )>P ۰۵/۰( دار يمعن اختالفه دهند نشان انسيوار زيآنال جينتا مجموع در شد.ي ريگ اندازه آنها در نظر مورد
 ، (TN) کل ازت و (TP) کل فسفات  بر اساس )TSI(  يتروف  شاخص  يابيارز بود. سال مختلف  فصول و ها ستگاهيا در شده ذکر
  ازت و فسفري مغذ مواد ريمقاد سهيمقا .داد نشان حاد پرتروفيها تا پرتروفيها تيوضع در ها ستگاهيا اغلب در را تاالب  تيوضع

  .استي انزلي الملل  نيب تاالب در  ييگرا  هيتغذه ديپد ديشد توسعه ازي اکح  زين
  

  ، منابع آبی، مواد مغذی.شاخص کارلسون ،يانزلي الملل نيب تاالب ،ييگرا هيتغذ :يديکلي ها واژه
  

مجله  ).TSI(المللي انزلي با استفاده از شاخص کارلسون  ارزيابي وضعيت تروفي تاالب بين. ١٣٩٧. ا. ر. و ابراهيمي درچه ع يئ پيرعلي زفرهم.  فالح ارجاع:
 .٢٩-٢١: ٢٨پژوهش آب ايران. 
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  مقدمه
 دري اساس  مشکل کي ،شدن يغن ايي يگرا هيتغذ
 ).٢٠٠١ ،وتزل( ستا جهان تمام در يآبي ها ستمياکوس
 در مهم گام نياول ،تاالب کي يتروف تيوضع نيتخم
 تيوضع فيتوصي برايي توانا نيا .است آني ابيارز

 هرابط ،رزندهيغ و زندهي طيمح عوامل و زنده موجودات
 تيوضع وي کيولوژيب ويي ايميشي پارامترها نيب

 بشري برا کهيي ها ارزش اي ازهاين با آن ارتباط و ستمياکوس
 ).٢٠٠٢ ،همکاران و متوز( شود يم کاربرده هب ،دارد
 غلظت ليقب از يعوامل بهي بستگ ،يتروف تيوضع فيتوص

 در ژنياکس  تيفيک ،جانوران و اهانيگ ديتول ،يموادمغذ
 سفانهأمت .دارد ستمياکوسي مورفولوژ و دسترس
 را آنها از استفاده تروفي  شاخصي پارامترهاي چندگانگ
 .)٢٠١١ ،همکاران و سيويجاروس( دکن يم مشکل

 را )TSI١(ي تروف تيوضع شاخص ١٩٧٧ سال در کارلسون
 تيکمي ريگ اندازه وي تروف تيوضعي ابيارزي برا
 در شيافزا واحد ده هر کرد. ابداع ها اچهيدريي گرا هيتغذ
 سک،يد يسش عمقي درصد ٥٠ کاهش شاخص نيا ريمقاد

 غلظت در شيافزا ومس کي و فسفر زانيم دوبرابرشدن
 يهانظر .)١٩٧٦ کارلسون،( دهد يم نشان را ليکلروف
 نقش ويي گرا هيتغذ هديپد باي موادمغذ ارتباط دري مختلف
ي برخ دارد. وجودي آب يها ستمياکوس در تروژنين و فسفر

 نيا هبازدارند عامل نيتر مهم وانعن به را فسفر مطالعات
 ها توپالنکتونيف هياول ديتول وي آبي ها ستمياکوس در دهيپد
 ،دريو والن( دانند يم نيريش آب مخازن و ها اچهيدر در

ي ها ستمياکوس در ازتي برا را نقش نياي برخ و )١٩٦٨
ي الملل نيب تاالب ).٢٠٠٢ ،پسيليف( هستند لئقايي ايدر
 قرار النيگ استان در خزري ايدري جنوب سواحل دري انزل
 مربع لومتريک ٣٦١٠ تاالب نيا زيخآب هضحو مساحت .دارد

 دهد يم ليتشک را خزر  يايدر  زيآبخ  هضحو %٢ حدود در و
 فهرست در ١٣٥٤ سال در تاالب نيا .)١٩٩٣ ،زوباکاوا(

