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  چكيده 
تاالب شادگان كه يكي از تاالب هاي بين المللي ثبت شده در يونسكو بوده، در جنوب استان خوزستان واقع 
شده است. اين تاالب شامل سه بخش  آب شيرين، پهنه جزر و مدي و منطقه ساحلي  يا بخش آب شور و در 

متفاوت است. در اين بررسي اقليم خشك و گرم استقرار دارد. سطح تاالب در محدوده مورد مطالعه در فصول 
كه در محدوده آب شيرين است، سعي گرديده كه با پايش تاالب بتوان با پيگيري روند شرايط محيطي در حال 
تغيير و ارزيابي وضعيت موجود، به راهكارهاي مناسبي براي بهبودكيفيت آب براي مديريت جامع اين زيستگاه 

در چهار منطقه از تاالب شادگان مورد قرار 1389ن تا اسفند دست يافت. اين تحقيق، طي يكسال از فروردي
  گرفت. 

دهد كه تمامي ايستگاههاي تاالب شادگان در گروه سه و با كيفيت  نتايج حاصل از شاخص كيفيت آب نشان مي
متوسط قرار دارند. ايستگاه رگبه از شاخص كيفيت باالتر و ايستگاه مالح از شاخص كيفيت آب كمتري نسبت به 

اير برخورداراست. نهايتاً از ورود پسابها به تاالب مي توان بيان نمود كه پساب كانال نيشكر اثر منفي و پساب س
تواند بدترين اثر را روي كيفيت آب تاالب  آزادگان اثر مثبت بر ري وي تاالب دارد، و ورودي مالح نيز مي

بت به مطالعات قبلي كاهش و شوري، هدايت ، نيتريت و فسفات نسBOD5داشته باشد. مقادير اكسيژن محلول، 
و نيترات افزايش يافته است كه مي تواند به دليل كم آبي و وجود خشكسالي در منطقه صورت  TDSالكتريكي، 

  گرفته است.
جنس  20جنس فيتوپالنكتون شناسايي شده است. رده باسيالريوفيسه با  54رده و  6از رده هاي فيتوپالنكتون 

% )  فراواني 14جنس ( 22%) و كلروفيسه ها با 32جنس ( 7%) وسيانوفيسه با 52درصد فراواني (داراي بيشترين 
ميلي گرم در متر مكعب و ميانگين  95/10ساالنه  aكل را به خود اختصاص داده است. مقدار ميانگين كلروفيل 

ن به ترتيب در رگبه و مالح مي گرم كربن در متر مربع در روز كه بيشترين و كمترين آ 68/2توليد اوليه ساالنه 
  باشد واز نظر يوتروفيكاسون فيتوپالنكتونهاي شناور در محدوده مزوتروف زياد قرار گرفته اند.

رده هاي جنس اپي فيتون شناسايي كه به ترتيب  27جنس اپي پلون و  18ازجلبك هاي كفزي تاالب 
است كه ميانگين آنها به ترتيب   α ه كلروفيلفراوانترين رنگدانغالب هستند.  و سيانوفيسه باسيالريوفيسه

گرم   978و  1748به ترتيب دراين جلبكها ميلي گرم بر متر مربع و ميانگين ساالنه توليد اوليه  75/10و46/17
شاخص تنوع وضعيت تاالب در حد نيمه آلوده اي و از نظر  از نظركربن بر متر مربع در سال مي باشد. 

ن مزوتروف زياد تا يوتروف قرار دارد و بر اساس شاخص پالمر نيز تاالب فاقد يوتروفيكاسون در طبقه بي
  آلودگي آلي شديد مي باشد.

از روتيفرهاي زئوپالنكتون بدليل داشتن تحمل شوري باال، در تابستان، فراوان تر شده   Brachionusجنس هاي 
  تاالب است. )نشان دهنده وضعيت پايين كيفيتwziاند. شاخص زئو پالنكتون تاالب(
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گروه ماكروفون از بنتوزها شناسايي شده است كه بيشترين فراواني را  15دربسترهاي با پوشش گياهي  
با  1374گروه ماكروبنتوزي مشاهده شده كه در مقايسه با سال   7شيرونوميدها داشته اند. دربسترهاي رسوبي 

ديده خشكسالي، ورود پسابها و  بهم خوردن كاهش شديدي مواجه شده اند. اين تغييرات مي تواند ناشي ازپ
  تعادل زيستي و تخريب زيستگاهها باشد.

هكتار سطح مناسب آبزي  69945با بررسي هاي ماهوره اي از سطح تاالب شادگان، نشان مي دهد كه با تخمين 
  پروري ، برآورد شده است.

كلمات كليدي: تاالب شادگان، كيفيت آب، پالنكتون، جلبك كفزي، بنتوز، ذخايرماهي، صيد و صيادي



 ٣ويژگيهاي زيستي و غير زيستي جوامع شيالتي در .../   ارزيابي
 

 
 

  مقدمه -1
در طول  راتييتغ يابيرد يبرارا  طيشرا يريگ اندازهي است كه نظام مندفرآيندي  پايش يا بعبارتي مانيتورينگ

 يرا به عنوان راه ماريب ياتيعالئم ح. پايش به عنوان پزشكي است كه (Miller et al., 1996)تكرار مي كندزمان 
  رديابي مي كند. ابع  در طول زمانت يدانشمندان، سازمان هابه كمك  ماريب تيوضعي ابيرد يبرا

به  پايش هاي از استفاده يكي گرفته شده است  و  "هشدار" نيكلمه الت يمعنا از مشتق "مانيتورينگ "كلمه 
 ،مشكالت لياوا دراست و درصد است كه رييدر حال تغ ستميس يطيمح طيشرا عنوان هشدار دهنده زود هنگام

از جمله بهبود  ياهداف يبه سو شرفتيپي ابيعبارتند از ارزپايش  يكاربردها ري. سارا براحتي تصحيح نمايدآنها
  است. ستگاهيز تيريمختلف مد يها كيتكن ياثر بخش يابيارز ستگاه،يز ياياح ايآب و  تيفيك

گي نسبت به چگون يكل نشيبه دست آوردن درك و ب و بلكه داده ها معموالً فراتر از جمع آوري نظارت 
، رييدر طول دوره تغ را عملكرد نيا مي توان چگونهاينكه  ) ويطيمح ستيز تيوضع انعكاس( عملكرد تاالب

طول زمان  در تحوالت يرياندازه گ يبراي قو يستميسنظارت نيازمند  حال توسعه كشورهاي در. در كرد مرمت
 ايه، و مثبت، منعكس كنند اثر ندنتوا يم رهاييتغالبته اين است.  يبازساز يتالش ها ازي ناشي اثربخش يابيو ارز
  ).Clarkson,  2004ي هستند(اصالح اتاقدام مند انجامازين تغيير جهيدر نتداشته  باشند، كه  ،يمنف
كامل از تاالب (زمين  نسبتًا تعريف اولين.  شده است تشكيل  و آب كلمه تال دو از فارسي در تاالب لغوي نظر از

 يا طبيعي باتالقي، بركه هاي خيس سياه مانده، اراضي آب مردابي مناطق در رامسر به 1971هاي مرطوب) در سال 

مناطقي از  نيز و بوده شيرين يا شور شور، لب مزه با جاري يا مانده داراي آب موقت يا دائم طور به كه مصنوعي
 Ramsar a,  2002 ; Ramsar).  ميشود اطالق نباشد، متر 6 از بيشتر آنها آب جزر، ارتفاع هنگام كه دريا سواحل

Convention, 1971) زيستگاه عنوان به تاالب از كه عبارتند كرد عنوان گروه سه در ميتوان را تاالبها ارزشهاي 

 و اقتصادي،اجتماعي نهايت ارزشهاي در و زيست محيط كيفيت دهندة آبزي، بهبود گياهان و وحش حيات
  ).1380 و سپهرنيا، راد آنها مي باشد(بهروزي فرهنگي
 9تا  7و حدود  هكتار 103296434 كنون تا كنوانسيون رامسر در شده مطرح جهان المللي بين تاالبهاي وسعت

  كنوانسيون اين عضو كشور 133از تاالب 1180 شامل در صد از سطح كره زمين) كه 6تا  4ميليون كيلومترمربع (
  , Ramsar b, 2002)(1-1دارد(شكل اختيار را در هكتار 145720 حدود مساحتي تاالب 21با  نيز ايران و مي باشد 

Mitsch & Gosselink 2000 .(  
 و تاالبها حفاظت، مديريت و رامسر،تحقيق كنوانسيون هدف اصلي 1971در همايش زمين هاي مرطوب در سال 

 راد، بهروزي( آنهاست تخريب از جلوگيري و خردمندانه وري بربهره تاكيد با آنها شدن خشك ازروند جلوگيري

1377 ;  .(Ramsar c, 2002  
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هاي حرارتي، خطوط انتقال نيرو، صنايع نفت و پتروشيمي، صنايع فوالد و خطوط انتقال نفت به طور  نيروگاه
  گسترده بر كيفيت آب آن تاثيرپذي است. 

از راهكارهاي امروزه در تمامي نقاط جهان تعيين حداقل نياز آبي زيست محيطي منابع آبي، خصوصا تاالب ها، 
مؤثر و ثمربخش در حفظ تماميت زيستي و بقاء اين عرصه ها مي باشد. زيرا آب عنصر اصلي حيات در اين 
اكوسيستم ها بوده و نوسانات آن اثرات نامطلوبي بر زيستگاه ها و موجودات وابسته به آنها خواهد داشت. لذا 

ر حفظ و مديريت آنها گامي مؤثر باشد. امروزه به تعيين حداقل نياز آبي زيست محيطي تاالب ها مي تواند د
  دليل

برداشت هاي متعددي كه در سطح حوضه هاي آبريز صورت مي پذيرد خسارات بسياري بر تاالب ها وارد شده 
  است.

تاالب ها كه عمدتاً در پائين دست حوضه هاي آبريز واقع شده اند، به داليل متعددي از جمله: برداشت آب  
جهت آبياري اراضي كشاورزي، سد سازي ها، توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي، برداشت آب جهت 

ت فراواني را داشته مصارف شهري و صنعتي و بسياري موارد ديگر همواره از نظر تأمين آب مورد نياز مشكال
اند. مسئله اي كه اين بحران را صدچندان مي نمايد، لحاظ ننمودن حق آبه زيست محيطي تاالب ها در تخصيص 

  هاي ساالنه مي باشد. لذا انجام اين مطالعات مي تواند در حفظ و احياء تاالب ها بسيار مؤثر باشد.
كه به عنوان اولين حلقه زنجيره غذايي در اكوسيستم هاي  فيتوپالنكتون ها غالب ترين موجودات زنده آبي هستند

آبي قادر به انجام عمل فتوسنتز مي باشند. بدليل دارا بودن رنگدانه كاروتن، انواع ويتامين ها، اسيدهاي چرب و 
  پروتئين، از ارزش غذايي بااليي در كليه منابع آبي برخوردار مي باشند.

بي و جديد بودن مطالعات در اين خصوص، ارزيابي و بررسي اين زيستگاه با توجه به نقش مهم اكوسيستم  تاال
حساس و آسيب پذير مي تواند نتايج ارزشمندي را بهمراه داشته باشد كه در بهبود مديريت شيالتي و زيست 

  محيطي نواحي تاالبي بعنوان بخشي از مديريت مناطق تاالب كاربرد دارد.
ش بيولوزيكي در ارزيابي يكپارچگي اكوسيستم مورد توجه بسيار زيادي قرار در سال هاي اخير استفاده از پاي

، Karr et al., 1991 ; Minns et al., 1994 )گرفته است. تعداد فزآينده اي از مطالعات گزارش شده از ماهي ( 
و پري فيتونها  )Kelly  & Whitton, 1995) ، دياتومه ها (Lenat 1993 ; Burton et al., 1999ماكروبنتوزها   (

)McCormick & Stevenson, 1998.براي ارزيابي زيستگاه در يك محدوده جغرافيايي استفاده شده است (  
تاالب ها از نظر بوم شناسي واقتصادي مهم هستند و به سرعت در معرض از بين رفتن و تخريب قرار گرفته اند. 

) از نظر چرخه Cyprinus carpioهاي كپور معمولي ( بسياري از تاالب ها كه هنوز باقي مانده اند توسط گونه
زيستي مورد تهاجم قرار گرفته اند. طبعاً تغييرات گوناگون در كاربري استفاده از زمين منجر به افزايش كدورت 

). بنابر اين مديران براي پيگيري اين Whillans, 1996 ; Chow-Fraser, 1999آب و غلظت مواد مغذي شده است(
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مي و كيفي در اكوسيستم ها، به يك ابزار ساده اي نياز دارند كه با استفاده از زئوپالنكتونها و تغييرات ك
  ارتباطشان با ماكروفيت ها و متغير هاي كيفي آب به چگونگي كيفيت تاالب ها دسترسي حاصل گردد.

النكتون ها به شرايط )  معموالً شاخصي است كه نشان مي دهد زئوپzooplankton index  wetland )WZIشاخص   
) و تعدادي از اين موجودات بعنوان شاخصي براي Schindler, 1987محيطي واكنش سريعي نشان مي دهند (

 ,Gannon & Stemberger, 1978, Sla´decekيكپارچگي كيفي اكوسيستم هاي آبزي مورد استفاده قرار مي گيرند (

1983, Stemberger & Lazorchak, 1994; Gaiser & Lang, 1998 داليل استفاده از زئوپالنكتونها براي ارزيابي .(
اكوسيستم در سه مقوله قرار مي گيرد. اولين مورد اينكه زئوپالنكتون ها با اجتماعات گياهي در ارتباط هستند 

). در Quade 1969; Paterson, 1993وحضور آنها در يك اكوسيستم ارتباط قوي با ماكروفيت هاي درون آب دارد(
ن بخش اجتماعات زئوپالنكتوني منعكس كننده حضور وانتشار گياهان درون آب هستند. دوم اينكه گروههاي اي

) و شفافيت ,Berzins & Pejler, 1989  1989 ;  Berzins & Bertilssonزئوپالنكتون اغلب گوياي وضعيت تروفيكي(
ه ها كه اغلب رخ مي دهد منجر به درجه ) هستند. بنابر اين جابجايي گونLougheed & Chow-Fraser, 1998آب (

بندي كيفيت آب مي شود. نهايتاً اينكه غناي گونه هاي ماكروفيت هاي درون آب با شروع حاصلخيزي و 
). بنابر اين زئوپالنكتون ها    Lougheed et al., 2001 ; Crosbie & Chow-Fraser, 1999تخريب زيستگاه همراه است (
غييرات در اجتماعات گياهي كه در طول زمان تخريب اكوسيستم و طول دوره مي توانند منعكس كننده ت

تروفيكي رخ داده ، باشند. لذا اين شاخص مي توان در كوتاه مدت روند تغييرات را پيگيري و از اين جنبه مفيد 
  باشد.

 مانند  آب در اشياي سطوح روي اجتماعات جلبكي هستند كه )2ها فيتوبنتوز( 1پري فيتونها يا جلبك هاي كفزي

 ،كنند مي رشد آن  برروي كه بستري نوع اساس بر و ديگر چسبيده مناسب هر سطح و گياهان چوب، ها، سنگ
آنها منبع غذايي مهمي براي موجودات ديگر به  ,Greenberg et al., 1992) .(Welch ; 1992شوند مي بندي تقسيم

 .(Naz & Turkmen, 2005 )شمار مي آيند

فيتوبنتوزها بعنوان توليد كنندگان اوليه در اكوسيستمهاي آبي شناخته شده اند. توليد و بيوماس آنها مي تواند برابر 
و يا حتي بيشتر از فيتوپالنكتونهاي در ستون آب باشد. جلبك هاي كفزي اهيمت زيادي در چرخش مواد مغذي 

توليدكنندگان اوليه هستند. آنها مستقيما غذاي ريزه و كنترل كننده قا بليت دسترسي به مواد مغذي توسط ساير 
 ,.Cahoon et al). را فراهم مي كنند و توسط فرآيندهاي فيزيكي غذاي معلق خواران را از آب مي گيرند 3خواران

1999)  
4كنندگان مصرف براي غذايي منابع و اكسيژن توليد در عمق كم هاي سيستم درجلبك هاي كفزي  اهميت

 كامالً 

در اكوسيستم  اوليه توليد كل از بااليي صد در گيرنده بر درجلبك هاي كفزي توليدات . باشد مي ته شدهشناخ

                                                           
1 -Benthic algae 
2 -Phytobenthose 
3 -Detritivores 
4 -Consumers 
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 توليد كربن ميزان است الزمجلبك هاي كفزي  توليدات از دقيق تخمين آوردن براي بدست .باشند مي هاي آبي

جلبك هاي  اين بنابر . (Barranguet et al., 1998)شود گيري اندازه مختلف هاي با بسترهاي محيط در از آنها شده
 الرو ازو برخي  6بنتوزها ماكرو و 5بنتوزمايو براي غذايي بزرگي منبع آبي، عمق كم هاي اكوسيستم دركفزي 

ولي  دارد، وجود آبها در فيتوپالنكتونها توليد از زيادي دسترس قابل اطالعات محسوب مي شوند. كفزي ماهيان
      )(Rajesh et al., 2001 است اندك بسيار مدي و جزر هاي محيط و عمق كم آبهاي در كفزي توليدات روي بر

پري فيتون ها بداليل زيادي  توسط محققين براي بررسي انتخاب شده اند. اول اينكه پري فيتونها طبيعتاً داراي 
 Sabater etموجودات سطوح باالتر هستند(تعداد گونه هاي زيادي هستند و مهمترين منبع غذايي براي بسياري از 

al., 2000 دوم اينكه به آساني تحت تاثير كيفيت آب قرار مي گيرند و فاقد هرگونه سيستم مقابله اي در برابراين .(
). اغلب اين پري فيتون ها مسئول تغييرات سريع زماني در شرايط McCormick & Cairns, 1994تغييرات هستند (
ي هستند. پري فيتونها اغلب نقش بزرگي درچرخش متابوليكي و جابجايي مواد درجه بندي شده نامناسب و بحران
). نهايتاً اينكه سطح تغييرات يا حساسيت آنها با تغييرات محيطي، تغييرات Saravia et al., 1998زيستي هستند(

  ثير موجودات ديگر قرار ). از آنجائيكه پري فيتونها براحتي تحت تاUS EPA, 2002خاصي را حاصل مي كند(
  مي گيرند،  آنها شاخص هاي خوبي براي منابع آبي هستند. 

اجتماعات ماكروبنتوز به عنوان عمده ترين منبع غذايي آبزيان داراي نقش كليدي در زنجيره غذايي آبها مي 
ارد كند. اين باشند، به طوري كه هر گونه تغيير در محيط ميتواند صدمات زيانباري را به اين اجتماعات و

موجودات در ساختار، توليد و سالمت محيط زيست منبع آبي نقشي حياتي دارند. آنها همچنين در رسوبگذاري، 
شكستن، تركيب و برگشت مواد آلي در بستر و نيز چرخش مجدد مواد مغذي به اليه هاي بااليي آبها نقش 

كوچك با طول عمر كوتاه ولي توليد ثانويه زياد  اساسي دارند. شمار زيادي از گونه هاي بنتوز، داراي اندازه
ميباشند. بنابراين به عنوان يك حلقه اتصال بسيار مهم در شبكه هاي غذايي محسوب شده و به ويژه در رژيم 
غذايي موجودات بزرگتر، به خصوص ماهيان كه به لحاظ شيالتي مهم هستند، حائز اهميت مي باشند. برخي از 

مانند ميگوها شكم پايان، دوكفه ايها، خرچنگها و شماري از پرتاران نيز به صورت مستقيم ماكروبنتوزهاي بزرگ 
از محيط قابل بهره برداري هستند. از بنتوزها جهت پايش اثرات آلودگيها ميتوان استفاده كرد. از آنجا كه بسياري 

ختار جمعيتي و تنوع آنها به عنوان از گونه هاي ماكروبنتوز غالباً غير مهاجر و ساكن هستند لذا ميتوان از سا
  شاخص بيولوژيكي، جهت ارزيابي اكوسيستمهاي آبي استفاده كرد.