 .رسيد ثبت به رامسر كنوانسيون المللي بين هاي تاالب
 را تاالب اين ،پرندگان حيات المللي بين سازمان همچنين

 داد تشخيص پرندگان براي هميتا با يزيستگاه عنوان به
 در اکنون همي انزلي الملل نيب تاالب ).١٣٧٨  ،يلي(اسماع
 ،آن بر اساس و گرفته قرار ٢مونتروي ها تاالب اهيس فهرست
 ازي ريجلوگ و تيسا هدوباري اياح به موظف رانيا کشور

                                                             
1- Trophic State Index  
2- Montreux 

 تاالب نيا .)١٣٨٥  ،ي(بشارت است آن کياکولوژ راتييتغ
 آب سطح نوسان ليقب از مختلفي ها تنش ريثأت تحت
 وي ربوميغي ها گونه حضور ،يانسان يها تيفعال ا،يدر
 قرار ،است تاالب بيتخر هياول عوامل از کهيي گرا هيتغذ
ي درولوژيهي آب منابع ريسا همانند .)١٩٩٨ ،دومونت( دارد
 تاالبيي گرا هيتغذ نديفرا بري قيعم اثر زيخآب هحوض

 از تاالب بهي ورود آب از درصد ٥٢ . داردي انزلي الملل نيب
 ٤٤ ،يمرکزقسم  سمت به شانيدرو اهيس رودخانه قيطر

 و رود خانيپس ،ربازاريپي ها رودخانه قيطر از درصد
 به مانده يباق درصد ٤ وي شرق قسمت سمت به رود خمام
 به مرکز و شرق از کهي آب .شود يم تيهدا تاالب غرب
 تر عيسر ،تاالبي غرب هضحو به نسبت ،شود يم وارد تاالب

 ).١٣٦٧ ،يانزل تاالب اءياح طرح مطالعات( شود يم زهکش
 چهار دري کل  اريبس صورت به تاالب هکنند بيتخر عوامل
  ليتبد وي کياکولوژ ،يکيزيف ،ييايميشي ها يآلودگ گروه
 هستند. نييتب قابل نامناسبي ها يکاربر به تاالبي کاربر
 و شهري هاي فاضالب مترمكعب ميليون ٣٠ ساالنه

 زيآبخ حوضه سطح در بيمارستاني) (خانگي، روستايي
 و حوضهي ها رودخانه واردي اصول هيتصف بدوني انزل تاالب
 كود ،كشاورزي هاي فاضالب شود. يمي انزل تاالب انجامسر

 ٤١٥ حجم بهي مصرف سم و تن هزار ١٥ هساالني مصرف
 و ها رودخانه به خود با و شسته را حوضه سال در ليتر هزار
 مواردي اريبس در زيني صنعت ي ها فاضالب آورند. يم تاالب
 سازمان( شوند يم ختهير ها خانهرود به هيتصف بدون

 زباله تن هزار ٢٠٠ ساالنه ).١٣٨٧ ،زيست محيط حفاظت
 سازمان( شود مي تاالب حوضه وارد بازيافت و تفكيك بدون

 بار ريمقاد ١ جدول در .)١٣٨٧ ،زيست محيط حفاظت
ي انزل تاالب بهي ورود کل فسفات و کل ازتي ورود

  است. شده گزارش )ييگرا هيتغذ در ليدخي (پارامترها
ي برا را يانزلي الملل نيب تاالب دريي گرا هيتغذه ديپد وقوع
 .ددادن گزارش مباليک و مباليک ١٣٤٩ لسا در بار نياول

 يها سالي ط )١٣٨٨( همکاران وي رزاجانيم مطالعات
 دندا نشان را تاالب  يوتروفي هديپد وقوع ٢٠٠٢ تا ١٩٩٢

 و )١٣٥٣(  مباليوک مباليک  مطالعات مشابه که
 و نقش به توجه با بود. )١٣٧٨( همکاران و صفت شيدرو