  تا º 30- 50 ´درجه  طول شرقي و   º49-20 ´تا  º 48- 20 ´تاالب شادگان در انتهاي جنوب غربي ايران بين 
 ´ 00-º31 ي واقع شده است. اين تاالب در اراضي بسيار مسطح و كم شيب دشت خوزستان و لدرجه عرض شما

در دلتاي رودخانه جراحي قرار دارد.در واقع اين تاالب رابطي بين رودخانه جراحي در شمال و خليج فارس در 

                                                           
5-Meiobenthos  
6-Macrobentose 
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ت. شهر جنوب است. شهر شادگان كه تاالب نام خود را از آن گرفته است عمالً بوسيله تاالب محاصره شده اس
اهواز در شمال ، آبادان در جنوب غربي و ماهشهر در جنوب شرقي آن است، مراكز اصلي جمعيتي عالوه بر شهر 

شادگان توسط روستاهاي متعددي است كه در اطراف تاالب سكونت دارند. تاالب شادگان شامل سه بخش  
  ).2-1)(شكل 1-1مي باشد(جدول  متمايز

  
  تاالب آب شيرين -1

  خش شمالي تاالب قرار دارد كه از آب رودخانه جراحي ، و تاحدي در سابق از نهر بحره آبگيرياين بخش در ب
 مي شد ولي اكنون پسĤب هاي طرح توسعه نيشكر ، طرح پرورش ماهي آزادگان از بخش شمالي و پسĤب هاي 

وسط آبراه ح كشاورزي شرق كارون به همراه خروجي صنايع فوالد و فاضالب هاي شهري اهواز همگي تطر 
  مالح به تاالب  منتهي مي شوند. 

  
  پهنه جزر و مدي -2

ماهشهر ) كه سابق تحت تاثير جزر ومد خليج  -اين بخش در جنوب تاالب قرار دارد (پايين دست جاده آبادان 
فارس قرار داشت ولي امروزه اين ارتباط گاها قطع شده است. شوري باالي بخش جنوبي تاالب بيشتر بدليل 

  شديد و ماندگاري آب است. تبخير
  
  منطقه ساحلي  يا بخش آب شور  -3
اين بخش در جنوب شرقي تاالب قرار دارد بخصوص در آبراه خور دورق (خور موسي)  كه بسيار ناچيز مي  

باشد. آنچه از ديدگاه محيط زيست بعنوان حيات وحش تاالب مي باشد شامل بخشهاي آب شيرين و پهنه جزر و 
  مدي است.

  
  )1381: سطح منا طق مختلف بخشهاي تاالب شادگان (اقتباس از  لطفي،1- 1جدول 

  منطقه
محدوه تاالب براساس معاهده 

  رامسر
محدوده تاالب در پناهگاه حيات 

  وحش
  درصد  هكتار  درصد  هكتار

  9/22  65934  4/22  120378  تاالب آب شيرين
  1/77  222252  3/41  222252  پهنه جزر و مدي

  -  -  6/21  115978  (ناحيه ساحلي)خور موسي 
  -  -  7/14  79123  ساير مناطق و اراضي حاشيه اي

  100  288186  100  537731  جمع
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ميليون  3/2مترمكعب در ثانيه است. ميانگين دبي ساالنه رودخانه جراحي كه به تاالب تخليه مي شود حدود 
ميليون مترمكعب در ثانيه متغير بوده است. سخت  6/6تا بيش از  4/0مترمكعب در ثانيه كه در سالهاي مختلف بين

ميليون  85/0بوده كه ميانگين جريان ساالنه حدود  1346تا  1336ان بحراني تاالب شادگان در سالهاي ترين دور
  ). 1381مترمكعب در ثانيه است(لطفي ،

  بغير از روخانه جراحي جريانات ورودي ديگري به تاالب وارد ميشوند كه شامل: 
  

  سيالبهاي آبرهه كوپال:
اين آبراهه كه فصلي مي باشد روان آبهاي حاصل از حوضه هاي كوچك واقع در غرب دشت رامهرمز را جمع 
آوري  و به سمت تاالب منصوره جاري مي نمود. چناچه ميزان سيالب وسيعتر بود به آبراه مالح به تاالب 

فقط از آبراهه مالح تنها آبهاي شادگان تخليه ميگرديد. البته امروزه ديگر از  سيالبهاي كوپال خبري نيست و 
جمع آوري شده پساب كشاورزي شرق كارون و فاضالب هاي ناحيه صنعتي اهواز و شهري است كه به تاالب 

  شادگان مي ريزند.  
  

  سريزهاي سيالبي رودخانه كارون( نهر بحره):
مترمكعب در  3000از  دبي رودخانه كارون در پايين دست بحره (جنوب شهر اهواز) چنانچه جريان آن به بيش

ثانيه بيشتر مي شوداز كناره هاي آن سرريز نموده و در سطح دشت به سمت تاالب شادگان جاري مي شود. البته 
، سد مسجدسليمان  و چندين سد در حال احداث اين سريز  3امروزه با آبگيري چندين سد ازجمله كارون

  بندرت ويا شايد رخ ندهد.
  

  وصنعت نيشكر: آب ورودي از واحدهاي كشت
هكتار را براي كشت نيشكر و  36000در سالهاي اخير شركت توسعه نيشكر در شمال و شمال غربي به مساحت 

صنايع جانبي آن پيش بيني نموده است . با غرقĤب كردن زمين هاي مورد نظر ابتدا شوري بااليي را به تاالب 
بطور كلي اين پساب هاي كشاورزي برروي  وارد كرد كه به مرور زمان شوري تاحدي كاهش يافته است.

اكوسيستم تاالب ها اثرات متفاوتي برجا مي گذارد. قطعاً با ورود پساب به تاالب با غوطه ور شدن زمين هاي 
تاالب و رشد گياهان بلند يك اثر منفي برجا ميگذارد و  افزايش منابع زمينهاي مرطوب  و ايجاد پناهگاههاي 

 ,.Galbraith et alسياري از موجودات وابسته ديگر مي شود كه اين جنبه مثبت آن مي باشد بسياري از پرندگان و ب

2005).(  
جراحي و تاالب شادگان است بطور كلي تحت تاثير شرايط ويژه اي است  –اقليم تاالب كه حوضه آبريز مارون 

رس در جنوبي ترين مرز حوضه كه بارزترين آنها عر ض جغرافيايي پايين ، ارتفاع نسبتا كم و وجود خليج فا
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آبريز مي باشد. رژيم بارندگي منطقه از نوع مديترانه اي كه در آن بخش اصلي بارشها در طول زمستان (ديماه تا 
فروردين)رخ مي دهد.ديگر ماههاي سال عموماً خشك بوده و فاقد بارندگي قابل مالحظه است. البته الگوي 

شامل ريزش هاي جوي در ماههاي آخر پاييز تا اوايل بهار است. تابستان بارندگي در منطقه تاالب بصورت عمده 
بسيار گرم و طوالني و زمستانهاي كوتاه و ماليم از ويژگيهاي بارز اقليم اين منطقه است. در طبقه بندي دومارتن، 

مده اقليم حوضه آبريز رودخانه جراحي از خشك تا نيمه مرطوب مشخص شده و اقليم بياباني خشك بخش ع
% در صد و اقليم نيمه مر طوب 23%) منطقه را در بردارد. در حاليكه اقليمهاي نيمه خشك و مديترانه اي 3/63(

درصد منطقه را شامل مي شود و بطور كلي اراضي تاالب شادگان جزو اقليم خشك و گرم قرار دارد.  7/13فقط 
درجه و در  32-37نه در ماههاي تابستان در حدود در منطقه مطالعاتي تاالب شادگان تغييرات ميانگين دماي ماها

  درجه مي باشد. 12-18زمستان در حدود 
  در خصوص كيفيت آب تاالب شادگان و منابع آبي مطالعاتي انجام شده كه مختصري از آن به شرح زير ميباشد: 

كه گزيده اي از انجام شده است  تاالب شادگاندر تاالبها و مطالعات متعددي ،  WQIكيفيت آب و شاخص در زمينه 
  آنهابه شرح زي مي باشد:

طرح اجمالي تاالب شادگان و بررسي امكان پرورش ماهي در "اي تحت عنوان  مهندسين مشاور يكم پروژه
  ).1367. كميمشاور  نيمهندسرا به انجام رساندند( "اراضي حاشيه آن
به مدت چهار  1373از زمستان  "تاالب شادگان مديريت آب و آالينده هاي"اي تحت عنوان  فرخيان، پروژه

و  BOD5، كدورت، شوري، DO ،pH ،ECفصل و با بررسي فاكتورهاي زيست محيطي مانند: درجه حرارت، 
COD  1374و آالينده هاي فلزي را انجام داد(فرخيان.( 

آب تاالب شادگان را در برداري از  نمونه 1375تا تابستان  1374سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان از پاييز 
، CODماهشهر، خوردورق، جراحي و رگبه انجام و فاكتورهاي دما، شوري،   -ي آبادان هاي مارد، جاده ايستگاه
BOD5 ،نيترات، نيتريت، فسفات ،EC ،DO ،TDS  ،1375و فلزات سنگين را مورد بررسي قرار داد(مروتي .(  

را  "مطالعات طرح جامع تاالب شادگان "روژه اي با عنوان پ 1374-75مركز تحقيقات شيالت خوزستان در سال 
ايستگاه در منطقه انتخاب شد كه در كانال  15به انجام رساند. در بخشي از اين پروژه براي بررسي كيفيت آب 

انجام  75تا تابستان  74گيري به صورت ماهانه از زمستان  هاي ورودي، خروجي و مركز تاالب واقع بودند، نمونه
، فسفات، نيتريت، pH ،EC ،DO ،BOD5 ،COD ،NH3فاكتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از: دما، شوري،  شد.

  )1374غفله مرمضي و همكاران،  و غيره.( TDS ،TSSنيترات، 
به صورت فصلي و از  "مطالعه ليمنولوژي و حفظ تعادل اكولوژيك آبهاي داخلي"پروژه اي تحت عنوان 

ماهشهر، رگبه،  -به انجام شد. ايستگاههاي مورد بررسي در اين پروژه مارد، جاده آبادان 78تا پاييز  77زمستان 
، NH4 ،NO3 ،PO4، شوري، DO، كدورت، pH ،ECخروسي و خوردورق بودند و پارامترهاي درجه حرارت، 

BOD5  وCOD ،1375بررسي شدند(سبز عليزاده .(  
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طرح مديريت زيست محيطي "شركت مهندسين مشاور پندام در بخشي از مطالعه خود در پروژه اي تحت عنوان 
 1380و خرداد  1379گيري كيفيت آب نمود. اين بررسي در دو ماه بهمن  ، اقدام به اندازه "تاالب شادگان

، pH ،EC ،DO ،BOD5 ،COD،TDSترين پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق دما، شوري،  گرفت. مهم صورت
(لطفي و فسفات، نيتريت، نيترات، اسيديته، سيليكات، قليائيت، سختي كل، سختي دائم و آمونيوم بودند

  ). 1380، همكاران
ي  و آب تاالب در گروه سوم تا چهارم كيفيت تاالب شادگان  با استفاده از منحنيهاي شاخص كيفيت بررس

  ).1380 ،ياسكندرو  زادهيسبزعل(متوسط تا بد) ارزيابي گرديد(
متعددي در زمينه ي مطالعات اكولوژيك و ليمنولوژيك و  قاتيتاكنون تحق با توجه به منطقه مورد مطالعه،

  كيفيت آب تاالب شادگان انجام شده است كه از ميان آنها به مرتبط ترين منابع اطالعاتي اشاره مي شود:
 51طرح تحقيقاتي با عنوان گزارش پالنكتون مطالعات جامع تاالب شادگان انجام گرفت. در اين مطالعه مجموعاً 

  ).1375جنس زئوپالنكتون شناسايي شد (غفله مرمضي،  41ه فيتوپالنكتون و رد 5جنس و 
گزارش يكساله تحقيقاتي ديگري با عنوان مطالعه ليمنولوژيك و حفظ تعادل اكولوژيك آب هاي داخلي (خور 
ن موسي) توسط سازمان محيط زيست استان خوزستان انجام شد. كه در بخش فيتوپالنكتون، شناسايي فيتوپالنكتو
 ها در سه رده باسيالريوفيسه، دينوفيسه و سيانوفيسه انجام گرفت كه باسيالريوفيسه ها رده ي غالب بودند (مروتي،

1375.(  
طرح تحقيقاتي با عنوان مطالعه ليمنولوژيك و حفظ تعادل اكولوژيك آب هاي داخلي (تاالب شادگان) توسط 

مطالعه به بررسي اثر فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب بر سازمان محيط زيست استان خوزستان انجام شد. در اين 
  ). 1375جمعيت هاي فيتوپالنكتون هاي تاالب شادگان پرداخته شد (مروتي،

پروژه مطالعاتي پايش تاالب شادگان انجام گرفت. كه در بخش فيتوپالنكتون تاالب طرح تحقيقاتي با عنوان 
  ).1388شناسايي گرديد (خلفه نيل ساز و همكاران، رده فيتوپالنكتون  4جنس در  42شادگان مجموعاً 

تحقيقي بر روي زئوپالنكتونهاي تاالب ليسبون انجام دادند. نتايج آنها نشان  2004چاپمن و همكاران او در سال 
داد كه، تاالبهايي كه در باال دست تر هستند، داراي تراكم و تنوع بيشتري از زئو پالنكتونهايي است كه در پايين 

ب هستند. همچنين سخت پوستان پالنكتوني در رودخانه هاي كوچك منتهي به تاالب بسيار كمتر از تاال
رودخانه هايي است كه از تاالب خارج مي شوند. رشد فيتوپالنكتون ها نيز منطبق با توليد مواد مغذي در طول 

  ).Chapman et al., 2004ابد.(فصل طغيان است و به طبع آن رشد زئوپالنكتونها با تاخير زماني افزايش مي ي
و شرايط فيزيكي و شيميايي در دو تاالب در هند با عنوان تنوع زئو پالنكتونها  2011در بررسي كه داتا در سال 

داشتند، نشان داد كه تنوع زئو پالنكتونها در دو تاالب مورد بررسي آنها كامال متفاوت هستند و حضور تعداد 
بيشتري از كوپه پودها در تمام فصول سال حاكي از كم حاصلخيز بودن تاالب است. وضعيت پارامترهاي 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی ١٤
 

 

ارتباط مثبتي وجود  TSSكيفيت خوب در دو تاالب است. تنوع موجودات با ميزان فيزيكي و شيميايي معرف 
  ).Datta,  2011دارد(

با عنوان ارزيابي تنوع زئوپالنكتونهاي در سيستم هاي تاالبي  2011در مطالعه اي كه توسط نيرمال كومار در سال 
ون داراي انتشار جهاني در طبيعت و مناطق گرمسيري انجام شد. نتايج نشان دادند كه اجتماعات زئوپالنكت

زيستگاههاي آب شيرين هستند. اين گونه ها نه تنها به عنوان شاخص زيستي مفيد هستند بلكه اغلب براي بهبود 
گونه از زئوپالنكتون و ارزيابي تغييرات ماهانه تنوع  36آبهاي آلوده نيزمفيد مي باشند.در بررسي آنها به شناسايي 

  .)Nirmal Kumar et al., 2011(ونها اشاره شده است  و تراكم زئوپالنكت
انجام دادند، تخميني از توليد اوليه و بيوماس  1388در مطالعه اي كه خلفه نيل ساز و همكاران در سال 

فيتوبنتوزها (جلبكهاي كفزي) در تاالب شادگان را تعيين نمودند. ميانگين توليد اوليه ساليانه  تاالب شادگان در 
 به ترتيب   و توليد اوليه   aبدست آمده و دامنه ميانگين ماهانه كلروفيل gC/m²/y    486توزهافيتو بن

 mg /m² 65/11-54/0     وgC/m²/day 45/3-1/0  ،1388مي باشد(خلفه نيل ساز و همكاران .( 

شادگان انجام  تاالب محيطي زيست آب نياز بر روي برآورد 1385در تحقيقي كه سيما و تجريشي در سال 
 شرايط تاالب، حداقل آورد تاريخي تواند مي درصد 60  تجمع احتمال با تاالب آب سطح دادند، دريافتند كه 

همچنين  تأمين نمايد.. را تاالب پرندگان خطر معرض در گونه و گياهي پوشش نيازمنديهاي مناسب، غرقاب
 در. گيرد قرار نظر مد بايست مي تاالب، محيطي زيست آب نياز ن عنوا به هيدرولوژيكي رژيم اين از حفاظت

 آن با تاالب اكوسيستم كه است تهديدي گترين بزر عنوان به نيشكر توسعه واحدهاي زهاب ورود حال حاضر،

  ).1385است(سيما و تجريشي،  مواجه
در  بر روي تجمع و دسترسي زيستي عناصر كمياب 2011و همكاران در سال لهاشمي ا حسينيدر بررسي كه  

رسوبات تاالب شادگان انجام دادند، دريافتند كه عناصر كمياب شامل مس، سرب، كرم، كادميم و روي بيشترين 
آنتروپوژني رسوبات اين منطقه هستند. دو شاخص آلودگي استفاده شده از اين تحقيق معرف اختالف در شدت 

مياب براي نيكل، واناديم، سرب و آلودگي در تاالب شادگان است.نهايتاً قابليت دسترسي غلظت عناصر ك
  ). Hosseini Alhashemi et al., 2011كبالت بسيار قوي و ارتباط قوي با عناصر مس، كروم و كادميم دارد(

در كتابي كه توسط رامش ردي و كالرك از آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا با نام روشهايي براي 
 فيتوص يبرا ي مناسببه عنوان شاخص بيو ژئوشيمي يرامترهاپاارزيابي شرايط تاالب ها نوشته شده است، 

عملكرد  مي توانند بعنواندر خاك و آب ستون  بيو ژئوشيمي يندهايفرآهستند. در تاالب  يمواد مغذ تيوضع
 رهيذخ ،يساز تراتين بيترك قيآب از طر تيفيتاالب (به عنوان مثال بهبود ك يدر ارتباط با ارزش ها ستمياكوس
 شرفتهيو پ ياساس ياز شاخص ها يمجموعه ا نهايتاً. باشند )رهيو غ ،يدر مواد آل يمدت مواد مغذ يطوالن يساز
ها آن شاخص  يابيتاالب و ارز تيوضع فيتوص يبرا رديتواند مورد استفاده قرار گ يكه مبيو ژئوشيمي را تر 
  . )Ramesh Reddy & Clark, 2008( دينما يمعرف
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 با عنوان تهيه مدل هاي تجربي وديناميكي براي  2004درمطالعه اي كه توسط هاكانسون و بوليون در سال 

دهد  ينشان م كفزيجلبك ها  يبرا يتجرب يمدل هاجلبك هاي كفزي در درياچه  انجام دادند، دريافتند كه 
 مي توان بدست آورد و نهايتاً سي شي ديسك عمقو  اچهيمساحت در نيتوان از نسبت ب يمرا  آنها بيوماسكه 
. نتايج توليد جلبك هاي كفزي بستگي زيادي به مرفولوژي درياچه و ويژگي رسوبات زد نيتخم را هياول ديتول

بستر نسبت به كدورت آب و حتي كمتر به غلظت مواد مغذي (فسفر) در آب و رسوب دارد. اين مدل يك پيش 
  ).Hakanson &  Boulion, 2004ارائه مي نمايد (بيني براي توليد و بيوماس جلبك هاي كفزي 
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  )1386- 87: زمان تصاوير ماهواره اي مورد استفاده در محدوده تاالب شادگان(1-2جدول
  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  فصول

  1389دي  23  1389آبان  20  1389مرداد 15  1388اسفند 25  تاريخ شمسي
  March 2010 6 Augst 2010 10 Nov 2010  13 Jan  2011 15  تاريخ ميالدي

 
،  Erdas imagine ver. 8.6  ،Global mapper ver. 10براي پردازش داده ها و تعيين سطح با استفاده از نرم افزارهاي 

Geomatica ver. 10،  Adobe photoshop CS .استفاده شده است  
تصاوير ماهواره اي از سازمان فضايي ايران تهيه شده است. تصاوير حاصله خام بوده و بر روي آنها  پردازش 
انجام گرديد. ازآنجائيكه سطح تاالب به گونه اي است كه قسمتهاي وسيعي از آن در معرض خشك شدن مي 

تاالب در برخي نقاط بسياركم بوده و آب در تمام تاالب پخش باشد و سطوح آب در تاالب بدليل شيب كم 
ميگردد ، سطح تاالب گوياي واقعي از مقدار آب ابقاء شده در تاالب را بيان نكند. بنابراين الزم است ابتدا 
تاالب به نقاط مختلف عمق تقسيم بندي كرد و سپس با تعيين عمق هاي مختلف تاالب، پراكندگي هر عمق بهتر 

منطقه عميق، كم عمق  و خشك مشخص شده است. منطقه  3ه شود. پس با اين توصيف در هر فصل شناخت
خشك ناحيه اي از تاالب است كه در برخي فصول حاوي زمينهاي مرطوب است. منطقه با عمق متوسط شامل 

متر است (جدول  5/0-2متر را دارند. منطقه عميق داراي عمقي بين  5/0نواحي از تاالب است كه عمقي كمتر از 
2-3 .(  

بدليل عدم وجود تصوير در فصل بهار به عنوان  1388اسفند  25الزم به ذكر است كه فقط تصوير اخذ شده در 
  مالك ارزيابي واقع شده است. 1389بهار 

  
  روش نمونه برداري وسنجش پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب -3-2

 درنيز توسط دستگاه  الكتريكي هدايتو  Hachاه قابل حمل مدل آب با استفاده از دستگpH و  دما گيري اندازه

 آزمايشگاه به اي سنباده بطري درب در آب نمونه يك  NH3گاز گيري اندازه جهت .است گرفته صورت محل

 توسط سپس و برداشتسانتي متري سطح  20از فاصله نمونهدو  ،محلول اكسيژن جهت همچنين .گرديد منتقل

 درب بطريهاي در نمونه دو نيز  BOD5 گيري اندازه جهتد. ش فيكس محل در قليايي ريدو و كلرورمنگان

روز  5مدت ه و ب منتقل آزمايشگاه به ،آلومينيم دركاغذپس از پيچيدن  وگرديد  برداشتهمان مكان  از اي سنباده
 وينكلر روش توسط BOD5 و محلول اكسيژن .گراد و محيط تاريك نگهداري گرديد درجه سانتي 20در دماي 

 به پالستيكي هاي بشكه در و برداشتسطح از آب ليتر 1حدود  آزمايشها ساير انجام جهت ند.ا شده گيري اندازه

و فرمول  (Mohr)مور روش توسط شوري نسلر، روش توسطو يون آمونيوم  NH3مخلوط  .منتقل گرديد آزمايشگاه
 توسط  TSS كمپلكسومتري، تيتراسيونهاي توسط كل سختي ،(Rilly, 1971) (Salinity =1.805[Cl-]+0.03)كندسن 
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گراد  درجه سانتي 80سي از نمونه آب در  سي 50توسط خشك كردن  TDSو  Hach اسپكتروفتومتر دستگاه
   .اند شده گيري اندازه زير شرح به اسپكتروفتومتري روشهاي توسط فاكتورها ساير گيري گرديد. اندازه
 سپس و كادميم با احيا توسط -NO3  يون هپتاموليبدات، آمونيم با واكنش توسط اسيدي شرايط تحت  -PO43يون

 آزونيم دي واسط حد نمك تشكيل و اسيد سولفانيليك با واكنش كمك به نيتريت و اسيد سولفانيليك با واكنش

   (Eaton et al., 2005). ند    ا استاندارد صورت گرفته روشهاي ها بر اساسآناليز اند.كليه گيري شده اندازه
بندي ايستگاهها براي پارامترهاي مختلف به ترتيب از نرم  ها و گروه جهت رسم نمودارها، تجزيه و تحليل داده

  استفاده شد. Minitabو  Excelافزارهاي 
هاي استاندارد شاخص كيفيت  يكي از روشهاي بررسي و ارزيابي ميزان آلودگي در آب، استفاده از منحني

 شود و از الگوي  اساس آن، تاثير مركب پارامترهاي بيولوژيك و فيزيكي و شيميايي نشان داده ميباشد كه بر  مي

WQI = Σ WiQi كندكه در آن: تبعيت مي  
Wi  كند. تغيير مي 1= وزن يا درجه اولويت عامل كه از صفر تا  
Qi .عيار يا كيفيت پارامتر كه تغييرات آن از صفر تا صد است =  

WQI باشد. آب كه تغييرات آن از صفر تا صد مي = شاخص كيفيت  
فاكتور مهم و درجه اولويت  9توسط بنياد ملي بهداشت آمريكا ارائه شد. طبق اين الگو  1970اين الگو در سال 

آنها و نيز تاثير مقادير هر يك از آنها بر كيفيت آب (طبق منحنيهاي شاخص كيفيت)  مشخص شد. مقادير و 
ارائه شده است. حهت بررسي بار آلودگي، ايستگاههاي مورد مطالعه با استفاده  2-2جدول وزن اين پارامترها در 

از منحنيهاي شاخص كيفيت از نظر ميزان آلودگي ارزيابي و طبقه بندي گرديد. در اين گزارش جهت محاسبه 
  استفاده شده است.  Water Quality Index Calculators افزار  شاخص كيفيت آب از نرم

 
  پارامترهاي مهم و وزنهاي انتخاب شده در نظام شاخص كيفيت آب-2- 2ل جدو

  وزن  واحد  پارامتر
  17/0  درصد اشباع  اكسيژن محلول

  mg/l 11/0  اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي
  mg/l 16/0  آمونياك

pH   11/0  
  mg/l 10/0  ارتوفسفات
  TSS)(  mg/l 08/0مواد معلق 

TDS mg/l 07/0  
  ºC 10/0  درجه حرارت

  mg/l 10/0  نيترات
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پس از محاسبه شاخص كيفيت آب ماهانه در هر ايستگاه و سپس محاسبه شاخص كيفيت ساالنه، با استفاده از  
  گردد. كيفيت آب ايستگاه تعيين مي 3-2جدول 

  
  

  نظام طبقه بندي آبها بر اساس اطالعات به دست آمده از سيستم شاخص كيفيت آب -3- 2جدول 
  وضعيت عمومي آب  ساالنهشاخص   گروه

1  1200 - 1050  
آل براي مصارف طبيعي نظير پرورش  آب پاك و سالم، بدون تماس يا با تماس با آلودگي خانگي، ايده

شود. ممكن است  تنان بدون تنش سپري مي ماهي و حيات وحش، مراحل بحراني توليدمثل بندپايان و نرم
  ها مشاهده شود. در برخي از رودخانه

2  1049 - 850  

شروع تغييرات جدي در ويژگي آب تحت تاثير تخريب محيط زيست و تماس با آلودگيهاي خانگي و 
كشاورزي، ايجاد تغييرات جزيي در بخشهاي ساختماني اكوسيستم آبي، قابل استفاده با تمهيدات جزيي 

تنان و  يد مثل نرمبراي مصارف خانگي و صنعتي، مناسب براي تامين حيات وحش و پرندگان مهاجر، تول
بندپايان دچار نقصان شده و بازدهي جامعه پالنكتون كاهش يافته است. توليد مثل ماهيان مهاجر تحت 

  گيرد. تاثير قرار مي

3  849 - 650  

هاي طبيعي و جامعه زنده، تغييرات  ايجاد تغييرات شديد در مشخصات آب، شروع تغييرات در مكانيسم
ه بستر آب، شروع تغييرات در رنگ و بوي آب، قابل استفاده با تمهيدات در بخشهاي ساختماني به ويژ

جدي براي مصارف خانگي و صنعتي، قابل استفاده براي پرندگان مهاجر، پستانداران و دوزيستان، كاهش 
  داران در برخي ايام سال بازدهي توليد مثل در ماهيها و ساير گروههاي جانوري، امكان وقوع تلفات مهره

4  649 – 450  

ايجاد تغييرات خطرناك در سيستم آبي، جايگزين شدن بخش بخش عمده سيستم با گروههاي مقاوم به 
داران و ساير مصرف كنندگان آبزي، خطر شيوع بيماري و ايجاد  آلودگي، ايجاد تلفات انبوه در مهره

هاي مرسوم،  استفادهمسموميت براي انسان، ايجاد بوي آزاردهنده هميشگي، هزينه باالي تصفيه جهت 
  قابل استفاده براي گروههاي جانوري سازگار با آلودگي، نابودي تقريبا كامل جامعه زنده بومي

  450كمتر از   5
هاي آبزي، اشغال محيط آبي براي جوامع  آلودگي در سطح بسيار خطرناك، خطر جدي براي گونه

هاي مرسوم طبيعي عمال امكان پذير  هتروتروف، آلودگيهاي شيميايي در حد بسيار زياد، استفاده
  طور محدود مشاهده گردد. ها به باشد. ممكن است در برخي از رودخانه نمي

  
جهت مقاديركيفيت  4-2است كه در جدول  http://www.csgnetwork.comتقسيم بندي زير برگرفته از سايت 

  ارائه شده است: WQIماهانه 
  WQIطبقه بندي آبها بر اساس مقاديركيفيت ماهانه  -4- 2جدول 

  كيفيت WQIدامنه 
  عالي  90 – 100
  خوب  70 - 90
  متوسط  50 - 70
  بد  25 - 50

  خيلي بد  0 - 25
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  و سنجش فيتوپالنكتون ها و رنگدانه كلروفيل روش نمونه برداري -4-2

در هر ايستگاه  يك ليتر  آب توسط بطري نمونه بردار نانسن از عمق مياني هر  جهت شناسايي تركيب گونه ها،
%  فيكس مي گرديد.  در آزمايشگاه پس از تكان 4ايستگاه در ظروف پالستيكي جمع آوري و توسط فرمالين 

سكوپ سي سي در زير ميكرو 5سي سي از نمونه در الم حفره دار 5دادن و همگن كردن  نمونه، سه تكرار هر بار
در حد جنس و در صورت امكان در حد گونه  200اينورت بررسي و شناسايي گرديد. نمونه ها با بزرگنمايي 

 Clesceri etشناسايي  شدند. سپس جهت محاسبه فراواني آنها در يك ليتر آب  از فرمول زير استفاده شده است(

al., 1989.(  
D= (N × v ) / V  

D تعداد گونه درليتر =  
N  تعداد ارگانيسم هاي شمارش شده در نمونه ميكروسكوپي =  
v (سانتي متر مكعب) حجم آب تغليظ شده از يك ليترنمونه =  
V(سانتي متر مكعب) حجم نمونه مورد مشاهده ميكروسكپي =  

با استفاده از بطري نمونه بردار، يك ليتر آب بصورت مخلوطي از  اليه سطحي  ،اندازه گيري كلروفيلجهت 
زديك به كف در  ايستگاه مورد نظر تهيه و در محيطون

  
فيلترهاي آزمايشگاه با تاريك و خنك نگهداري و در 

% 90به آن استون  aميكرون ميلي پور تحت فشار پمپ خالء فيلتر شدند و سپس جهت استخراج كلروفيل  45/0
  اضافه مي كنيم. 

قرار  rpm  3000زدن نمونه در سانتريفوژ با دور  يك  شبانه روز در يخچال نگهداري كرده و پس از هم  سپس
نانومتر قرائت و سپس با اعمال   630و   664،  750داده و ميزان جذب  محلول شفاف آن در طول موجهاي 

  ) .Parson et al., 1992بر حسب ميلي گرم در متر مكعب محاسبه گرديد (  aتصحيحات الزم ميزان كلروفيل 
  

mg chlorophylla/m3 = (C × v) / (V × 10) 

v  افزوده شده برحسب ميلي ليتر90= حجم استون  %  
V حجم نمونه آب فيلتر شده توسط فيلترهاي ميلي پور بر حسب ليتر = 

C   سانتي متر) 1= ميزان جذب قرائت شده پس از انجام تصحيحات ( در كويته 

  ). Kerbs,1976( محاسبه شده است aروش اندازه گيري كلروفيل  با استفاده از تعيين توليد اوليه
  :براساس معادله زير 

  
Pميزان فتوسنتز فيتوپالنكتونها بر حسب گرم كربن در متر مربع در روز =  
R5-2(جدول = ميزان فتوسنتز نسبي مقدار نوري كه به منبع آبي تابش مي كند(.  

7.3 c
K

R
P



 ٢١ويژگيهاي زيستي و غير زيستي جوامع شيالتي در .../   ارزيابي
 

 
 

K ضريب =extinction coeficient بر حسب متر  
C مكعب در ستون آب= ميزان كلروفيل در متر  

در معادله باال در واقع بر حسب گرم كربن فيكس شده در عمل فتوسنتز در هر گرم كلروفيل در يك  7/3ميزان 
  ، مقدار توليد اوليه محاسبه مي گردد.ساعت مي باشد

  
  ميزان فتوسنتز نسبي در ماه هاي مختلف سال تاالب شادگان -5- 2جدول 

  ) 1388االب شادگان(اقتباس از گزارش مطالعات پايش ت

وضعيت  فروردين ارديبهشت خرداد  تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ماه
  ساالنه

R 21  5/17  15  15  17  19  23  24  5/24 25  24  23  6/20  

  
  و سنجش زئوپالنكتون ها روش نمونه برداري-5-2

ايستگاه مورد نظر و از تور با چشمه   ياز عمق ميان تاالب ليتر آب    100نمونه برداري زئوپالنكتونها   در روش 
%  فيكس 4كالكتور تور در ظروف يك ليتري تخليه و  نمونه با فرمالين  آب نهايتا ميكرون عبور داده شد و 100

  گرديد.
شاخص با استفاده از  نيا) استفاده شده است. zooplankton index  wetland )WZIبراي ارزيابي تاالب از شاخص 

ه محاسبه شد )Zelinka and Marvan 1961, 1993  Kelly and Whitton 1995,Lenat  (  ريمعادله زطبق  يوزن نيانگيم
=  ).6-2است(جدول  ∑∑  

Yiفراواني يا حضور گونه =  
Ti است. 3تا  1= دامنه تحمل كه بين  
Ui است. 5تا  1= اپتيمم شرايط كه بين  

=WZI  .مي تواند داراي دامنه از يك (معرف كيفيت كم) تا پنج (معرف كيفيت باالي تاالب) باشد  
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  ) زئوپالنكتونT) و تحمل (Uبا مقادير دامنه اپتيمم ( WZIگونه هاي شاخص  - 6-2جدول
U گونه/ گروه T

Rotifers   
Anuropsis sp. 3  1 

Ascomorpha sp. 1 1 

Asplanchna sp. 2 1 

Brachionus sp. 2 1 

Cephalodella sp. 3 1 

Collotheca sp. 5 2 

Conochiloides 4 2 

Euchlanis sp. 4 2 

Filinia sp. 1 1 

Gastropus sp. 2 1 

Hexarthra sp. 1 1 

Kellicotia sp. 3 3 

Keratella sp. 3 1 

Lecane sp. 5 2 

Lepadella sp. 4 2 

Lophocaris sp. 2 1 

Macrochaetus sp. 4 1 

Monostyla sp. 5 2 

Mytilina sp. 5 3 

Notholca sp. 3 1 

Platyias sp. 4 2 

Ploesoma sp. 4 2 

Polyarthra sp. 3 1 

Pompholyx sp. 1 1 

Scaridium sp. 5 1 

Testudinella sp. 4 2 

Trichocerca sp. 4 2 

Trichotria sp. 5 2 

Chydoridae 4 2 

Kurzia latissima 3 3 

Leydigia leydigit 1 1 

Monospilus dispar 2 1 
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  ) زئوپالنكتونT) و تحمل (Uبا مقادير دامنه اپتيمم ( WZIگونه هاي شاخص  -6-2جدولادامه 
U گونه/ گروه T

Macrothricidae 5 3 

Illiocryptus sordidus 1 1 

Daphnidae   
Ceriodaphnia sp. 4 2 

Daphnia sp. 2 2 

Megafenestra sp. 2 1 

Scapholeberis kingi 4 2 

Simocephalus sp. 5 3 

Sididae   
Diaphanosoma birgei 1 2 

D. brachyurum 5 2 

Latona parviremis 4 1 

Latonopsis occidentalis 5 1 

Sida crystallina 5 3 

Bosminidae 3 1 

Additional species   
Polyphemus pediculus 5 3 

Leptodora kindti 1 1 

Moina sp. 1 1 

Holopedium gibberum 3 1 

  
  روش نمونه برداري و آزمايشگاهي جلبكهاي كفزي (فيتوبنتوز) -6-2

روش جمع آوري جلبكهاي كفزي با استفاده از پروتكل آژانس حفاظت محيط زيست امريكا  طراحي شده است 
)Barbour et al., 1999.(  

ون با استفاده از گرب  رسوبات بستر نمونه) سست بستر رسوبات(  پلون اپي هاي درروش نمونه برداري از جلبك
به صورت سه تكرار برداشت مي گرديد. با استفاده از كورسمپلر استوانه اي  سانتي متر  5/15 × 5/15با ابعاد وين 

 اسكالپر جمع آوري و در ظروف پلي اتيلينيبا  را رسوباترا جدا و اليه نازكي از رسوبات سانتي متر 6با قطر 

در قسمت اول، سه تكرار تهيه شده از  .سي سي انتقال داده مي شد. اين بخش شامل دو قسمت مي باشد 250 
 250پلي اتيليني اليه رسوب سطحي در همان ظروف  پيگمانهاي رنگيمجموع سه گرب، را براي اندازه گيري 

ستن درب آن، توسط پوشش سياه پلي اتيليني پوشانده شد تا از ورود نور به داخل با افزودن آب و ب سي سي 
ظرف ممانعت بعمل آيد.در قسمت دوم براي شناسايي وفراواني تركيب جنس يا گونه اي مجددا با تهيه سه 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی ٢٤
 

 

تهيه شده % افزوده شد. همه نمونه هاي 4تكرار از مجموع سه گرب، براي فيكس كردن نمونه ها به آنها فرمالين 
  ).  Barbour et al., 1999تا قبل از رسيدن به آزمايشگاه در شرايط استاندارد نگهداري شده اند(

) با استفاده از يك كوادرا چوبي شهير ي، توده ها ها فيتون (ماكروفيت اپي هاي درروش نمونه گيري از جلبك
اه، و بريدن بخش هايي از گياهان در محدوده متر مربع و پرتاب آن بطور كامال تصادفي در ايستگ 25/0به ابعاد 

سانتي متري و قراردادن بخشهاي جدا شده از گياهان در يك تشت پالستيكي، و افزودن   50چهارچوب  تا عمق 
ماليم، نمونه همگن مي گرديد. سپس نمونه را از الك مالش شديد همراه با تكان دادن ضمن  مقداري آب و

ممانعت از ورود قطعات بزرگ و اجزاي گياهي ماكروفيت )، ودر ظروف پلي  ميكرون عبور داده (براي 500
پلون شامل دو قسمت  سي سي منتقل مي شدند. اين بخش  نيز مانند نمونه گيري از جلبك هاي اپي 250اتيليني 

جلبك هاي  پيگمانهاي رنگيمي باشد، در قسمت اول، سه تكرار تهيه شده از مجموع كوادرا، براي اندازه گيري 
با افزودن آب مقطر  و به حجم رساندن  سي سي 250پلي اتيليني چسبيده به سطح ماكروفيت در همان ظروف 

آن، درب آن محكم بسته شده، وتوسط پوشش سياه پلي اتيليني پوشانده مي شد تا از ورود نور به داخل ظرف 
سونوميك آنها مجددا با تهيه سه تكرار از درقسمت دوم براي شناسايي وفراواني تركيب تاك ممانعت بعمل آيد.