 حاضر پژوهش در آبي هاي اكوسيستم در ها تاالب جايگاه
ي الملل نيب تاالبيي گرا هيتغذ شدت راتييتغ بررسي به
  شاخص و ازت و فسفاتي ها مدل از استفاده باي انزل
 سال در ازت به فسفات نسبت و TSI يتروف  تيوضع
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  است. هشد ارزيابي آمده دست هب نتايج و پرداخته ازت و فسفات ريمقادي بررس با همراه ۱۳۹۳
  

  ارقام به تن/ سال است. - )۱۳۸۷ زيست، سازمان حفاظت محيط(مقادير بار ورودي ازت کل و فسفات کل ورودي به تاالب انزلي  -١جدول 
  کل بار فسفات مجموع   کل ازت مجموع بار  منابع آلودگي

  ۴۸۸  ۲۹۸۲  جمعيت مردم (شهري)
  ۷/۷۷  ۴۷۵  جمعيت مردم (روستايي)

  ۱/۱۳  ۶۶  صنايع
  ۳/۵۹  ۳۴۴  دام و احشام (گاو و گاوميش)
  ۵/۲۴  ۱۴۲  دام و احشام (گوسفند و بز)

  ۷/۹۶  ۱۴۱۲  مزارع
  ۴/۵۹  ۱۵۰۵  ها و مراتع جنگل

  ۸/۸۱۸  ۶۹۲۵  کل
      

  ها وروش مواد
 گيالن استان در و خزر درياي غرب جنوب در انزلي تاالب

 ۴۹ و ۳۶' و ۴۵" تا ۴۹ و ۱۴' و ۲۰" جغرافيايي طول در
 و ۳۲' و ۸" تا ۳۷ و ۲۲' و ۳۰" جغرافيايي عرض وي شرق
 سال در آن مساحت .)۱ (شکل دارد قراري شمال ۳۷

 IRS-Pan،  ۱۶۸ اي ماهواره تصاوير از استفاده با ۱۳۸۵
  ).١٣٨٥ ،يبشارت ( است شده برآورد كيلومترمربع

 سال دري انزلي الملل نيب تاالب تروفي  روندي ابيارزي برا
 ربازار،يپ سرخانکل، ،يانزل بندر رپليز ستگاهيا ۱۰ ،۱۳۹۳

 و روزه ماه -غرب تاالب شرق، تاالبي خروج شرق، تاالب
 و انتخاب هندخاله و نوخاله شان،يدرو اهيس ،آبکنار
 ۴۵ه فاصل به فصل هر در نوبت دو صورت بهي بردار نمونه
ي پارامترها شد. انجام ستگاهيا هر در تکرار ۳ با و کباري روز

 استاندارد ي ها روش اساس بر کل ازت و کل فسفات
 جغرافيايي مختصات ).APHA ،۱۹۹۲(  شد  يريگ اندازه

 شده وردهآ ۲ جدول در شده، برداري نمونه هاي ايستگاه
  است.

  

  

  
  مطالعه مورده محدود  نقشه - ۱ شكل
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  يانزلي الملل نيب تاالب مطالعه مورد هاي ايستگاهيي ايجغراف عرض و طول -۲ جدول
  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  ايستگاه  رديف
  ۴۱۴۰۱۹۱  ۳۶۳۱۷۰  هندخاله  ۱
  ۴۱۴۵۲۴۰  ۳۵۸۹۷۷  تاالب غرب (آبکنار)  ۲
  ۴۱۴۵۲۳۲  ۳۵۹۳۴۴  روزه) تاالب غرب (ماه  ۳
  ۴۱۴۴۴۱۱  ۳۶۰۶۴۵  درويشان سياه  ۴
  ۴۱۴۰۱۹۱  ۳۶۰۹۰۳  سرخانکل  ۵
  ۴۱۴۰۶۷۶  ۳۶۷۲۶۷  نوخاله  ۶
  ۴۱۴۲۶۸۶  ۳۶۷۶۵۲  تاالب شرق  ۷
  ۴۱۴۲۹۸۹  ۳۶۶۴۵۸  خروجي تاالب شرق  ۸
  ۴۱۴۰۶۴۶  ۳۶۷۴۱۳  بازار پير  ۹
  ۴۱۴۷۳۹۹  ۳۶۴۲۵۷  زيرپل بندر انزلي  ۱۰