% افزوده مي شود. همه نمونه هاي تهيه شده تا 4مجموع سه كوادرا، براي فيكس كردن نمونه ها به آنها فرمالين 
  ).   Barbour et al.,1999قبل از رسيدن به آزمايشگاه در شرايط استاندارد نگهداري مي شدند(

پس از تكان دادن و همگن واني و تركيب تاكسونوميك هركدام از بخش ها، براي شناسايي، فرادر آزمايشگاه 
با بزرگنمايي  وسي سي  در زير ميكروسكوپ اينورت  5  نمونه در الم حفره دارهركردن نمونه، سه تكرار از 

 متر مربع از. سپس فراواني آنها در يك مي گرديددر حد جنس و در صورت امكان در حد گونه شناسايي   100
  ).Clesceri et al., 1989(مي شد محاسبه سطوح استقرار جلبك هاي در تاالب

، نمونه هايي را  كه در منطقه در براي  مطالعات كمي هركدام از بخش ها و تعيين ميزان كلروفيلدر آزمايشگاه 
آزمايشگاه نيز در  ي) و درساعت بعد از نمونه بردار 12منتقل شده اند( كمتر از  شگاهيآزمابه در اسرع وقت  يخ و

عمل همگن  زريهموژنايك استفاده از با  شگاهيآزمادر  كلروفيليخچال نگهداري شده اند. براي انجام استخراج 
حداقل از يك نمونه ، به طور مساوي دو زير نمونه تهيه و را ثبت  هيحجم نمونه اولانجام گرديد.  نمونه هاشدن 

 افيالهايي ميلي پور بر روي لتريف را با عبور از  ليلروفنمونه، نمونه كزير حجم مي نماييم. سپس ضمن يادداشت 
جهت و كرده و فيلتر مورد نظر را در لوله هاي استوانه اي در بسته قرار داده كنسانتره ،7جي افسي  يا شهيش

در نور پرهيز از مجاورت  ومينيآلوموبا پوشاندن آن توسط فويل %  اضافه كرده 90به آن استون  رنگدانهاستخراج 
يك شبانه روز در  سپس به مدت ).Barbour et al., 1999(نموديم و در شرايط سرد و يا در فريزر نگهداري 

مي نمائيم.  در سانتريفوژ rpm  3000  دور  دقيقه با 20ه مدت ب رانمونه  ،يخچال نگهداري كرده و پس از هم زدن

                                                           
7-Glass microfibre filter disc  
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نانومتر قرائت  و سپس با   480و  630،510،  664،  750در طول موجهاي راميزان جذب  محلول شفاف  سرانجام 
  ). Parson et al., 1992( ديمحاسبه گرد مربعمتر  بربر حسب ميلي گرم   رنگدانه رااعمال تصحيحات الزم ميزان 

ون ، وايت2010در سال  8براي شناسايي تاكسونوميك جلبكهاي كفزي از كليد هاي شناسايي بلينگر و سيگي
 & Sheath, 1996 ; Bellinger & Sigee,  2010 ; Whittonاستفاده شد ( 1996در سال  10و شيتز 2002در سال  9وبروك

Brook,  2002 .(  
  

  :11محاسبه شاخص سطح تروفيكي كارلسون
را براي  (عمق نفوذ نور)در فصل تابستان 12ديسك سي شيعمق و  aكلروفيل  فسفر، در درياچه ها ميانگين مقدار

اوليگوتروف بوده كه آب  30تا 0مقدار است. 100تا  0بين  شاخص اين مقدار اين شاخص محاسبه مي كنند.
يك حد متوسطي است كه تعداد  50تا  30فسفر كم و تراكم جلبكي بسيار ناچيز است. مقدار بين    بسيار شفاف،

 TSI مقدار شاخص چنانچه براي جلبك ها است. گياهان آبزي افزايش مي يابد و مقدار فسفر بسيار قابل دسترس 

باشد، در طبقه يوتروف قرار مي گيرد. در اين حالت تراكم گياهان و جلبك ها باالبوده  50باالتر از   در درياچه 
و در برخي زمان هايي مثل تابستان شناكردن در اين منبع آبي بسيار ناخوشايند است. برخي درياچه ها بدليل 

  .)2-2جدول (به مرور زمان افزايش مي يابد  TSIاني ميزان   فعاليتهاي انس
  از طريق زير محاسبه مي شود. تروفيكيشاخص وضعيت چگونگي روند مقادير 

  )  2-2(فرمول
Carlson’s TSI = [TSI (TP)+TSI(CA)+TSI(SD) ]/3 
TSI for Chlorophyll-a (CA) 
TSI = 9.81ln Chlorophyll-a( μg/l_1)(mg/m3) 
TSI for Secchi depth (SD) 
TSI = 60-14.41ln Secchi depth( Meters) 
TSI for Total phosphorus ( TP) 
TSI = 14.42 ln (Total phosphorous ( mg/l)*1000) + 4.15 
 

  ).Carlson, 1977(نيازي به كيفيت آب ندارد تروفيكيشاخص وضعيت  
  

  وينر : - شانون تابع محاسبه
كه دو فرد از يك جامعه (كه  اين شاخص احتمال اينواينرانجام گرفت. -شانون تنوع زيستي توسط شاخص

كند. اين شاخص در واقع ميزان تنوع  بيني مي اند) متعلق به يك گونه باشند را پيش بصورت تصادفي انتخاب شده
گيرد. اين شاخص زماني صفر خواهد شد كه تنها يك گونه در نمونه  مي  بودن جامعه را اندازه 13و هتروژينوس

                                                           
8- Bellinger and Sigee   
9-Whitton  and  Brook 
10-Sheath  
11-Carlson’s Trophic State Index 
12-Secchi depth  
13-Heterogeneous  
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  : 15شاخص  سيمپسون
متغير است و نشان  1تا  0دهد. رقم شاخص سيمپسون از  اين شاخص ميزان فراواني و هموژني جامعه را نشان مي

باشد. اين شاخص  دهنده ميزان احتمال تعلق دو فرد انتخاب شده ( بطور تصادفي) از كل جمعيت به يك گونه مي
  . (Krebs, 1989)شود  بصورت زير محاسبه مي

  

                                               )   5-2(فرمول

nتعداد گونه در قسمت =  
Nتعدادكل گونه ها =  
Xشاخص سيمپسون =  
  

  : 16شاخص ترازي زيستي
كند. اگر توزيع  هاي مختلف بيان مي اين شاخص چگونگي توزيع فراواني افراد يك جامعه را در ميان گونه

هاي مختلف در نمونه يكسان باشد، رقم شاخص فوق حداكثر خواهد بود. هر چقدر  افراد متعلق به گونهفراواني 
باشد، درجه يكساني پراكندگي افراد به حداقل خواهد  ها تغييرات بيشتري داشته توزيع تراكم و فراواني افراد گونه

  .(Krebs, 1989)رسيد 
                                                                                       )              6-2(فرمول

  
  N0 ها در نمونه است (بدون در نظر گرفتن فراواني آنها) =  تعداد تمام گونه

 H'شاخص شانون است N1 = eH                                         
  

  :17شاخص پالمر
محققين يك روشي را تعيين كردند كه بر اساس آن سطح مواد آلي را با بررسي بر روي جلبك در يك نمونه 

نوع جلبك است كه اكثرا  20براي هر جنس است كه شامل  5تا  1بدست آوردند. اين شاخص آلودگي از 

                                                           
15-Simpsons  Index  
16-Evenness Index  
17-Palmer index  
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)، و هرچه قدر دامنه 5( داراي دامنه آلودگي هستند. هرچه قدر دامنه آلودگي زياد باشد، داراي عدد بيشتري
  ).7-2)است (جدول1آلودگي كم باشد، داراي عدد كمتري (

  
  )Palmer 1969: شاخص آلودگي پالمر جلبكي ( 7-2جدول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و يا بيشتر باشد، آن نمونه  20سپس تعداد شاخص هاي جلبكي با هم جمع مي شوند، اگرجمع شاخص آلودگي 
باشد، احتماال  19تا  15داراي آلودگي آلي بسيار شديد است.چنانچه جمع شاخص آلودگي آلي در محدوده 

  داراي آلودگي آلي است و كمتر از اين مقدار فاقد آلودگي آلي مي باشد.
  

  آناليزهاي آماري داده هاي جلبكهاي كفزي:
هاي هر منطقه استفاده شد. ميانگين به دست آمده  براي مقايسه بين چهار منطقه مورد مطالعه، از ميانگين زير نمونه

هاي هر منطقه در تمامي آناليزهاي آماري اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بررسي  از زير نمونه
طي، از آزمون همبستگي استفاده شد و بر اساس آن ضريب وجود ارتباط بين فراواني و بيومس با پارامترهاي محي

بيانگر  39/0تا  2/0بيانگر ارتباط متوسط، بين  69/0تا  4/0بيانگر ارتباط قوي، بين  1تا  7/0بين  ( R )همبستگي 
.  جهت بررسي اختالف بين Liaghati et al., 2003)گردد ( بدون ارتباط تلقي مي 2/0ارتباط ضعيف و كمتر از 

ها استفاده شد. متغيرها شامل فراواني، بيومس  طرفه داده انگين متغيرها در مناطق و ماهها از آناليز واريانس يكمي
باشند. براي  تنوع زيستي شانون در هر ايستگاه و فاكتورها زمان (ماهها) و ايستگاه مي  ) و شاخصa(كلروفيل 

مورد بررسي  19آزمون كالموگراف اسميرنفوسط ها از نظر توزيع نرمال ت ، داده18انجام آناليز واريانس

                                                           
18-ANOVA  
19-Kolmogorov-Smirnov  

 Genus Index  شاخص Genus Index  شاخص
1  Micractinium 1  Anacystis  
3  Navicula 2  Ankistrodesmus  
3  Nitzschia 4  Chlamydomonas  
5  Oscillatoria 3  Chlorella  
1  Pandorina 1  Closterium 
2  Phacus 1  Closterium 
1  Phormidium 5  Euglena  
4  Scenedesmus 1  Gomphonema

2  Stigeoclonium 1  Lepocinclis

2  Syndra 1  Melosira 
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جهت بررسي ميزان همپوشاني  20افزار ميني تب دار، از نرم قرارگرفتند.  همچنين  درصورت وجود اختالفات معني
استفاده شد. جهت بررسي ) 2007(21افزار اكسل استفاده گرديد. در نهايت براي رسم گرافها و نمودارها از نرم

بين ايستگاهها و فصول از  22اي و بررسي درصد تشابه براي كورتيس آناليزهاي خوشه شاخصهاي زيستي و جهت
  افزار پرايمر استفاده گرديد. نرم
 
  روش نمونه برداري و آزمايشگاهي بنتوزها و تعيين مواد آلي و دانه بندي رسوبات -7-2

در اين بررسي كفزيان بر روي رسوبات بستر و برروي گياهان مسقر در تاالب مورد ارزيابي قرار مي گيرند. 
متر مربع از ايستگاههاي درون تاالب  25/0نمونه برداري از كفزيان برروي گياهان با استفاده از كوادرت با ابعاد 

رچوب شستشه شده و نمونه ها جمع آوري و با الكل انجام گرديد. بدين ترتيب كه كليه گياهان قرار گرفته در چا
درجه فيكس گرديد. براي نمونه برداري از ماكروبنتوزهاي مستقر بر رسوبات، نمونه برداري با گرب ون وين  90

سانتيمتر انجام شد. در اين مطالعه فاكتورهاي محيطي مانند مواد آلي و دانه بندي رسوبات بعنوان  15× 15با ابعاد
اي مهم و موثر بر جمعيت و پراكنش بنتوزها اندازه گيري شد. جهت اندازه گيري ميزان مواد آلي از فاكتوره

) و به  Neira & Hopher 1994, Sarda et al ., 1995در كوره الكتريكي  (  C550°روش فيزيكي سوختن در دماي 
). براي محاسبه  Buchanan 1984( منظور آناليز دانه بندي، رسوبات از يكسري الك استاندارد عبور داده شد 

شاخص هاي بيولوژيكي از نمايه هاي سيمپسون، شانون وينر، غناي گونه اي، ترازي زيستي و شاخص مارگالوف 
  انجام گرديد. Biotoolsبا استفاده از برنامه نرم افزاري 

   

                                                           
20-Minitab  
21-Excel software  
22-Bray Curtis  
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  نتايج -3
  مساحت تاالب شادگان -1-3

 شادگان و تغييرات فصلي آب در زمان مورد بررسي را نشان جدول و نمودار زيرتغييرات سطح و عمق تاالب 

مي دهد. اين تغييرات بيان كننده اين است كه بيشترين سطح مناسب آبزي پروري را در بهار و سپس در زمستان 
،  2-3تا  1-3، نمودار 1-3بوده است. همچنين در همين ماهها نسبت ماههاي عميق يه متوسط بيشتر است (جدول 

  ).4-3تا1-3اشكال
  

 1389: سطح تاالب شادگان برحسب هكتار در اعماق مختلف در سال  1- 3جدول 

 ميانگين 89دي  89آبان  89مرداد  89فروردين 

 98150 98150 98150 98150 98150 سطح كل

 46979 52011  44951 29194 61759 متوسط

  22967 21513 16344 17619 36391 عميق
  69945  73524  61295  46812 98150 سطح مناسب آبزي پروري

  

  
  1389: تغييرات فصلي سطح تاالب شادگان در عمق هاي مختلف در سال 1-3نمودار
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  1389گيري شده در ايستگاههاي تاالب شادگان سال مقادير پارامترهاي اندازه  -2- 3ل جدو
  عطيش  مالح  خروجي دورق  رگبه  ايستگاه

  پارامتر
SD ± ميانگين  

  دامنه
SD±  ميانگين  

  دامنه
SD± ميانگين  

  دامنه
SD± ميانگين  

  دامنه

pH 
34/0 ± 39/7  

)14/8 – 05/7(  
32/0 ± 84/7  

)42/8 – 29/7(  
51/0 ± 24/8  

)88/8 – 20/7(  
34/0 ± 05/8  

)54/8 – 57/7(  

DO 
(ppm) 

71/1 ± 56/4  
)74/7 – 53/2(  

61/1 ± 05/5  
)15/7 – 57/2(  

73/2 ± 58/5  
)5/9 – 35/0(  

08/1 ± 3/8  
)32/10 – 25/7(  

BOD5 (ppm) 
88/0 ± 76/1  

)8/3 – 54/0(  
41/1 ± 12/3  

)21/6 – 19/1(  
39/1 ± 76/2  

)7/4 – 29/0(  
58/1 ± 91/2  

)82/5 – 2/1(  
 شوري
(ppt) 

26/2 ± 28/8  
)9/10 – 7/2(  

77/70 ± 53/81  
)5/172 – 4/4(  

26/6 ± 0/13  
)6/27 – 0/8(  

16/1 ± 33/5  
)6/7 – 8/3(  

EC 
(ms/cm) 

7/3 ± 36/14  
)37/18 – 86/4(  

5/102 ± 75/120  
)246 -01/8(  

5/9 ± 56/21  
)3/43 – 8/13(  

02/2 ± 55/9  
)39/13 –03/7(  

 (ppm)سختي كل 
0/154 ± 7/647  

)870 – 283(  
7/4356 ± 83/5207  

)11200 – 600(  
07/330 ± 25/912  
)1500 – 602(  

32/131 ± 487  
)698 – 302(  

NO3- (ppm) 
66/0± 79/4  

)19/6 –5/3(  
74/2± 63/5  

)14/14 –42/4(  
84/1 ± 67/5  

)84/8 – 09/3(  
83/0 ± 16/4  

)75/5 –65/2(  

NO2- (ppm) 
008/0 ± 022/0  

)042/0 – 016/0(  
013/0 ± 026/0  

)059/0 – 013/0(  
051/0 ± 048/0  

)02/0 – 013/0(  
05/0 ± 039/0  

)2/0 – 016/0(  

PO43-(ppm) 
13/0 ± 35/0  

)48/0 – 11/0(  
14/0 ± 39/0  

)71/0 – 20/0(  
13/0 ± 42/0  

)64/0 – 19/0(  
12/0 ± 33/0  

)57/0 – 11/0(  

NH3 
(ppb) 

47/14 ± 83/13  
)6/56 – 9/3(  

65/25 ± 59/31  
)83 – 9/5(  

77/43 ± 24/65  
)8/137 – 5(  

83/29 ± 52/43  
)3/101 – 8/7(  

TSS 
(ppm) 

98/4 ± 92/10  
)19 – 4(  

13/15 ± 25/15  
)59 – 2(  

11/15 ± 58/24  
)48 – 2(  

96/16 ± 92/22  
)51 – 3(  

TDS 
(ppt) 

01/3 ± 14/10  
)07/15 – 26/3(  

37/64 ± 1/79  
)44/159 – 18/7(  

09/6 ± 45/13  
)88/30 – 97/8(  

37/1 ± 46/6  
)27/9 – 78/4(  

TW 
◦C 

63/7 ± 48/22  
)1/31 – 5/10(  

61/7 ± 53/22  
)2/32 – 8/12(  

98/6 ± 86/21  
)8/31 – 6/11(  

94/6 ± 97/21  
)9/31 – 8/12(  
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 )1389شادگان(سال در ايستگاههاي مختلف تاالب منحني تغييرات درجه حرارت  -3-3 نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات اكسيژن محلول  -4-3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات مصرف بيولوژيكي اكسيژن  - 5- 3 نمودار
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  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  pHمنحني تغييرات  -6-3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppt)منحني تغييرات شوري  -7-3 نمودار
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  )1389ال در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (س (ppm)منحني تغييرات سختي كل  -8-3نمودار 
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  )1389تاالب شادگان (سال  در ايستگاههاي مختلف (ms/cm)منحني تغييرات هدايت الكتريكي  -9-3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب(سال  (ppm)منحني تغييرات جامدات محلول  -10-3نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان(سال  (ppm)منحني تغييرات مواد معلق  - 11-3 نمودار
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  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات يون فسفات  - 12-3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات يون نيتريت  -13-3نمودار
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  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات يون نيترات  - 14-3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (سال  (ppm)منحني تغييرات آمونياك  - 15-3 نمودار
  

ها استفاده شد كه نتايج آن در  دادهجهت بررسي وجود اختالفات مكاني و زماني، از آناليز واريانس يك طرفه 
دار هستند، رنگي نشان داده  هاي مربوط به پارامترهايي كه داراي اختالف معني ارائه شده است. خانه 3-3جدول 
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در ايستگاههاي مختلف و  BOD5شود پارامترهاي درجه حرارت، نيترات، نيتريت، فسفات و  چنانچه مشاهده مي
در ايستگاههاي مختلف در  TDS، شوري، هدايت الكتريكي، سختي كل و BOD5پارامترهاي نيترات، نيتريت، 

  .   (p<0.05)باشند  دار آماري نمي % داراي اختالف معني95سطح اطمينان 
  

هها و ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان ) در ماdf  =3و  11ها ( نتايج حاصل از آناليز واريانس دو طرفه داده - 3-3جدول
  )1389(سال 

  
  پارامتر

ايستگاههاي مختلف
 

ماههاي مختلف
  

PFP F 

pH 6-10  ×59/1
 

557/1  0058/0  098/3  

66/3×  10-23  807/0  499/0  درجه حرارت
  

22/117  

6/1×  10-5  اكسيژن محلول
 

19/12  047/0  123/2  

BOD5 073/0  54/2  342/0  172/0  
25/1×  10-5  شوري

 
522/12  494/0  966/0  

21/1×  10-5  هدايت الكتريكي
 

57/12  505/0  954/0  

05/1×  10-5  سختي كل
 

778/12  504/0  955/0  

TDS 6-10  ×74/6
 

44/13  542/0  909/0  

TSS 01/0  42/4  0013/0  829/3  
NO3- 069/0  6/2  07/0  936/1  
NO2- 344/0  148/1  795/0  624/0  

NH3 5-10  ×6/9
 

72/9  0032/0  392/3  

PO43- 18/0  727/1  004/0  258/3  
  

   



 ٤١ر .../  

 

  

  

  

  

 

وامع شيالتي در

ه شده است.

   شادگان 

  

  شادگان 

  ادگان 

غير زيستي جو

لف نشان داده

اههاي تاالب

الب شادگان 

ههاي تاالب ش

هاي تاالب شا

  

اي زيستي و غ

رامترهاي مختل

ايستگا(ppm)ل

يستگاههاي تاال

(ppm)ايستگاه

(ppm)ايستگاهه

ويژگيها رزيابي
 

 
 

ها بر اساس پار

كسيژن محلول

اي pH ي مقادير

گاز آمونياك

(ر سختي كل

ار

ندي ايستگاهه

ندي مقادير اك

گروه بندي -

بندي مقاديرگ

ه بندي مقادير

گروه بن 3-23 

گروه بن - 16-

17-3نمودار 

گروه ب -3-18

گروه - 3-19 

3تا  16-3هاي 

-3نمودار 

ن

3نمودار

نمودار

در نموداره



  

  
 

  

  

ه با ساير 
يستگاهها 

  گان 

ب شادگان 

  ان 

  گان

 ايستگاه رگبه
ورق با ساير اي

ي تاالب شادگ

ستگاههاي تاالب

ي تاالب شادگا

ي تاالب شادگا

در pHمقادير 
اه خروجي دو

(pp ايستگاههاي

ايس (ms/cm)ي 

(p ايستگاههاي

(p ايستگاههاي

 ايستگاهها، م
TD در ايستگا

 

(ptدير شوري

يت الكتريكي

(TDS pptدير

(TSS ppmدير

عطيش با بقيه
DSكتريكي و

روه بندي مقاد

ي مقادير هدا

روه بندي مقا

روه بندي مقاد

يژن ايستگاه ع
ري، هدايت الك

  تحقيقاتی

گر - 20-3دار

ه بنديگرو - 2

گر - 22-3دار

گر -23-3دار

د مقادير اكسي
ختي كل، شور

  .   

ش نهايی طرح

نمود

21-3نمودار 

نمود

نمود

شود شاهده مي
 و مقادير سخ

باشد. الف مي

/ گزارش٤٢
 

   

مش چنانچه
ايستگاهها

داراي اختال
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 TSSگيرد. براي پارامتر  يستگاه مالح در دو گروه مجزا قرار ميهمچنين مقادير گاز آمونياك ايستگاه رگبه و ا
  گيرند. ايستگاههاي رگبه و دورق در يك گروه و ايستگاههاي مالح و عطيش در يك گروه قرار مي

نتايج شاخص كيفيت آب پس از محاسبه عيار يا كيفيت هر پارامتر از روي منحنيهاي شاخص كيفيت و محاسبه 
ر ايستگاه در طول سال، شاخص كيفيت ساالنه و نيز ميانگين شاخص كيفيت ماهانه شاخص كيفيت آب در ه

ارائه شده است. البته با توجه به تاثير احتمالي  4-3براي هر منطقه در تاالب شادگان محاسبه گرديد كه در جدول 
فيت در اين دو كانال نيشكر بر ايستگاه رگبه و پساب مجتمع آزادگان بر ايستگاه عطيش، مقادير شاخص كي

  منطقه نيز محاسبه و در جدول ارائه شده است. 
  

  در ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان (WQI)مقادير شاخص كيفيت آب  -4- 3جدول 

خروجي   رگبه  كانال نيشكر  ماه
پساب مجتمع   مالح  دورق

  عطيش  آزادگان

  57  58  66  69  65  59  فروردين
  60  63  69  73  69  66  ارديبهشت
  56  64  59  59  63  57  خرداد
  55  67  55  54  61  57  تير
  61  57  54  66  64  59  مرداد
  59  62  53  63  66  61  شهريور
  63  65  51  60  68  63  مهر
  58  65  57  70  71  59  آبان
  66  66  59  66  71  64  آذر
  65  -  65  62  70  68  دي
  66  67  59  60  72  64  بهمن
  64  63  59  60  70  63  اسفند
WQI 

  730  760  706  762  810  740  (ساالنه)

WQI 
  83/60  33/63  83/58  5/63  5/67  67/61  (ميانگين ماهانه)

  
شود كه منطقه رگبه داراي بيشترين و مالح داراي  با توجه به مقادير محاسبه شده شاخص كيفيت آب، مالحظه مي

بندي در گروه سوم و كيفيت متوسط   باشند. البته همه ايستگاهها از نظر طبقه كمترين مقدار شاخص كيفيت مي
  گيرند.  قرار مي

باشد ولي مقادير شاخص  ال نيشكر كمتر از ايستگاه رگبه ميالزم به ذكر است مقادير شاخص كيفيت آب در كان
  باشد.   كيفيت آب در پساب مجتمع پرورش ماهي آزادگان بيشتر از ايستگاه عطيش مي
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  فيتوپالنكتونهاي تاالب -3-3
و  رده 6منطقه مورد مطالعه، بيانگر حضور  4ماه نمونه برداري از  12بررسي انواع رده هاي فيتوپالنكتون در طي 

  جنس در تاالب شادگان مي باشد. 54
  ) ذكر گرديده است.5-3نتايج مشاهده انواع فيتوپالنكتون هاي تاالب شادگان بر اساس رده بندي در جدول (

  
  ميانگين فراواني(تعداد در ليتر) فيتوپالنكتون ها بر اساس رده بندي  -5- 3جدول 

 )1389در تاالب شادگان در طول مطالعه (

  رده  جنس  (تعداد در ليتر)ميانگين 
1263906  cyclotella

Baciliarophyceae  

10437  Rhizosolenia

119337  Naviculla

2688941  Nitzschia

14011  Cocconeis

104989  Diatoma

3189  Pinularia

1897  Melosira

18056  Amphiprora

73  Cymbella

72088  Synedra

9753  Gyrosigma

1325  Cosinodiscus

7562  Diploneis

12891  Amphora

3475  Fragilaria

32211  Surirella

37500  Cymatopoleura solea

4000  Talasiosira condensa

100  Stephanodiscus
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  ميانگين فراواني(تعداد در ليتر) فيتوپالنكتون ها بر اساس رده بندي  - 5- 3جدول ادامه 
 )1389تاالب شادگان در طول مطالعه (در 

  رده  جنس  ميانگين (تعداد در ليتر)
394819  Ankistrodesmus

Chlorophyceae  

374745  Scenedsmus

90363  Chlorella

66587  Spirulina

35070  Closterium

41205  Actinastrum

9219  Chlamydomunas

5744  Carteria

72218  coelastrum

275  Codatella

33675  Pediastrum

40621  Crucigenina

1575  Oocystis

15250  Nephrocylium

5493  Pandorina

13601  Cosmarium

8187  Staurastrum

23847  Stichococcus

30369  Tetrahedron

37500  schroedria stigra

1500  Mugeotia

2427894  Oscilatoria

Cyanophyceae  

330236  Chroococcus

126549  Merismopedia

114232  Anabena

9260  Nostoc

5425  Gomphosphaeria

44500  Gloecapsa

  



 و بعد از 
 دنبال آن 

 3-24.(  

 
138( 

پالنكتون 
داشته اند. 

  ه بندي 

D  

Xa  

Eu  

%) مي باشد.5
اده است. به
ه اند (نمودار

89ب شادگان (

 رده هاي فيتو
دني نسبي را 

2.(  
   

يوفيسه
31%

يسه
1

ها بر اساس رده
 

  رده

Dinophyceae

anthophyceae

uglenaphyceae

53(د فراواني 
 اختصاص د
 را تشكيل داد

سال در تاالب

 در بين ساير
بيشترين فراوان

25-3 (نمودار

سياي
%

كلروفيس
4%

 فيتوپالنكتون ه
)1389طالعه (

P

Gy

Te

e
Tra

 بيشترين درصد
%) را به خود
 فيتوپالنكتون

ون در طول س

ين فراواني را
%) ب9ه ها با (

%) بوده است

ه

 

تعداد در ليتر)
گان در طول مط

  جنس
Ceratium

Peridinium

ymnodinium

Tribonema

Euglena

achelomunas

جنس داراي ب
%14جنس ( 2
%) فراواني1(

ف فيتوپالنكتو

 بود كه بيشتري
) و كلروفيسه

%1ا هر كدام(
 

اوگلنافيسه
1%

نگين فراواني(ت
در تاالب شادگ

   ليتر)

ج 20يوفيسه با
2كلروفيسه با

جنس ( 2سه با

هاي مختلفده

%60ريوفيسه
%)29سه ها با (

 اوگلنا فيسه ها

  تحقيقاتی

ميا - 5- 3دول

(تعداد درگين
200  

15311  
37392  
61544  
69858  

155729  

كتون باسيالر
%) و ك31س (

%) و اوگلنافيس

صد فراواني رد

ي نسبي باسيال
ز آن سيانوفيس
زانتوفيسه ها و

فيسه
5

زانتوفيسه
1%

ش نهايی طرح

جدادامه 

ميانگ

 هاي فيتوپالنك
جنس 7يسه با 

%1جنس ( 1با  

درص -24-3ار

ه رگبه فراواني
است. پس از
راواني نسبي ز

باسيالريوف
53%

/ گزارش٤٦
 

  
از بين رده
آن سيانوفي
 زانتوفيسه

  

نمودا
  

در ايستگاه
دارا بوده

همچنين فر
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)1389( 

س از آن 
3-26.(  

1389( 

رده هاي 
 را داشته 
 داده اند 

وامع شيالتي در

ايستگاه رگبه(

 بوده است. پس
3ست (نمودار 

  
 ايستگاه مالح(

ر بين ساير ر
 فراواني نسبي
ود اختصاص

يانوفيسه
29%

كلروفيسه
9%

غير زيستي جو

طول سال در ا

راواني را دارا
صاص داده اس

طول سال در

 فراواني را در
%) بيشترين16

سبي را به خو

سي

ك

يانوفيسه
31%

روفيسه
18%

اي زيستي و غ

النكتون در ط

ترين درصد فر
را به خود اختص

پالنكتون در ط

 كه بيشترين
6كلروفيسه با (

ني نس%) فراوا1

وگلنافيسه
1%

سي

كلر
8

گلنافيسه
1%

ويژگيها رزيابي
 

 
 

 مختلف فيتوپال

بيشتر%) بود كه
%) فراواني ر1

  

 مختلف فيتوپال

ك54 ( %) بود
%) و ك29 با (

1سه هركدام (

او

اوگ

ار

بي رده هاي

%50ريوفيسه (
و اوگلنافيسه (

بي رده هاي

اسيالريوفيسه
 آن سيانوفيسه
ه و اوگلنافيسه

توفيسه
1%

ن فراواني نسب

ي نسبي باسيالر
%) و18وفيسه (

ن فراواني نسب

اواني نسبي با
است. پس از
سبي زانتوفيسه

زانت

سيالريوفيسه
50%

ميانگين - 3-25

ه مالح فراواني
%) و كلرو31 (

ميانگين - 3-26

عطيش فرا ه
ون دارا بوده ا
ين فراواني نس

-27.(  

سيالريوفيسه
60%

باس

3نمودار 
  

در ايستگاه
سيانوفيسه

3نمودار 
  

در ايستگا
فيتوپالنكتو
اند. همچني

-3(نمودار 
 

باس



  )1389ش(

رده هاي 
 را داشته 
 داده اند 

)1389(  

در ليتر و 

  
يستگاه عطيش

ر بين ساير ر
 فراواني نسبي
ود اختصاص

  
يستگاه دورق(

تعداد د 2052
  ).29-3دار

وفيسه
2%

يسه
%

ول سال در اي

فراواني را در
%) بيشترين12

سبي را به خو

ول سال در ا

152 ± 22208
مي باشد (نمود

كلروفيسه
16%

سيانو
29

فيسه
%

سيانوفي
37%

كلروفيسه
12%

النكتون در طو

كه بيشترين ف
2كلروفيسه با (

%) فراواني نس

النكتون در طو

20136رابر با 
تعداد در ليتر م

زانتوف
1%

اوگلنافيسه
1%

 

مختلف فيتوپال

%) بود ك48 (
%) و ك37 با (

1ه هركدام (

فيتوپالمختلف

در آبان ماه بر
تع 30533 33±

سه

ي رده هاي م

سيالريوفيسه
 آن سيانوفيسه
ه و اوگلنافيسه

ي رده هاي م

پالنكتون ها د
340ماه برابر با

دينوفيس
1%

  تحقيقاتی

ن فراواني نسبي

واني نسبي با
است. پس از
سبي دينوفيسه

ن فراواني نسبي

 فراواني فيتوپ
در فروردين م

الريوفيسه
54%

الريوفيسه
48%

ش نهايی طرح

ميانگين - 3-27

ه دورق فراو
دارا بوده اون 

ين فراواني نس
-28.(  

ميانگين - 3-28

قدار ميانگين
قدار ميانگين د

باسيال
4

باسيال
8

/ گزارش٤٨
 

3نمودار 
   

در ايستگا
فيتوپالنكتو
اند. همچني
-3(نمودار

  

3نمودار 
  

بيشترين مق
كمترين مق
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  )1389در ماه هاي نمونه برداري در تاالب شادگان((SD±) ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها  - 29-3نمودار 

  
براي مقايسه ميانگين فراواني كل فيتوپالنكتون ها در ايستگاه ها و ماه هاي مختلف از آناليز واريانس طرح بلوك 
كامل تصادفي استفاده شد. آزمون آناليز واريانس يك طرفه فراواني فيتوپالنكتون در ايستگاه هاي مختلف 

داري بين ايستگاه هاي مختلف وجود ندارد ) نشان داد  كه تفاوت معني P= 0/1 )59/1 =F  ،df= 11 مقدار 
)P>0/05 و در بين ماه هاي مختلف مقدار (P= 0/18 )F= 1/64  ،df= 3 نشان داد كه اختالف بين ماه ها نيز معني دار (

  ).P>0/05نيست (
  ادلبيشترين ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها در تاالب شادگان طي سال مطالعه متعلق به ايستگاه عطيش و مع

  (تعداد در ليتر)  و كمترين ميانگين فراواني متعلق به ايستگاه رگبه با ميانگيني برابر با   ±2110263 378001
  )30-3(تعداد در ليتر) بوده است(نمودار  ±5682 794

 

  
در ايستگاه هاي نمونه برداري در تاالب  (SD±) ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها  - 30-3نمودار 
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فراواني دياتومه  ليتر مي باشد. تعداد در 1096966± 137120بيشترين ميانگين فراواني اين رده در دي ماه برابر با 
ها در ماه هاي فروردين و اديبهشت نسبت به ماه هاي ديگر كاهش يافت. به طوريكه در فروردين ماه ميانگين 

 Nitzschiaو    Cyclotellaليتر رسيده است. از اين رده جنس هاي تعداد در 3405 ± 1130فراواني اين رده به 
 تقريباً در كليه ايستگاه ها و ماه هاي نمونه برداري مشاهده شدند و بيشترين فراواني اين رده متعلق به جنس 

Nitzschia قابل مشاهده است.5-3همچنين فراواني اين رده در جدول  ( ).31-3است(نمودار (  
 

 
  )1389رده باسيالريوفيسه در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان ( (SD±)ميانگين فراواني - 31-3نمودار 

  
و كمترين  504576 ±112823بيشترين ميانگين فراواني اين رده در آبان ماه برابر با  )32-3بر اساس نمودار (

 و Scenedsmus  س هايمي باشد. از اين رده جن 300±100ميانگين فراواني در فروردين ماه برابر با  
Ankistrodesmus  .بيشترين فراواني اين رده متعلق  تقريباً در اكثر ايستگاه ها و ماه هاي نمونه برداري مشاهده شدند

  ) قابل مشاهده است.5-3همچنين فراواني اين رده در جدول ( است. scenedsmus به جنس 
  

  
  )1389در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان ( ) رده كلروفيسه±SDميانگين فراواني( - 32-3نمودار 
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تعداد در ليتر مي باشد. تعداد سيانوفيسه  2000735 ± 333455بيشترين ميانگين فراواني اين رده در دي ماه برابر با 
 ).33-3تعداد در ليتر رسيد (نمودار2500 ± 735ها در فروردين ماه به كمترين مقدار خود 

 

 
  )1389) رده سيانوفيسه در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان (±SDراواني () ميانگين ف33-3نمودار (

 
تقريباً در كليه ايستگاه ها و ماه هاي نمونه برداري مشاهده   Chroococcusو   Oscillatoriaاز اين رده جنس هاي 

فراواني اين رده در همچنين  ).34-3است(نمودارOscillatoria  بيشترين فراواني اين رده متعلق به جنس  شدند.
  ) قابل مشاهده است.5-3جدول(

  

  
  ماه هاي مختلف فراواني جنس هاي مختلف سيانوفيسه(تعداد در ليتر) در  - 34-3نمودار 

  )1389در تاالب شادگان (
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تعداد در ليتر مي باشد و كمترين فراواني اين رده در ماه  146978بيشترين فراواني اين رده در مرداد ماه برابر با 
تعداد در ليتر بوده است. در فروردين ماه تنها جنس مشاهده شده از  200هاي فروردين و ارديبهشت با فراواني 

در  peridiniumجنس مشاهده شده در ارديبهشت ماه جنس در ايستگاه دورق و تنها  Ceratiumرده دينوفيسه جنس 
ايستگاه عطيش مي باشد. در آذر ماه جنسي از دينوفيسه ها در ايستگاه هاي مطالعاتي مشاهده نگرديد. از اين رده 

بيشترين  تقريباً در اكثر ايستگاه ها و ماه هاي نمونه برداري مشاهده شدند. Peridiniumو  Gymnodiniumجنس هاي 
) 5-3همچنين فراواني اين رده در جدول( ).35-3است (نمودار Gymnodinium فراواني اين رده متعلق به جنس 

  قابل مشاهده است.
  