  

      
  

  کارلسوني تروف شاخصه محاسب
 آنه دامن و شود مي تقسيم واحد ١٠٠ به TSI مقياس

 هپاي بر اسيمق نيا .)٣ (جدول است ريمتغ ١٠٠ تا ٠نيب
 (Chl-a)آ كلروفيل و TN)( كل نيتروژن ،TP)( كل فسفات
 تيمحدود به توجه با .)١٩٧٦ ،کارلسون( دشو يم برآورد

 ريمقاد به فقط مطالعه نيا در آ، ليکلروفي ريگ اندازه در
 در و شده اکتفا TSI شاخص محاسبهي برا ازت و فسفات
 ازت و کل فسفات بر اساسيي گرا هيتغذ سطوح ٤ جدول
  است. شده آورده کل
بر کارلسون  تروفي شاخص مقادير محاسبه منظوربه 

و  (TN)کل  ازتغلظت  ،(TP) کل غلظت فسفات اساس
 استفاده )٥) تا (١معادالت (از  (PN)به ازت  نسبت فسفات

 (TN)کل  ازت .)١٩٧٦کارلسون،  ؛١٩٨٠کراتزر، (شد 
برحسب  (TP)کل  گرم در ليتر و فسفات برحسب ميلي

  ميکروگرم در ليتر است.
)۱(     (  ) = 14.42  (  ) + 4.15 

)۲(     (  ) = 14.43  (  ) + 54.45 
)۳(     (  ) = 9.81  (10  ) + 30.6 
)۴(     (  ) = 1.25   (   ) 
)۵(     =     +   − 15012        .   

  
 TSI گرايي تغذيه شاخص بندي استاندارد تقسيم - ۳ جدول

)OECD, 1982(  
  TSIمقدار   آب کيفي كالس

  ۳۰-۰  اليگوتروفيك
  ۴۰-۳۰  مزوتروفيك خفيف
  ۵۰-۴۰  مزوتروفيك

  ۶۰-۵۰  مزوتروفيك حاد
  ۷۰-۶۰  يوتروفيك
  ۸۰-۷۰  هايپرتروفيك

  ۱۰۰-۸۰  هايپرتروفيك حاد
  

  

  کل ازت و کل فسفاتي گراي تغذيه سطوح - ٤ جدول
  منابع  يوتروف  مزوتروف  اليگوتروف  پارامتر
  ۰۰۵/۰ -۰۱۰/۰  ۰۱۰/۰ -۰۳۰/۰  ۱۰۰/۰ -۰۳۰/۰  Vollenweider, 1968  (mg/L)فسفات کل 
  ۰۲۰/۰ -۲/۰  ۱/۰ -۷/۰  ۳/۱ -۵/۰  Sakamoto, 1966  (mg/L) ازت کل

  
  يآمار زيآنال

 -کلموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال
ي بررس ٢لون آزمون با ها انسيوار بودن همگن و ١رنفياسم
 از مختلف  فصول نيب دار يمعن اختالفي بررسي برا .شد

                                                             
1- Kolmogorov-Smirnov 
2- Leven test 

 و مختلفي ها ستگاهيا نيب ٣طرفه کي انسيوار زيآنال آزمون
 در ٤دانکن روش به ها نيانگيم سهيمقا آزمون از ادامه در

 زيآنال د.ش استفاده )>۰۵/۰P( درصد، ۹۵ اطمينان سطح
 هانمودار رسم و SPSS 16 افزار نرم طيمح در ها دادهي آمار
  شد. انجام Excell 2010 هبرنام از استفاده با

                                                             
3- One-way ANOVA 
4- Duncan 
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  بحث و نتايج
 و ازت عناصر مغذي بر اساس )TSI( تروفي  شاخص برآورد
 و ۲ي ها شکل در مختلفي ها فصل و ها ستگاهيا در فسفات

 در تريل بر گرم يليم برحسب ازت و فسفات  ريمقاد و ۳
 مشاهده که گونه همان است. شده گزارش ۶ و ۵ي ها شکل

 غلظت بر اساس ۱۳۹۳ لسا در شاخص ريمقاد ،شود يم
 در را االبت ، ها ستگاهيا اکثر در ازت غلظت و فسفات
بر  .دهد يم نشان حاد پرتروفيها تا پرتروفيها تيوضع

 فصل در  شاخص مقدار نيشتريب فسفات غلظت اساس
 - غرب در آن مقدار نيکمتر و ربازاريپ ستگاهيا در زييپا

 غلظت بر اساس .است شده برآورد زييپا فصل در آبکنار
 در شرق تاالبي خروج در شاخص مقدار نيترشيب ازت
 زمستان  فصل در سرخانکل در آن  نيترکم و تابستان فصل
ي ها سالي طي تروف روند مجموع در .شدي ريگ اندازه

 هرابط .است کردهي شرويپ حاد ي پرتروفيها سمت به ،رياخ

 )PN( استي ا محدوده کي يداراي نسب طور هب )۴۲/۳۳ -
 عامل فسفات ، ازت به فسفات نسبت به توجه با و )۴۷

 در تاالب ،آن بر اساس و شود يمي تلق ديتول همحدودکنند
  مطالعات در .)۴ (شکل رديگ يم قرار مزوتروف تيوضع

 وي رزاجانيم( آمد دست هب محدوده نيهم زين مشابه
 در ).١٣٧٨ ،همکاران و صفت درويش؛ ١٣٨٨ ،همکاران

 در و فسفات از شتريب  ازت  ريمقاد   نيريش ي ها آب  اکثر
 در ربازاريپ است. ديتول همحدودکنند  عامل فسفات واقع
 زمستان فصل در روزه ماه -غرب و نيشتريب تابستان فصل
 تابستان فصل در شرق تاالب و فسفات مقدار نيکمتر

 دارمق نيکمتر زمستان فصل در روزه ماه -غرب و نيشتريب
 انسيوار زيآنال جينتا .است داده اختصاص خود هب را ازت
 ريمقاد در )>۰۵/۰P( دار يمعن اختالفه دهند نشان

  .بود مختلفي ها ستگاهيا نيب در ذکرشدهي ها شاخص
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  مختلفي ها ستگاهيا در ۱۳۹۳ سال در ازت به فسفات نسبت ريمقاد - ۴ شکل

  

  
  هاي مختلف گرم درليتر در ايستگاه مقادير فسفات کل برحسب ميلي - ۵شکل 
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 از يآب يها ستمياکوس سطوح ههم دري مغذ مواد شيافزا
 تنوع کاهش ،مهاجرت ها، گونه يفراوان در رييتغ جمله

 است اثرگذار جوامع بيترک و ساختار در رييتغ وي ستيز
 قاعده نيا از زيني انزل تاالب ).٢٠٠٠ ،لوول و کنويپ(

ي ها سالي ط در را شدن ديپرتول روند و ستيني مستثن
 بر اساس است. کردهي طي شتريب سرعت با رياخ

 موجب كه خارجي منبع ترين مهم ،شده انجامي ها يبررس
 ٥٤ نکهيا به توجه با است، دهش انزلي تاالب شدن غني
 مرتع و جنگل به تاالب زيآبخه حوض سطح از درصد

 كف در شده انباشته هوموس و الشبرگ  دارد، اختصاص
 ازي ناشي سطحي ها انيجر توسط كه ستها جنگل
 ،همکاران و صفت (درويش شود مي تاالب وارد ها يبارندگ
 مسكوني مناطق ،خانگي فاضالب اين بر عالوه ).١٣٧٨
 تصفيه بدون كه ها دامداري و غذايي صنايع پساب مجاور،
 در بااليي  سهم شوند مي تاالب با  مرتبط  هاي خانهرود وارد

 سازمان( دارند انزلي تاالب ي گراي تغذيه  روند  تشديد
 هحوض گيگسترد نيهمچن .)١٣٨٧ ،زيست محيط حفاظت
 وارد نتيجه در و حوضه دري انساني ها تيفعال تنوع تاالب،
 ليدال ترين مهم از ،تاالب به غيرآلي و آلي مواد شدن
 منبع سه باره اين در .هستند يگراي تغذيه  روند  تشديد
 بخش در شده استفاده كودهاي شامل مغذي مواد عمده