  
  )1389فراواني جنس هاي مختلف دينوفيسه در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان ( -35-3نمودار

  
تعداد  3900و كمترين فراواني در تير ماه برابر با   269583بيشترين فراواني رده زانتوفيسه در شهريور ماه معادل 

در ليتر مي باشد. در ماه هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد، اين جنس مشاهده نگرديده است. از اين رده جنس 
Tribonema قابل 5-3). همچنين فراواني اين رده در جدول (36-3(نمودار تنها جنس مشاهده شده مي باشد (

  مشاهده است. 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

دين
ور
فر

شت
يبه
ارد

داد
خر تير داد

مر

ور
هري
ش هر

م
بان
آ آذر دی من

به
سفند
ا

تر
 لي
در

د 
عدا
ت

Gymnodinium

Peridinium

Ceratium



 ٥٣ويژگيهاي زيستي و غير زيستي جوامع شيالتي در .../   ارزيابي
 

 
 

 
  

  )1389در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان (  Tribonemaفراواني جنس  - 36-3نمودار 
 

و كمترين مقدار فراواني در ارديبهشت ماه برابر با  690417بيشترين فراواني رده اوگلنافيسه در آبان ماه معادل 
 مشاهده نشده است. در فروردين ماه جنسي از اين رده .)37-3(نمودار تعداد در ليتر مي باشد  5804

 
  )1389فراواني جنس هاي مختلف اوگلنيده در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان ( - 37-3نمودار 
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 نتايج شاخص هاي زيستي فيتوپالنكتون

و  كمترين مقدار  45/2بيشترين مقدار ميانگين شاخص شانون در خرداد ماه برابر با  )38-3(بر اساس نمودار 
  در فروردين ماه مي باشد.46/1 ميانگين اين شاخص برابر با 

  

  
  )1389) نتيجه شاخص تنوع شانون  در ماه هاي مورد مطالعه در تاالب شادگان(38-3نمودار (

  
را دارا بود و  31/0شهريور ماه بيشترين مقدار ميانگين معادل ) شاخص سيمپسون در 39-3بر اساس نمودار (

  داشت. 11/0كمترين ميزان اين شاخص در خرداد ماه ميانگيني برابر 

  
  )1389در ماه هاي مورد مطالعه در تاالب شادگان( غالبيت سيمپسون نتيجه شاخص - 39-3نمودار 
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را داشته است و  62/1بيشترين مقدار ميانگين معادل ) شاخص مارگالف در مرداد ماه 40-3بر اساس نمودار (
  داشت. 55/0كمترين ميزان اين شاخص در فروردين ماه ميانگيني برابر

  

 
  )1389در ماه هاي مورد مطالعه در تاالب شادگان(غناي مارگالف  نتيجه شاخص - 40-3نمودار 

 
بيشترين مقدار را دارا بود و  73/0گين معادل ) شاخص ترازي زيستي در خرداد  ماه با ميان41-3بر اساس نمودار (

  داشت.45/0 كمترين ميزان اين شاخص در تير ماه ميانگيني برابر 
  

  
  )1389ترازي زيستي در ماه هاي مورد مطالعه در تاالب شادگان( نتيجه شاخص - 41-3نمودار 

 

ميزان شاخص شانون و ايستگاه عطيش با بيشترين 86/1) ايستگاه رگبه با ميانگيني برابر با 42-3بر اساس نمودار (
  كمترين ميزان شاخص شانون را به خود اختصاص داده اند. 48/0ميانگيني برابر با 
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  )1389نتيجه شاخص تنوع شانون  در ايستگاه هاي  مورد مطالعه در تاالب شادگان ( -42-3نمودار

  
كمترين ميزان شاخص غالبيت سيمپسون و  18/0) ايستگاه رگبه با ميانگيني برابر با 43-3بر اساس نمودار (

  بيشترين ميزان شاخص غالبيت سيمپسون را دارا مي باشند. 81/0ايستگاه مالح با ميانگيني برابر با 

  
  )1389( مورد مطالعه در تاالب شادگان ايستگاه هاي در  غالبيت سيمپسون نتيجه شاخص - 43-3نمودار 

  

بيشترين ميزان شاخص مارگالف و ايستگاه  78/1دورق با ميانگيني برابر با ) ايستگاه 44-3بر اساس نمودار (
  كمترين ميزان شاخص مارگالف را دارا مي باشند. 38/0عطيش با ميانگيني برابر با 
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  )1389( مورد مطالعه در تاالب شادگان ايستگاه هاي در غناي مارگالف  نتيجه شاخص- 44-3نمودار 

  

بيشترين مقدار را دارا بود  85/0شاخص ترازي زيستي در ايستگاه رگبه با ميانگين معادل  )45-3بر اساس نمودار (
  داشت. 22/0 و كمترين ميزان اين شاخص در ايستگاه مالح ميانگيني برابر 

  
  )1389ترازي زيستي در ايستگاه هاي مورد مطالعه در تاالب شادگان ( نتيجه شاخص - 45-3نمودار 

 

و توليد اوليه، كه تابعي از هم مي باشند نشان مي دهد كه  aد تغييرات ميانگين كلروفيل )رون46-3طبق نمودار(
ميلي گرم در مترمكعب و كمترين ميزان آن در  69/23در مهر ماه برابر با  aبيشترين مقدار ميانگين كلروفيل 

نگين توليد اوليه در تير ماه ميلي گرم در متر مكعب مي باشد. همچنين بيشترين ميا 54/3ارديبهشت ماه برابر با 
گرم كربن در متر مربع  05/1گرم كربن در متر مربع در روز و كمترين ميزان آن با ميانگيني برابر با  36/6برابر با 

 در دي ماه بوده است.
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 )1389و توليد اوليه در ماه هاي مختلف در تاالب شادگان( aروند تغييرات ميانگين كلروفيل  -46-3نمودار

 
ميلي گرم در متر  67/26ميلي گرم در متر مكعب است و حداكثر آن   a ،95/10مقدار ميانگين ساالنه كلروفيل 

  مي باشد.  در ايستگاه رگبه ميلي گرم در متر مكعب 97/2آن     مكعب در ايستگاه مالح و حداقل
گرم كربن در متر مربع در روز و حداقل و حداكثر آن به ترتيب  68/2نگين ساالنه توليد اوليه همچنين مقدار ميا

گرم كربن در متر مربع در روز در ايستگاه مالح  41/6و  در ايستگاه رگبهگرم كربن در متر مربع در روز  52/0
  ).47-3مي باشد(

  

 
و توليد اوليه در ايستگاه هاي مختلف تاالب  aت ميانگين ساالنه كلروفيل روند تغييرا- 47-3نمودار 
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  زئوپالنكتونهاي تاالب شادگان -4-3
روتيفرآ، كوپه پودآ و كالدوسرآ به ترتيب با گروه پروتوزوآ ,  4جنس زئوپالنكتون كه در  24در اين مطالعه 

در  9/2و  12/14،  34/77,  7/5جنس حضور داشته اند و نسبت فراواني اين گروه ها به ترتيب  3، 8, 12, 1نسبت 
صد است و روتيفرها غالب ترين گروه مي باشند. و مقايسه آنها با  سالهاي گذشته تغييرات در صد فراواني را 

  ).7-3ول نشان مي دهد(جد
  

  مقايسه در صد فراواني رده هاي زئوپالنكتوني در سالهاي مختلف در منطقه تاالب شادگان : 7- 3جدول  
 رده * 1375 ** 1379 **87-1386 1389

 پروتوزوآ 8/26 4/39 2 7/5

 روتيفرآ 3/46 9/49 47/80 34/77

 كوپه پودآ 07/17 67/10 30/17 12/14

 كالدوسرآ 31/7 0 23/0 9/2

  ) 1388)    ** خلفه نيل ساز (1388** خلفه نيل ساز (     )1375* غفله مرمضي (     
  

 Brachionusو  ,Ascomorphaاز روتيفرآ جنس هاي   ,درصد  100با   Strobilidiumاز زئوپالنكتون  پروتوزوآ جنس 
و مراحل الروي آنهابا   Paracyclops  ،Onchocamptusو از كوپه پودها، جنس  81/13، و  35/78به ترتيب با 

 29/23و  21/45به ترتيب  Alonaو جنس   polyhemus pediculus، از كالدوسرها  گونه    41/18و  92/18،  13/25
  ).  8-3درصد بيشترين فراواني را داشته اند( جدول

  
  گاندرصد فراواني نسبي رده هاي مختلف زئوپالنكتوني در منطقه تاالب شاد :8-3جدول

  
در صد فراواني در هر 

 گروه

  ميانگين
 (تعداد در ليتر)

 گروه جنس

100 35.25 Strobilidium protozoa 

13.81 67 Brachionus 

Rotifera 

3.30 16 Asplanchuna 

1.55 7.5 Monostyla 

78.35 380 Ascomorpha 

1.75 8.5 Lecane 

0.21 1 Scardium  longicaudum 

0.21 1 Filinia 

0.82 4 Keratella 
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  درصد فراواني نسبي رده هاي مختلف زئوپالنكتوني در منطقه تاالب شادگان :8-3جدولادامه 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

تغييرات زماني ميانگين ساليانه زئوپالنكتون به گونه اي است كه در تير و  مردادماه  افزايش محسوسي  بدليل 
  ).51-3حضور روتيفرها در منطقه مالح مشاهده مي شود(نمودار

  

  
  ميانگين تغييرات فراواني گروههاي زئوپالنكتونها در طول سال در منطقه تاالب شادگان :51-3نمودار

  
واينر در ايستگاهها به ترتيب در رگبه و دورق بيشترين تنوع  -شانون  ميزان تنوع زئوپالنكتون ها براساس شاخص

  ). 52-3و كمترين آن در منطقه مالح است. است(نمودار

0

200

400

600

800

دورق  مالح  عطيش  رگبه 

داد
تع

 
يتر
در ل

در صد فراواني در هر 
 گروه

  ميانگين
 (تعداد در ليتر)

 گروه جنس

18.41 16.3 Napillus 

Copepoda 

5.08 4.5 Cyclops 

0.85 0.75 Attheylla amurensis 

16.09 14.25 Ectocyclops 

6.07 5.375 Thermocyclops 

25.13 22.25 Paracyclops 

18.92 16.75 Onchocamptus 

9.46 8.375 Canthocamptus 

45.21 8.25 polyhemus pediculus 

Cladocera 

23.29 4.25 Alona  
9.59 1.75 Ceriodaphnia 

12.32 2.25 Rnynchotalona 

9.59 1.75 Leptodora 
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  مقايسه  نسبي تنوع زئوپالنكتون در ايستگاهها  در منطقه تاالب شادگان   :9-3جدول
  
  
  
  
 
  

مي باشد، كه با توجه به مقادير اشاره شده  61/1) بدست آمده zooplankton index  wetland )WZIميزان شاخص 
 قرار مي گيرد، بنابر اين معرف كيفيت كم تاالب است. 5در روش كار، كه در دامنه بين ا تا 

  
  جلبكهاي كفزي تاالب -5-3

 رده باسيالريوفيسه، سيانوفيسه و كلروفيسه به ترتيب با نسبت  3جنس جلبك اپي پلون كه در  18در اين مطالعه 

جنس حضور داشته اند. ايستگاههاي مالح و دورق بيشترين تعداد جنس را دارا هستند. نسبت فراواني  1, 3, 14
در صد است. بدين ترتيب دياتومه ها غالب ترين رده  88/0، 66/48، 45/50اين رده ها به ترتيب  ذكر شده  

رده باسيالريوفيسه(دياتومه)، سيانوفيسه،  4جنس جلبك اپي فيتون كه در  27هستند. همچنين در اين مطالعه 
 جنس حضور داشته اند. نسبت فراواني اين رده ها در 1، 4، 9، 13كريزوفيسه به ترتيب با نسبت  كلروفيسه و

در صد است و بيشترين تعداد جنس را دارد، كه  85/0، 64/0، 35/52، 15/46ايستگاه رگبه به ترتيب ذكر شده  
 ).10-3غالب ترين رده مي باشند (جدول  ها سيانوفيسه

 
  :تعدادجنس هاي جلبك هاي كفزي از رده هاي مختلف اپي پلون و اپي فيتون 10- 3جدول 

  1389در ايستگاهها مورد بررسي در تاالب شادگان 
  جلبك  اپي پلون  اپي فيتون

  رده  سيانوفيسه  باسيالريوفيسه  كلروفيسه سيانوفيسه باسيالريوفيسه كلروفيسه  كريزوفيسه

  رگبه  2  5  -  6  13  1  -

  مالح  2  12  -  5  7  2  -

  دورق  2  12  -  6  10  -  -

  عطيش  3  8  1  4  6  2  1

  تاالبكل   3  14  1  9  13  4  1

 
 

 ايستگاه 1375 1379 1387 1389

 رگبه 85/0 34/0 06/2 37/2

 دورق 72/0 - 1 27/2

 عطيش 85/0 45/0 79/1 76/1

 مالح 11/1 - 45/1 99/0
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،  44/23به ترتيب با   Navicula  ، Nitzschia ، Synedraجنس هاي جلبك هاي اپي پلون، رده باسيالريوفيسه  از
از رده  ودرصد  74/41،  86/57با  Oscillatoria   ،Anabenopsis هاي رده سيانوفيسه جنس، از  47/10،  17/21

جلبك هاي اپي فيتون، رده باسيالريوفيسه  از .را داشته اندبيشترين فراواني   Scenedesmusجنس  فقط كلروفيسه
 هاي رده سيانوفيسه جنس، از 82/18، 01/23،  18/35به ترتيب با  Navicula ،Synedra  ، Nitzschiaجنس هاي 

Oscilatoria  ،   Lyngbia ، Aphanizomenon   ، جنس  از رده كلروفيسه و 25/16،  59/16،  34/39باChlorella  با
 52171و 9555. بطور كلي ميانگين فراواني اپي پلون و اپي فيتون  درصد بيشترين فراواني را داشته اند 74/57

 برابر، تعداد فراواني اپي فيتون بيشتر از اپي پلون ها است 46/5تعداد در مترمربع است كه حدود 

 ).11-3( جدول

 
 1389تاالب شادگان در : در صد فراواني جنس هاي جلبكهاي كفزي  11-3جدول

اپي 
  فيتون

نام  اپي پلون
  رده  جنس

  اپي پلون  اپي فيتون

 درصد
  ميانگين فراواني 

 (تعداد در مترمربع)
  ميانگين فراواني   درصد

    (تعداد در مترمربع)

18/35  222207 44/23 20347 Navicula 

B
ac

il
ar

io
p

h
yc

ea
e

 

82/18  118863 17/21 18374 Nitzschia 

90/0  5740 02/3 2628 Pinnularia 

78/1  11248 00/5 4346 Surirella 

66/5  35794 77/2 2407 Cyclotella 

24/0  1530 44/4 3860 Cymatopleura 

29/1  8200 35/4 3779 Cymbella 

-  - 69/2 2338 Gomphonema 

23/4  26723 93/9 8623 Gyrosigma 

01/23  145310 47/10 13837 Synedra 

-  - 84/0 729 Amphora 

-  - 29/2 1988 Complydiscus 

07/0  476 85/0 740 Cocconeis  
83/0  5256 60/3 3129 Achnanthes 

66/7  48388 - - Diploneis 

27/0  1743 - - Epithemia  
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 1389در تاالب شادگان : در صد فراواني جنس هاي جلبكهاي كفزي  11-3جدولادامه 

اپي 
  فيتون

نام  پلوناپي
  رده  جنس

  اپي پلون  اپي فيتون

 درصد
  ميانگين فراواني 

 (تعداد در مترمربع)
  ميانگين فراواني   درصد

   (تعداد در مترمربع)

C
ya

n
op

h
yc

ea
e

 

34/39  281762 86/57 48430 Oscillatoria 

19/12  87333 74/41 34943 Anabenopsis 

86/11  84964 - - Merismopedia  
20/0  1484 37/0 324 Anabaena  
34/0  2468 - - Gloeocapsa 

73/2  19572 - - Gloeotrichia 

59/16  118876 - - Lyngbia 

46/0  3300 - - Rivularia 

25/16  116424  -  -  Aphanizomenon 

01/7  616 100 1520 Scenedesmus 

C
hl

or
op

hy
ce

ae
  

01/10  880  -  -  
Ankistrodesmus 

74/57  5073 - - Chlorella 
22/25  2216 - - Tribonema 

100  11666  -  -  Dinobryon 

C
hr

ys
op

hy
ce

ae
  

  ميانگين كل 9555 - 52171  -

     
، 46/17به ترتيب جلبك هاي كفزي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات  e و  α  ،β ،cميانگين رنگدانه هاي 

،  αجلبكي هاي اپي فيتون تثبيت يافته بر روي گياهان  ميانگين رنگدانه هاياست. همچنين  06/9، 07/3، 42/6
β،c    و e و نسبت آنها  اپي فيتون و اپي پلونمي باشد. مقادير رنگدانه هاي  34/9، 88/5، 45/12، 92/34 به ترتيب

شته، برابر افزايش دا 1كه تقريبا  eبه غير از رنگدانه  نسبت اپي فيتون به اپي پلونبه همديگر نشان مي دهد كه 
  ).12-3برابر افزايش داشته اند جدول( 2ساير رنگدانه ها حدود 
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  1389: مقادير ميانگين شاخصهاي زيستي در مناطق مطالعه شده در تاالب شادگان 15-3جدول
  تنوع شانون

(Shannon-Wiener)  
  ترازي زيستي

(Pielous Evenness) 
  غالبيت

(Simpson) 
 مارگالفغناي گونه اي

(species Richness) 
شاخصهاي 
 زيستي

 جلبك اپي پلون اپي فيتون اپي پلون اپي فيتون اپي پلون اپي فيتون اپي پلون اپي فيتون
 ايستگاه

 عطيش  97/0  96/0  81/0  86/0 81/0 85/0  20/2 19/2

 دورق  02/1  04/1  66/0  84/0 55/0 75/0 46/1 08/2

 رگبه  51/0  45/1  79/0  80/0 87/0 68/0 70/1 06/2

 مالح  07/1  87/0  88/0  88/0 88/0 69/0 34/2 83/1

  
بوده، كه كمترين مقدار در پاييز و بيشترين  76/1 -28/2در فصول در اپي پلون  ندامنه مقادير شاخص تنوع شانو

است، كه كمترين  35/1 -31/2آن در بهار مي باشد. همچنين دامنه مقادير شاخص تنوع شانون در اپي فيتون 
  مقدار در فصل زمستان و بيشترين آن در بهار مي باشد.

بوده كه كمترين مقدار در پاييز و بيشترين آن در تابستان  71/0 -87/0مقادير شاخص ترازي زيستي در اپي پلون
بوده كه  66/0 -78/0و زمستان مي باشد. همچنين دامنه مقادير شاخص شاخص ترازي زيستي  در اپي فيتون

  كمترين مقدار در پاييز و بيشترين آن در تابستان مي باشد. 
مترين مقدار آن در پاييز و بيشترين آن در بهار مي باشد و كه ك 76/0 -87/0مقادير شاخص غالبيت در اپي پلون 

بوده كه كمترين مقدارآن در زمستان و بيشترين آن در بهار مي باشد. مقادير  56/0 -86/0دامنه مقادير اپي فيتون 
بوده كه كمترين مقدار در تابستان و بيشترين آن در  58/0 -99/0در اپي پلون  شاخص غناي گونه اي مارگالف

بوده كه كمترين مقدار در  68/0 -47/1بهار مي باشد. همچنين دامنه مقادير شاخص غناي گونه اي در اپي فيتون 
  ). 16-3پاييز و بيشترين آن در بهار مي باشد(جدول

 
 

   1389: مقادير شاخص هاي زيستي محاسبه شده در فصول مختلف در تاالب شادگان 16-3جدول
 تنوع شانون
(Shannon-
Wiener) 

 ترازي زيستي
(Pielous Evenness) 

 غالبيت
(Simpson 

Dominance)

 غناي گونه اي مارگالف

)(species Richness 

شاخصهاي 
 زيستي

  جلبك اپي پلون اپي فيتون اپي پلون اپي فيتون
 ايستگاه

 جلبك اپي پلون اپي فيتون اپي پلون
 ايستگاه

  بهار  99/0  47/1  87/0  86/0 86/0 73/0  28/2 31/2
 تابستان   58/0  69/0  82/0  81/0 87/0 78/0 91/1 94/1

 پاييز  76/0  68/0  76/0  75/0 71/0 66/0 76/1 64/1

 زمستان  78/0  74/0  85/0  56/0 87/0 56/0 1/2 35/1
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در تاالب  : آناليز رگرسيون خطي بين توليد اوليه و دانه بندي در جلبك هاي اپي پلون81-3نمودار

  1389شادگان
  
  بنتوزهاي تاالب و مواد آلي ودانه بندي رسوبات بستر -6-3
  بنتوزهاي چسبيده به بستر -1-6-3

). 20-3تا  17-3گروه از ماكروبنتوزها شناسايي و جداسازي شدند (جدول 7در طول يكسال نمونه برداري جمعاً 
% و  43/98درناحيه بستر  مربوط به استراكودا با  در بين گروههاي شناسايي شده بيشترين درصد فراواني 

  ).82-3% بوده است (نمودار 57/1سايرگروههاي ماكروبنتوزي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  درصد فراواني كل ماكروبنتوزها در تاالب شادگان –82-3نمودار
  

است. بيشترين نشان داده شده  83-3تغييرات درصد فراواني ماكروبنتوزها در ماههاي نمونه برداري در نمودار
عدد در مترمربع در خرداد ماه و كمترين آن درماههاي فروردين ، مرداد و آذر  467885فراواني ماكروبنتوزها با 

  عدد در مترمربع بوده است. 968و 880،963ماه به ترتيب معادل 
   

y = 0.4033x - 29.029
R² = 0.4335
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  )1389تاالب شادگان(فراواني كل ماكروبنتوزها (تعداد در متر مربع) درماههاي مختلف – 83-3نمودار

همچنين مقايسه درصد فراواني كل گروههاي مختلف ماكروبنتوزي در ايستگاههاي مورد مطالعه به تفكيك در 
نشان داده شده است، كه در كليه ايستگاهها بيشترين درصد فراواني به استراكودا تعلق  87-3تا  84-3نمودارهاي

  دارد. 
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1389كل گروههاي مختلف ماكروبنتوزي دربستر ايستگاه عطيش(درصد فراواني -  84-3نمودار
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  )1389درصد فراواني گروههاي مختلف ماكروبنتوزي دربستر ايستگاه مالح( - 85-3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389درصد فراواني گروههاي مختلف ماكروبنتوزي دربستر ايستگاه رگبه( -86-3نمودار  
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) نشان ميدهد كه 21-3نتايج سنجش ميزان كل مواد آلي و دانه بندي رسوبات در ايستگاههاي مختلف (جدول 
بيشترين ميزان مواد آلي رسوبات در ايستگاه % بوده و 84/72كلي باالتر از  -در كليه ايستگاهها ميزان سيلت
  خروجي دورق ثبت شده است.