 توان يم را دامي ضايعات و خانگيي ها فاضالب كشاورزي،
 كشاورزي هاي كاربري بنابراين ؛)١٣٨٣  ،زاده (ساكي برد نام
 اصلي عامل عنوان هب شهري هاي كاربري كنار در

ه ب يمغذ عناصر از برخي مجاز حد از باالتر هاي غلظت
 نظر به .رود مي شمار به كل فسفر و ازت باتيترک ويژه

 هيشب ها تاالب دريي گرا هيتغذي ها نشانه رسد يم
 ).٢٠٠٣ ،همکاران و آنگلر( باشد عمق  کمي ها اچهيدر

 ١٠ يباال به۱۳۹۳ سال در )N:P( فسفات به ازت نسبت
 بودن محدوده دهند نشان امر نيا که ديرسي نواح اکثر در

 قانون بر اساس نکهيا به توجه با .است تاالب در فسفات
 در راي اساس نقش محدودکننده عنصر گيبيال حداقل

 نيا در رو نيا از ؛)٢٠٠١ ،وتزل( دارد ديتول نديفراي شرويپ
 قابل فسفات غلظت بر اساس تروفي  شاخص برآوردي بررس

 با را شده جاديا راتييتغ تواند يم و است بوده اعتمادتر
ي ها افتهي ،رابطه نيا در د.کن هيتوجي شتريب نانياطم

 در رييتغ هرگونه که داد نشان )٢٠٠٣(کيريکا   و کاروالهو
 به تواند يم ،نيريش آب ي ها ستمياکوس در فسفر  غلظت

 ،کاروالهو و کايريک( دشو منجر آني تروف تيوضع در رييتغ

 به خود مطالعات در زين )١٩٧٧( وديد و برگيکل ).٢٠٠٣
 اند. کرده اشارهيي گرا هيتغذ نديفرا در فسفر ميمستق نقش
 در ficiculoides  Azolla ريچشمگ گسترش و حضور
 در اهيگ نياي باال اريبس تيظرف به توجه با رياخي ها دهه
 ،(خداپرست هکتار در لوگرميک ١١٠ حد تا تروژنين تيتثب

 اثر و تاالبي موادمغذ شيافزا ليدال از تواند يم )١٣٨٢ 
بر  کارلسوني تروف شاخص باشد. تاالبي زآب اهانيگ

 سال در را تاالبي تروف تيوضع کل، فسفات مقدار اساس
 بر اساس و دهد يم نشان پرتروفيها تيموقع در ١٣٩٣
ي قبل  مطالعات طبق رياخي ها سالي ط کل ازت
 همکاران و صفت شيدرو ،)١٣٨٨( همکاران وي رزاجانيم
 )١٩٩٣( ينظام ،)١٣٥٣( مباليوک مباليک ،)١٣٧٨(

ي پرتروفيها بهي وتروفي ازي انزل تاالب در گرفته صورت
 نديفرا ديشد توسعهي ايگو برآوردها نيا است. افتهي ارتقاء
 .استي بررس موردي ها سالي ط در تاالبيي گرا هيتغذ

 روند کي ازيي گرا هيتغذه ديپد کهيي آنجا از آن بر عالوه
 نيبنابرا ؛کند يمي رويپي هندس تصاعد صورت به توسعه
 خطرناک و کننده نگران اريبس آن مدتي طوالن تداوم
ي ريگ شکل در راي مغذ عناصر نقش مشابه مطالعات .است

 داده نشاني آبي ها ستمياکوسيي گرا هيتغذ نديفراه توسع و
ي تروف تيوضعي رو )٢٠٠٩( سيسول و لنارده مطالع است.
 لهستان در Krasne و Piaseczno ،Rogóźno اچهيدر سه

 مختلفي ها مدل ريمقاد در رييتغ هدهند نشان
 بود فسفات و ازت  ريمقاد  شيافزا  ليدل هب کارلسون شاخص
 وي اجانکسوک مشابهه مطالع .)٢٠٠٩ ،سيسول و (لنارد
 Głębokie و Czarne اچهيدر دوي رو بر )٢٠١٤( لنارد
 ،لنارد وي (اجانکسوک است TSI ريمقاد شيافزا ازي اکح

 بار نياولي برا ١٣٥٣ سال در مباليوک مباليک .)٢٠١٤
ي اهيگي ها شيرو به توجه با راي انزل تاالبي تروف تيوضع
 همکاران وي رزاجانيم .کردند يابيارز تاالب سطح در
ي تروف تيوضع ٢٠٠٢ تا ١٩٩٢ يها سال در )١٣٨٨(

 بر اساس .دادند نشان وتروفي تيموقع در را تاالب
 بازه در )١٣٧٨( همکاران و صفت شيدرو يها پژوهش

 بر اساسي انزل تاالب١٣٧٤ تا ١٣٧٠ي ها  سال يزمان
 همرحل به انتقال وي مزوتروف ريمسي انتها در آ ليکلروف

 و يوتروفي ريمسي انتها در کل  فسفات بر اساس و يوتروفي
 ينظام .است داشته قراري پرتروفيها همرحل به انتقال

 در ها وپالنکتونيباکتر بر اساس را يانزل تاالب )١٣٧٤(
 تراکم نيهمچني و .داد صيتشخ وتروفي تيوضع
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 (عوامل بستر در اهانيگ نياي نينش ته وي اهيگي ها شيرو
 ريمقاد .دانست ثرؤم تاالبي تروف تيوضع در را زا) برون

 ازت استاندارد با سهيمقا در حاضر همطالع در ازت و فسفات
 ،)تريل در گرم يليم ١ از کمتر(  ها تاالب و ها اچهيدر در

 در فسفات استاندارد زانيم نيهمچن و )٤ (جدول
 ،تر)يل در گرم يليم ١/٠ از کمتر(  ها  تاالب و ها اچهيدر

ي ريگ اندازه ريمقاد بودن شتريبه دهند نشان )٤ (جدول
 روند و بود مطالعه مورد نقاط تمام در استاندارد از شده
 بيترت نيهم به  .کند يم بازگو را رياخ يها سال دري شيافزا
 روند، مي پيشيي گرا هيتغذ سوي هب که هايي درياچه در

 ديده زمان طول در كف رسوبات در فسفر بار افزايش
 دري حساس شاخص فسفات ليدل نيهم به ؛شود مي
  ).٢٠٠١ ،يرد و تيرا( استيي گرا هيتغذ

 
  يريگ جهينت
 تاالب پژوهش، نيا از حاصل جينتا بر اساس مجموع در
 عناصر ازي فراوان ريمقاد رياخي ها سال دري انزلي الملل نيب

 به منجر عناصر نيا که کرده افتيدر را فسفر و ازتي مغذ
 دريي خودغذا دهيپد ديشد توسعه وي جيتدري ريگ شکل

 وي مغذ عناصر غلظت راتييتغ .است دهش تاالب نيا
 به ؛بوده دهيپد نياي تصاعد رونده دهند نشان  TSI شاخص
 به وتروفه يمرحل از را تاالبي تروف گاهيجا کهي ا گونه
 نيا در استي هيبد است. داده سوق حاد پرتروفيها

 وي ا گونه تنوع کاهش جمله از تاالبي نابود عالئم تيوضع
 هب و است شده انينما حساسي ها گونه رفتن نيب از

 تيظرف از شيب تاالب در شده انباشتهي آل مواد بار جيتدر
 و هيتجزي براي ژنياکس ازين نيمأت و تاالبيي خودپاال
 تاالب حفظي برا نيبنابرا بود؛ خواهد مواد نيا شدن يمعدن

ي اساس اقدامات ديبا آن ارزش باي ها گونه از حفاظت و
 مناسبي تيريمدي ها روش اتخاذ نهيزم نيا در داد. انجام
يي ها ندهيآال کنترل با جامعي طيمح ستيزي ابيارزي برا
 ،يصنعتي ها پسابي آل بار کاهش و دارندي انسان أمنش که

 و سال طول در آبي فيک يها شيپا ،يکشاورز وي شهر
  د.شو يم شنهاديپ تاالبي بهساز تينها در
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