  
  )1389كلي دربستر تاالب شادگان( - :  مقادير فراواني كل و درصد مواد آلي و سيلت21- 3جدول 

  ايستگاه فراواني كل مواد آلي كلي -سيلت
 عطيش 3/161484  584/5  57/85

 مالح 3/7916 741/10  24/86

 رگبه 7117  642/9  76/90

 دورق 330  21/14  84/72

  
همانطور كه نتايج نشان مي دهد بافت اصلي رسوبات گلي و رسي مي باشد. همچنين تاثير فاكتورهاي محيطي بر 
روي فراواني و تراكم ماكروبنتوزها مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه روند فراواني كل ماكروبنتوزهاي بستر در 

شان داده شده است. طبق نمودار مقادير اين ن 9-كلي در نمودار -رابطه با تاثير دو فاكتور مواد آلي و سيلت
مواد آلي  كلي و همچنين  -پارامترها در ايستگاههاي مختلف از روند خاصي برخوردارنمي باشند و ميزان سيلت

  ). 89-3با پراكنش و فراواني ماكروبنتوزها داراي روند خاصي نيست (نمودار 

  
  )1389با فراواني ماكروبنتوزها در ايستگاههاي مختلف (كلي  -مقايسه درصد مواد آلي و سيلت - 89-3نمودار 

  
شوري و دما بعنوان مهمترين و موثرترين عوامل بر جمعيت ماكروبنتوزها با فراواني  90 -3در نمودار

ماكروبنتوزها مقايسه گرديدند. همان طور كه نشان داده شده است، كمترين شوري در ايستگاه عطيش و بيشترين 
- 3در ايستگاه دورق بوده كه ميزان ماكروبنتوزها به شدت كاهش داشته است (نمودار  ppt 5/81شوري معادل 
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  )1389مقايسه شوري و دما با فراواني ماكروبنتوزها دربستر ايستگاههاي مختلف( - 90-3نمودار 

  
را نشان نمي دهد آناليز واريانس يك طرفه بين تعدادكل ماكروبنتوزها در ماههاي مختلف اختالف معني داري 

)48/0  = p 11و  47 ,=/979و( f همچنين آناليز واريانس بر روي تعداد كل ماكروبنتوزها در ايستگاههاي مختلف .(
  ).f  )4و  47=(  013/1و p = 396/0نيز اختالف معني داري را نشان نمي دهد ( 

ترين شاخص تنوع شانون در نتايج بررسي شاخص هاي زيستي در ايستگاههاي مختلف نشان مي دهد كه بيش
). همچنين شاخص 6) ثبت شد (جدول Hَ = 01/0) و كمترين در ايستگاه عطيش معادل (Hَ = 86/0ايستگاه رگبه (

غالبيت سيمپسون بيشترين ميزان غالبيت را در ايستگاه عطيش و كمترين را در ايستگاه رگبه نشان مي دهد(جدول 
در ايستگاه عطيش  E= 01/0) و كمترين برابر با  E= 53/0تگاه رگبه ( در ايس evenness). بيشترين شاخص 3-23

  ).22-3بوده است(جدول 
  

  )1389: مقادير شاخصهاي بيولوژيك دربستر ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان(22- 3جدول 
Simpson's Dominance Shannon-Wiener Evenness Richness ايستگاه  

 عطيش  3  01/0  01/0  00/1

 مالح 4  27/0  38/0  81/0

 رگبه 5  53/0  86/0  55/0

 دورقخروجي  3  42/0  46/0  77/0

نشان داده شده   91-3انجام گرديده، در نمودار  1374- 75مقايسه نتايج مطالعه كنوني با مطالعه اي كه در سال
است. طبق نمودار ارائه شده، مقدار ميانگين كل ماكروبنتوزها در ايستگاه عطيش در مطالعه فعلي  نسبت به سال 

  هها مقادير نسبتاً مشابه ميباشند. افزايش چشمگيري را نشان مي دهد و در ساير ايستگا 75-1374

0

50000

100000

150000

200000

عطيش مالح رگبه  دورق

بع
مر
تر
 م
در

د 
دا
تع

0

20

40

60

80

100

(p
p

t)
-(

C
)

ماکروبنتوز شوری TW



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی ٩٠
 

 

  
مقايسه مقدار ميانگين كل ماكروبنتوزها در بستر ايستگاههاي تعيين شده در دو سال  - 91-3نمودار 

  )1389مطالعه(
  

همچنين بررسي خانواده الرو شيرونوميده ها در اين مطالعه نشان مي دهد كه فراواني اين خانواده در كليه 
 ).92-3افزايش داشته است .(نمودار  74ايستگاه مالح و عطيش نسبت به سال ايستگاهها بخصوص 

  
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  مقايسه ميانگين الرو شيرونوميده در ايستگاههاي تعيين شده در دو سال مطالعه: 92-3نمودار 
 

اخص مقايسه گرديده است.  ش1386 -87و13 74- 75همچنين ميزان تنوع شانون وينر در اين مطالعه با سالهاي
افزايش  1386-87تنوع شانون در تمامي ايستگاهها واقع دربستر تاالب به جز ايستگاه عطيش نسبت به مطالعه سال

-3در تمامي ايستگاهها كاهش شديد داشته است.(نمودار1374 -75نشان داده است و درمقايسه با مطالعه سال
93 .(  
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  )1389سال مطالعه تاالب شادگان(: مقايسه شاخص تنوع شانون درسه 13نمودار

 
  بنتوزهاي چسبيده به گياهان -2-6-3

گروه از ماكروبنتوزها شناسايي و 15در طول يكسال نمونه برداري از بتنوزهاي چسبيده به  پوشش گياهي جمعاً 
ه ). در بين گروههاي شناسايي شده بيشترين درصد فراواني در اين ناحي26-3تا  23-3جداسازي شدند (جدول 

-3(نمودار % مي باشد.1/6باOsteracoda sp %و7/38با Chironomus sp% و5/47با   Spaniotoma spبترتيب  مربوط به
94(. 

 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )1389درصد فراواني كل ماكروبنتوزها چسبيده به پوشش گياهي تاالب شادگان( – 94-3نمودار
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نشان داده شده  95-3ماههاي نمونه برداري در نمودار تغييرات درصد فراواني ماكروبنتوزها ناحيه گياهي در 
عدد در مترمربع در دي ماه و كمترين آن درماههاي شهريور و  1091است. بيشترين فراواني ماكروبنتوزها با 

  عدد در مترمربع بوده است. 81و 79ارديبهشت ماه به ترتيب معادل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1389(ر ماههاي مختلف چسبيده به پوشش گياهي تاالب شادگانفراواني كل ماكروبنتوزها د - 95-3نمودار 

  
همچنين مقايسه درصد فراواني كل گروههاي مختلف ماكروبنتوزي در ايستگاههاي مورد مطالعه به تفكيك 

 .Chironomuss spبيشترين درصد فراواني متعلق به به جزايستگاه دورق كه نشان داده شده است.   96- 3درنمودار 
 اختصاص داشته است.   .Spaniotoma spايستگاهها بيشترين درصد فراواني به بوده است در ساير 
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پوشش گياهي ايستگاههاي  چسبيده بهدرصد فراواني كل گروههاي مختلف ماكروبنتوزي -96-3نمودار  
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  )1389: مقادير شاخصهاي بيولوژيك چسبيده به پوشش گياهي ايستگاههاي مختلف تاالب شادگان(27- 3جدول 
Simpson's Dominance Shannon-Wiener Evenness Richness  

 عطيش  7  366/0  712/0  641/0

 مالح 7  502/0  977/0  486/0

 رگبه  6  724/0  297/1  366/0

 دورقخروجي   8  302/0  628/0  733/0

  
همچنين شاخص غالبيت سيمپسون بيشترين ميزان غالبيت را در ايستگاه دورق و كمترين را در ايستگاه رگبه نشان 

در  E= 302/0) و كمترين برابر با  E= 724/0در ايستگاه رگبه (  evenness). بيشترين شاخص 11مي دهد(جدول 
  ايستگاه دورق بوده است.

نشان داده شده  100-3انجام گرديده، در نمودار  1374-75مقايسه نتايج مطالعه كنوني و با مطالعه اي كه در سال 
ها بجز ايستگاه رگبه در مطالعه است. طبق نمودار ارائه شده، مقدار ميانگين كل ماكروبنتوزها درهمه ايستگاه

  افزايش چشمگيري را نشان مي دهد . 1374-75فعلي  نسبت به سال 
  

  
مقايسه مقدار ميانگين كل ماكروبنتوزها چسبيده به پوشش گياهي ايستگاههاي تعيين شده در : 100-3نمودار 

  )1389(دو سال مطالعه
  

مطالعه نشان مي دهد كه فراواني اين خانواده در كليه همچنين بررسي خانواده الرو شيرونوميده ها در اين 
   )101ايستگاههاكاهش داشته به جز ايستگاه رگبه كه افزايش نشان مي دهد و در ساير ايستگاههاكاهش.(نمودار 
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مقايسه ميانگين الرو شيرونوميده چسبيده به پوشش گياهي ايستگاههاي تعيين شده در دو سال : 101 -3نمودار
  )1389(مطالعه

  
مقايسه گرديده است.  شاخص تنوع شانون 1386 -13 87و 13 74 -75همچنين ميزان تنوع شانون با مطالعات سال

افزايش  1387كاهش ، و در مقايسه باسال  1374در تمامي ايستگاهها واقع درپوشش گياهي تاالب نسبت به  سال 
  )102نشان ميدهد(نمودار 

  

  
در سه سال مطالعه  ماكروبنتوزهاي چسبيده به پوشش گياهي : مقايسه شاخص تنوع شانون 102-3نمودار 

)1389تاالب شادگان(
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  بحث و نتيجه گيري -4
  سطح تاالب -1-4

را بايد داشته سانتي متر  9برطبق نظرات مختلف سطح آب مناسب براي پرورش ماهي حداقل عمق آبي بيشتر از
  )Rothius 1998)  1993 ;  Piephoباشد

در منابع متفاوتي مديريت سطح آب تاالب را براي گونه هاي موجود در آن تخمين مي زنند. به نحوي كه براي  
سانتي متررا با معيار عالي  30سانتي متري را  خوب و با افزايش آن از عمق بيشتر از  15فراواني ماهي، عمق آب 

 سانتي متري مناسب براي فراواني ماهي 15شده است. طبعاً عمق زير توصيف 

  ).1-4)( جدول Mitsch and Gosselink ,1993نمي باشد( 
  

  : مديريت سطح آب در گونه هاي تاالبي  1-4جدول
 سانتي متر 30بيشتر از  سانتي متر 15 خاك مرطوب  حداقل سطح آب

 نسبتاً خوب عالي نسبتاً خوب  تنوع گونه هاي گياهي

 خوب عالي نسبتاً خوب  كاربرد تنوع حيات وحش

  عالي خوب  وجود ندارد  فراواني ماهي
  نسبتاً خوب  خوب  عالي  كاربرد پرندگان مهاجر
 پايين  پايين  باال  تنوع گونه هاي مزاحم

 Mitsch and Gosselink ,1993)شده از :(اقتباس             

  
هكتار سطح مناسب آبزي پروري مي تواند ظرفيت پذيرش توليد ماهي را در  69945بنابر اين تاالب شادگان با 

اين سال داشته باشد. هرگونه تغييردر ورودهاي آب به تاالب شادگان مي تواند اين سطح مناسب آبزي پروري را 
د نياز آبي تاالب برمي گردد كه مستلزم دستخوش دگرگوني نمايد. طبعاً موضوع تعيين حقابه تاالب به برآور

مطالعات هيدرولوژيكي و توپوگرافي از تاالب است كه از حوصله اين گزارش خارج و نيازمند مطالعات فراتري 
  مي باشد. طبعاً اين داده ها براي پايه گذاري بخشي از اين نياز سنجي بسيار مفيد است.

  
  كيفيت آب تاالب شادگان -2-4

تواند تحمل كند بستگي  حداقل اكسيژني كه ماهي ميباشد.    اكسيژن محلول يكي از پارامترهاي مهم در آب مي
گرم در ليتر اكسيژن را چند  ميلي 5/0ممكن است ماهي غلظت  به عنوان مثالبه مدت زمان كمبود اكسيژن دارد. 

، شرايط فيزيولوژيكي، اندازه ماهي، نس ،ساعت تحمل نمايد. همچنين تحمل كمبود اكسيژن تحت تأثير گونه
. غلظتهاي فوق اشباع اكسيژن باعث بيماري حباب هوا و مرگ و مير ماهي گيرد قرار ميغلظت امالح محلول 

) معتقد است كه اگر غلظت Romaire )1985 پوشاند. ها را مي شود. در اين حالت حباب هوا اطراف آبشش مي
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گردد.  % ميزان اشباع باقي بماند، باعث كاهش رشد آبزي مي75از اكسيژن محلول در مدتي طوالني كمتر 
اند كه براي رشد مطلوب، اكسيژن محلول بايد حداقل در حد  ) توصيه كردهColt and Orwicz )1991همچنين 

گرم در ليتر باشد جهت بقاء موجود  ميلي 5تا  1% ميزان اشباع نگه داشته شود.  اگر مقادير اكسيژن محلول 95
تواند سبب كاهش رشد گردد.  تر مي ي است ولي در معرض قرارگيري با مقدار كم اكسيژن به مدت طوالنيكاف

توانند در اين  تواند سبب مرگ گردد و فقط ماهيان كوچك مي گرم در ليتر اكسيژن مي ميلي 1 مقادير كمتر از 
اكسيژن ، تنفس و متابوليسم ماهي عالوه بر اهميت اكسيژن در. (Lawson, 1995)محيط بقاي خود را حفظ كنند 

اي در پويايي و سالمت اكوسيستم دارد. وجود و حضور اكسيژن باعث فعاليتهاي ميكروبي  كننده نقش تعيين
آورد. تحت  هوازي و شرايط احيا را بوجود مي شود و فقدان آن حالت بي هوازي و ايجاد شرايط اكسيد مي

العاده براي سالمتي ماهي خطرناك  فيد هيدروژن تشكيل شده كه فوقشرايط احيا گازهاي سمي مانند متان و سول
  باشند. مي

 5در غلظتهاي باالي و ماند  ماهي زنده مي اكسيژن، گرم در ليتر ميلي 5تا  1در غلظتهاي از آنجا كه 

شادگان، تاالب در  اكسيژن محلولبا توجه به ميزان  .Boyd, 1990)كند ( گرم در ليتر ماهي بخوبي رشد مي ميلي 
دارند ولي  mg/l 5ايستگاههاي رگبه، خروجي دورق و مالح در برخي از ماهها (عموما تابستان)  مقاديري كمتر از

دهد كه  بندي ايستگاهها نشان مي دسته  .توان مقدار اين فاكتور را در حد مطلوب دانست ميدر ساير ماهها 
  ).15(شكل  گيرد مجزايي قرار ميگروه  غلظت اكسيژن در ايستگاه عطيش با ميانگين بيشتر

خواهي بيولوژيكي  هاي موجود درآب را اكسيژن ژن توسط باكتريها، براي تجزيه آالينده  ميزان مصرف اكسي
گيري اين پارامتر در منابع آبي بدين سبب داراي اهميت است كه تجزيه مواد آلي توسط  نامند. اندازه مي

  .  (Zweig et al., 1999)  باشد اكسيژن محلول آب ميميكروارگانيزمها يك عامل مهم در مصرف 
    ارائه شده است. BOD5طبقه بندي آبها بر اساس ميزان  8و  7در جدول 

  
  (Tchobanglous, 1991)در انگليس  BOD5(mg/l)طبقه بندي آب براساس ميزان   -2-4جدول 

BOD5 (mg/l) طبقه بندي آب  BOD5 (mg/l) طبقه بندي آب  
  آلودگي ضعيف  6 - 10  پاكخيلي   0 - 1
  آلودگي شديد  10 - 15  پاك  1 -  5/2
  آلودگي خيلي شديد  15 - 20  نسبتا پاك  5/2 – 4

  آلودگي بيش از حد شديد  20  مشكوك  4 - 6
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  )1372گرم در ليتر (منزوي، رده بندي آب ها نسبت به درجه آلودگي آنها برحسب ميلي - 3-4جدول
 BOD5  نوع آب BOD5  نوع آب

  8  آب نيمه كثيف  0  آب آشاميدني -خالصآب 
  20  آب خيلي كثيف  1  تميز آب كامالً
  200  فاضالب خانگي رقيق  3  تميز آب نسبتاً

  300  فاضالب خانگي متوسط  3تا  1  آب رودخانه تميز
  400  فاضالب خانگي غليظ  5تا  3  آب رودخانه متوسط

  5000 تا 20  فاضالب هاي صنعتي  8تا  5  آب رودخانه با كثيفي كم
  

فقط در خرداد ماه ايستگاه  تاالب شادگان BOD5مقادير و نمودار مرتبط با آنها،   3-4و  2-4با توجه به جداول 
 12/3و بيشترين ميانگين ساالنه اين پارامتر  باشد مي mg/l 5 عطيش و تيرماه ايستگاه دورق بيشتر از

 BOD5ا توجه به تقسيم بندي آبها از نظر ميزان بباشد لذا  ليتر و در ايستگاه خروجي دورق ميدر گرم ميلي
(Tchobanglous, 1991) ،هاي  نسبتا پاك رودخانهرا در حد آبهاي توان آب اين ايستگاهها  ) مي1372و (منزوي

  دهند.  داري را با يكديگر نشان نمي ايستگاههاي مختلف، اختالف معني BOD5از نظر ميزان انست. دتميز 
ها به محيط  طور طبيعي و يا به صورت آالينده گردد  كه به قابل حل در آب اطالق مي شوري به مقدار نمكهاي

شناسي  داري به بارشها و ساختار زمين طور معني شوند. در آبهاي شيرين شوري و توزيع يونها در آب به افزوده مي
سديم بيشتر از ساير طور نسبي غلظت كربنات، كلسيم، منيزيم و  منطقه بستگي دارد و در آبهاي شيرين به

ها بستگي دارد. توزيع  ها و ديگر تخليه يونهاست. همچنين شوري در آبهاي شور به نوار ساحلي، بارش، رودخانه
توان گفت كه كلريد و يون سديم در درجه اول و سولفات،  باشد ولي مي المنتها در آب شور خيلي شاخص نمي

اي  . هر موجود زنده(Stumm and Morgan, 1981)ور دارند كربنات در غلظت كمتري حض كلسيم، منيزيم و بي
كه خارج از اين دامنه قرار بگيرد، به انرژي بيشتري  اي از شوري را جهت رشد مناسب نياز دارد و هنگامي  دامنه

جهت نگه داري غلظت مناسب يونها در بدنش نياز دارد و اين مسئله بر عملكرد فيزيولوژيكي موجود تاثير 
  شوند: بر اساس ميزان شوري، آبها به چند گروه تقسيم مي  د.گذار مي

  گرم در كيلوگرم 5/0آبهاي شيرين با شوري كمتر از -
 3گرم در كيلوگرم)، لب شور با شوري متوسط (بين  3آبهاي لب شور شامل لب شور با شوري كم (بين نيم تا -

 گرم در كيلوگرم) 30تا  5/16گرم در كيلوگرم) و لب شور با شوري باال (بين  5/16تا 

 گرم در كيلوگرم   40تا  30آب دريا با شوري بين -

  گرم در كيلوگرم 40آبهاي بسيار شور با شوري بيش از -
جزء آبهاي  تاالب شادگاننشان ميدهد كه طبق تقسيم بندي فاست، آب  TDSمقادير شوري، هدايت الكتريكي و 

اين پارامترها در شود و  محسوب مي ا شور (خروجي دورق)لب شور با شوري متوسط (رگبه، مالح و عطيش) ت
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كه خروجي دورق با ميانگين بيشتري نسبت به  طوري باشد. به ايستگاههاي مختلف با يكديگر داراي اختالف مي
گيرد. دليل شوري باالي  خروجي دورق احتماال به سبب خشك  اي قرار مي سه ايستگاه ديگر، در دسته جداگانه

 و بدليل توپوگرافي تاالب از ساير بخش هاي تاالب مجزا مي گردد.شدن تدريجي 

 pH شود كه به طور مستقيم بر تنوع و پراكندگي موجودات  يكي از مهمترين پارامترهاي محيط آبي محسوب مي
گذارد. به تواند بر روي موجودات تاثير ب و به طور غير مستقيم نيز با تاثير بر ساير پارامترها ميگذارد  زنده اثر مي

اكسيدكربن قابل دسترس براي فتوسنتز فيتوپالنكتونها  پايين سبب كاهش فسفر غير آلي و دي pHعنوان مثال، 
باال فرم سمي آمونياك  pHتوانند از رسوبات آزاد گردند و در  پايين فلزات سمي مي pHهمچنين در  گردد. مي
داري تعادل نمكي در موجودات تحت  توانايي نگه pHدر مقادير كمتر .  (Zweig, et al., 1999)تواند رايج گردد مي

آبي ارائه  و اثرات ايجاد شده جهت ماهيان گرم pHدامنه تحمل  9. در جدول (Lloyd, 1992)گيرد  تاثير قرار مي
  است. شده

 
 (Lawson,1995)آبي  و اثرات ايجاد شده جهت ماهيان گرم pHدامنه تحمل  -4-4جدول 

  اثرات pHمقدار 
  نقطه مرگ اسيدي  4كمتر از 

  عدم توليد مثل  5تا  4
  رشد آهسته  5/6تا  4
  دامنه مطلوب  9تا  5/6
  رشد آهسته  11تا  9

  نقطه مرگ قليايي  11بيشتر از 
  

مقادير اين پارامتر در  در حد مطلوب بوده است. تاالب شادگاندر  pHمقادير مربوط به  نموداربا توجه به 
ايستگاههاي مختلف داراي اختالف است به طوري كه ايستگاه رگبه با ميانگين كمتر در يك گروه و ساير 

  ايستگاهها در گروه ديگري قرار دارند.
يكي از منابع اصلي سختي، حل شدن سنگهاي آهكي شامل كربناتهاي منيزيم و كلسيم در آب ميباشد. كلسيم 

پروري است زيرا براي تشكيل استخوان و اسكلت بدن موجودات  ين اجزاء سختي جهت آبزييكي از مهمتر
كنند و اگر آب خيلي نرم باشد، اسكلت  اندازي كلسيم را جذب مي پوستان در هنگام پوست الزم است. سخت

فرمه شده و عالوه استخوانهاي آنها د گردد. به اندازي آنها متوقف مي آنها شروع به نرم شدن كرده و پوست
هاي  هاي تكثير شده و واكنش آنها با ساير گونه يابد. همچنين سختي روي گونه سرعت رشد آنها كاهش مي

عالوه  گردد. به گذارد. كلسيم سبب كاهش سميت فلزات، آمونياك و يون هيدروژن مي موجود در آب تاثير مي
لق در آبهاي سخت سريعتر از آبهاي نرم به دليل زياد بودن غلظت يونها در آبهاي سخت، ذرات رسوبات مع

در حدي  pHگردند. در آبهايي كه قلياييت باال و كلسيم كم دارند، فتوسنتز ممكن است سبب افزايش  نشين مي ته
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 300تا  20مقادير مطلوب سختي براي آبهاي شيرين بين . (Boyd, 1990)كه جهت ماهيان مضر است، گردد 
مشكلي را در  6600و ميانگين سختي در آبهاي شور و لب شور  تا  (Romaire, 1985)باشد  درليتر مي گرم ميلي

در آبهاي شور ميزان كربنات منيزيم به مراتب بيشتر از كربنات . (Lawson, 1995)كند  سيستم آب ايجاد نمي
  :(Boyd, 1990)شوند  باشد. آبها از نظر سختي به گروههاي زير تقسيم مي كلسيم مي

  ليتر در گرم  ميلي 75تا  0سختي بين آبهاي نرم با 
 گرم در ليتر ميلي 150تا  75آبهاي نيمه سخت با سختي بين 

 ميلي گرم در ليتر 300تا  150آبهاي سخت با سختي بين 

 گرم در ليتر ميلي 300آبهاي خيلي سخت با سختي بيشتر از 

شود ايستگاه خروجي  چه مشاهده ميچنان .شود جزء آبهاي سخت طبقه بندي ميآب تاالب  ،از نظر ميزان سختي
گيرد.. مقادير اين پارامتر در  اي قرار مي دورق با ميانگين سختي بيشتر نسبت به ساير ايستگاهها در دسته جداگانه

است كه احتماال به دليل خشك شدن تدريجي اين  فصول تابستان و پاييز در ايستگاه خور دورق بسيار زياد شده
  باشد. آب ورودي و تبخير باال مي ايستگاه در اثر كم شدن

شود. فسفر عامل محدود كننده  ) كنترل ميN,Pدر يك منبع آبي سرعت يوتريفيكاسيون با نرخ ورود مواد مغذي (
ها و ميزان مواد گياهي و كنترل كننده  ها تعيين كننده گونه ها بوده و همچنين نوترينت رشد آلگها در درياچه

  ). (Carpenter, 1998باشند  هاي حيواني غالب مي اكسيژن دردسترس براي گونه
يابند. تجزيه  ها تجمع مي ميرند، مواد آلي در كف درياچه كنند و مي ها رشد مي همچنانكه گياهان و ماكروفيت

هوازي نيز  آورد، شرايط بي هوازي را بوجود مي   مواد آلي مقداري از اكسيژن موجود را مصرف كرده، شرايط بي
  شود. هاي موجود مي هاي گياهي و جانوري تأثير گذاشته موجب تغييرات جمعيتي در گونه روي گونه

نيترات در ميان تركيبات غير آلي موجود در آب، كمترين ميزان سميت را دارد و به عنوان محصول پاياني در 
د. مقادير زياد يون باش گيرد و غلظت آن عموما بيشتر از آمونيوم و نيتريت مي فرآيند نيتريفيكاسيون شكل مي

تواند روي تنظيمات اسمزي و انتقاالت اكسيژن تاثير بگذارد ولي غلظتهاي سمي آن خيلي بيشتر از  نيترات مي
ميزان نيترات آبهاي سطحي در  (Lowson, 1995). گردد  مقاديري است كه براي نيتريت و آمونياك ذكر مي

). غلظت 1373يابد (ساالر آملي،  اييز و تابستان كاهش ميزمستان، پاييز و اوايل بهار افزايش و در اواخر پ
ميلي گرم در  3/44گرم در ليتر (معادل  ميلي 10نيتروژن نيتراتي در اليه هاي آب از مقادير قابل چشم پوشي تا 

رسد، اما اين مقدار بسته به فصول و مكانهاي مختلف، بسيار  ليتر يون نيترات) در آبهاي شيرين و غيرآلوده مي
گرم در ليتر مجاز  ميلي 100ميزان غلظت نيترات را تا  1990در سال  Pillayهمچنين  .(Wetzel, 1983)باشد  متغير مي
گرم در ليتر و در حد آبهاي  ميلي 6تا  3مقادير نيترات در تاالب شادگان در بيشتر موارد بين  است. دانسته

). اين پارامتر در ايستگاههاي مختلف داراي اختالف 13 ارنموداست ( غيرآلوده بوده و در پاييز نيز افزايش داشته
  داري نبوده است. معني
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باشند. تاثير سمي نيتريت به دليل  مي نيترات بهآمونياك  فرم حد واسط فرآيند نيتريفيكاسيون و تبديلنيتريتها 
ي شناخته شده است. از ا توانايي آن در اكسيداسيون آهن هموگلوبين خون و ايجاد هيپوكسيا و بيماري خون قهوه

آنجا كه سرعت توليد محصول نهايي در فرايند نيتريفيكاسيون باالست، لذا غلظتهاي باالي يون نيتريت مشكل 
شور نيتريت به عنوان يك عامل  . در آبهاي شور و لب(Zweig et al., 1999)باشد  جدي در سيستمهاي آبي نمي

يابد.  كربنات كاهش مي فزايش يونهاي كلسيم، كلريد، برميد و بيگردد زيرا سميت آن با ا مشكل ساز اطالق نمي
تواند سبب  زمان با كم بودن ميزان كلريد مي همچنين مشاهده گرديده است كه باال بودن غلضت نيتريت هم

افزايش ميزان نيتريت  .ي، كاهش مقاومت در برابر بيماريها و افزايش مرگ و مير گرددا كاهش فعاليتهاي تغذيه
. (Lowson, 1995)، كاهش اكسيژن محلول و افزايش غلظت آمونياك سمي گردد pHتواند سبب افزايش  مي

گزارش كرده است  μ g/l100حداكثر غلظت نيتريت قابل قبول جهت ماهيان گرم آبي را  FAOاستاندارد 
)EIFAC, 1984 .(Swann )1993ثير ماهي آب شيرين را كمتر از ) غلظت مطلوب نيتريت در مراكز تك
گرم در  ميلي 1/0) در آبهاي شيرين سخت مقدار مطلوب آن را كمتر از Pillay  )1992گرم در ليتر و  ميلي5/0

گردد  تحقيق مالحظه مي  اين توجه به مقادير ذكر شده و مقادير يون نيتريت بدست آمده در اند. با ليتر ذكر كرده
مقادير اين پارامتر در تاالب شادگان در ماههاي . )12(شكل  باشد رد در حد مجاز ميفاكتور در كليه موا كه اين

ميكروگرم در ليتر و بنابراين كمي بيشتر از  2/0تير و مرداد و به ترتيب در ايستگاههاي مالح و عطيش در حدود 
ادير يون نيتريت در توان گفت كه اين پارامتر در حد مجاز بوده است. مق حد مجاز بوده است ولي در كل مي

  داري نبوده است. تاالب شادگان در ايستگاههاي مختلف داراي اختالف معني
و اين شأ اصلي آمونياك بوده مندر استخرهاي پرورش ماهي مواد دفعي ماهي و تجزيه مواد آلي توسط ميكروبها 

چون  آور برسانند. رگو به حد نامطلوب و ماده العاده افزايش د فوق مونياك راممكن است غلظت آمواد 
كند.  باشد براي عبور از عشاء سلولهاي آبشش ماهي از قوانين انتشار گازها تبعيت مي  آمونياك يك گاز مي

شود.  نابراين هنگامي كه غلظت آن در محيط افزايش يابد موجب افزايش غلظت آمونياك خون و بافتها ميب
 pHدر نتيجه اين افزايش،  و ابوليسم بدن خود را دفع نمايدحاصل از مت تواند آمونياك بدين معني كه ماهي نمي

گذارد كه  ها و كاتاليزورها و پايداري غشاء سلولها تأثير مي بر فعاليت آنزيم، خون ماهي نيز افزايش حاصل كرده
نمايد. همچنين آمونياك  در نتيجه خاصيت تراوائي غشاء سلولها و غلظت يونها در داخل بدن كاهش حاصل مي

افزايش مصرف اكسيژن توسط بافتها ، تأثير بر قدرت انتقال اكسيژن توسط خون، موجب ايجاد ضايعه در آبششها
. (Lawson, 1995) رددسازند و اثر روي تنظيم فشار اسمزي گ تخريب گلبولهاي قرمز و بافتهايي كه آنها را مي

كه  TANسميت نيتروژن آمونياكي كل ( سميت آمونياك به ميزان زيادي تحت تاثير فرآيندهاي شيميايي است.
آمونياك مي باشد) بستگي به كسر يونيزه شده آمونياك (كه سمي است) از كل آن دارد.  NH3و  +NH4معادل 

باشد كه اين فرم براي آبزيان بي خطر است ولي شكل تفكيك نشده آن  در آب عمدتا به شكل يون آمونيوم مي
نسبت آمونياك به  pHن خصوصا ماهيها سمي و كشنده است. با افزايش يعني آمونياك براي خيلي از جاندارا
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خواهد شد. آمونياك فقط در  1به  1  اين نسبت 5/9بيشتر از  pHكه در  طوري گردد به يون آمونيوم بيشتر مي
 pH. مقدار يونيزه شده و غيريونيزه آمونياك بر اساس ميزان (Boyd, 1990)تواند سمي باشد  غلظتهاي باال مي

ميزان آمونياك يونيزه نشده نيز بيشتر  pHسيستم آبي در حال تعادل با يكديگرند. معموال با افزايش مقدار 
تواند اثرات سمي را ايجاد  باال مقادير كمتري از نيتروژن آمونياكي كل مي pHتوان گفت در  گردد. لذا مي مي

. (Lloyd, 1992)برابر گرداند  10يت آمونياكي موجود را ميتواند سم 8به  7از  pHنمايد. به عنوان مثال تغيير مقدار 
) حداكثر دامنه Pillay )1992و  (Meade, 1989)گرم بر ليتر گزارش شده است  ميلي 1تا  TANميزان مجاز غلظت 

است.  دامنه  گرم در ليتر گزارش كرده ميلي 1/0تحمل مقدار يونيزه نشده آمونياك كل (گاز آمونياك) را تا 
باشد  مقدار آمونياك در آبهاي گرم بيشتر از آبهاي سرد و در در آبهاي شيرين بيشتر از آبهاي شور ميتحمل 

مشاهده ميكروگرم در ليتر  2000تا  600هاي بين غلظتآور آمونياك غيريونيزه در اثرات سمي و مرگمعموالً 
در  NH3شود كه مقادير گاز  ه ميمالحظ.  (Lawson, 1995)گردد اما اكثر گونه ها حد تحمل كمتري دارند  مي

آناليز  در حد مجاز بوده است.ميكروگرم در ليتر و  90كمتر از مواره بجز در دو مورد هايستگاههاي مطالعه شده 
ميكروگرم در ليتر) با  24/65دهد كه ايستگاه مالح با بيشترين ميانگين ساالنه ( ها نشان مي واريانس داده

گيرند.. همچنين اين پارامتر در ماههاي  دار است و در دو گروه مجزا قرار مي معني سايرايستگاهها داراي اختالف
  مختلف نيز داراي اختالف بوده و عمدتا در زمستان و پاييز داراي مقادير بيشتري است.

باشد.  است كه شكل رايج آن در محيط آبي فسفات ميموجودات فسفر يكي از مواد ضروري جهت رشد 
 6/1تا  0سبب شكوفايي جلبكي و از اين رو معضالت ثانويه گردد. دامنه تغييرات فسفات بين تواند  فسفات مي

هاي طبيعي كه دستخوش دخالتهاي انساني نيستند داراي فسفري آباكثر و  (Kevern, 1973)گرم در ليتر است  ميلي
 ,Bronmark & Hanssonند (هست ميكروگرم در ليتر فسفات) 306تا  3ميكروگرم در ليتر (معادل  100تا  1در حدود 

فسفات هستند. غلظت فسفات در اغلب  از هايي كه نزديك مناطق شهري هستند داراي غلظت بيشتريآب .)1998
باشد  ميكروگرم در ليتر فسفات) مي 153تا  7/30ميكروگرم بر ليتر فسفر ( 50تا  10آبهاي سطحي غير آلوده بين 

)Wetzel, 1983ه ب  شود، يوتروفي براساس غلظت فسفات تخمين زده مي يگوتروفي و). معموالً اصطالح اول
ميكروگرم در ليتر باشد اوليگوتروف، درياچه هايي با غلظت  5 -10هايي كه غلظت فسفات آنها بين آبطوريكه 

شوند  يوتروف ناميده ميميكروگرم در ليتر،  30-100مزوتروفيك و بين  ميكروگرم در ليتر 10-30فسفات بين
)Bronmark & Hansson, 1998خيزي يك  تواند روي حاصل ). الزم به ذكر است افزايش بار نوترينتها زماني مي

تغييرات يون فسفات در ايستگاههاي شكل مداوم و مستمر باشد. ه منبع آبي تأثير گذار باشد كه اين افزيش ب
 6/0كمتر از (به جز دو مورد) ره مختلف تاالب شادگان از روند يكساني برخوردار بوده و مقدار آن هموا

  گرم در ليتر بوده است. ميلي
باشد ولي در ماههاي مختلف داراي اختالف  دار نمي مقادير فسفات در ايستگاههاي مختلف داراي اختالف معني

  طوري كه در ارديبهشت و مهر ماه مقادير اين يون در تمامي ايستگاهها كاهش يافته است.  است به
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TSS ميكرون تا چند دهم ميكرون شامل رس، ماسه، مواد  امد معلق، به ذرات در ابعاد مختلف از ميلييا مواد ج
شود كه اين عوامل همگي سبب جذب نور در  آلي، فيتوپالنكتونها، قطعات گياهي و ميكروارگانيسمها اطالق مي

غفوري و مرتضوي، ( دنشو ميو در نتيجه استرس و در آبهاي كدر اغلب درگير برانشهاي ماهيان  شوند آب مي
د نباش را دارا مي mg/l1000تا باالي  mg/l10اي از زير  . مقدار مواد معلق در آب بسيار متغيير بوده و دامنه)1371

)Boyd, 1982( گرم در ليتر ذكر شده است  ميلي 1000تا  500. ميزان مواد معلق كشنده براي ماهيان سردآبي بين
(Alabaster and Lloyed, 1982)  گرم در ليتر مواد  ميلي 100000ولي گربه ماهيان دامنه تحمل بيشتري دارند و تا

گرم در ليتر تحت تاثير قرار  ميلي 20000كنند ولي واكنشهاي رفتاري آنان در باالتر از  معلق را نيز تحمل مي
باشد اثرات بسيار  mg/l 100كمتر از مقدار آن وجود مواد معلقي كه . (Tucker and Robinson, 1990)گيرد  مي

در  TSSشود كه مقادير  مالحظه مي14شكل ). با توجه به Beveridge, 1987هاي ماهي دارد ( اغلب گونه كمي بر
بررسي آماري نتايج نشان  .و بنابراين اين پارامتر تاثيري بر آبزيان تاالب ندارد باشد مي mg/l60موارد، زير اكثر 
دار  ) با ساير ايستگاهها داراي اختالف معنيmg/l 58/24نگين بيشتر مواد معلق  (دهد كه ايستگاه مالح با ميا مي
  باشد.  مي

و با كيفيت  3دهد كه تمامي ايستگاههاي تاالب شادگان در گروه  نتايج حاصل از شاخص كيفيت آب نشان مي
رگبه از شاخص كيفيت گيرند ولي ايستگاه  گيرند. گرچه همه ايستگاهها در يك گروه قرار مي متوسط قرار مي

باالتر و ايستگاه مالح از شاخص كيفيت كمتري نسبت به ساير ايستگاهها برخوردارند. از آنجا كه آب كانال 
گردد، با توجه به كمتر بودن مقدار  نيشكر وارد منطقه رگبه  و پساب مجتمع آزادگان وارد منطقه عطيش مي

تر بودن شاخص كيفيت پساب آزادگان نسبت به عطيش، شاخص كيفيت آب كانال نيشكر نسبت به رگبه و بيش
توان احتمال داد كه كانال نيشكر اثر منفي و پساب آزادگان اثر مثبت بر روي تاالب شادگان داشته باشد.  مي

  تواند بدترين اثر را روي تاالب داشته باشد. ضمنا ورودي مالح نيز مي
اندازه گيري شده در تاالب شادگان در سالهاي مختلف با مقادير ميانگين ساالنه پارامترهاي   5-4جدول  در

-87كمي بيشتر از مطالعه سال  TSS، آمونياك و pHچنانچه از جدول پيداست مقادير  اند. يكديگر مقايسه شده
، نيتريت و فسفات نسبت به مطالعات BOD5و كمتر از ساير مطالعات بوده است. مقادير اكسيژن محلول،  1386

و نيترات افزايش يافته است. افزايش اين پارامترها احتماال به دليل  TDSشوري، هدايت الكتريكي، قبلي كاهش و 
  كم آبي و وجود خشكسالي در منطقه صورت گرفته است. 

دهد كه گرچه مقادير شوري نسبت به مطالعات قبلي بيشتر شده است ولي سختي  بررسي سختي كل نشان مي
اند و  تواند احتماال بيانگر اين نكته باشد كه امالح سديم و كلريد افزايش داشته است و اين مسئله مي كمتر شده

  اند. امالح كلسيم و منيزيم نسبت به مطالعات قبلي كاهش داشته
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  مقايسه ميانگين ساالنه پارامترهاي اندازه گيري شده در تاالب شادگان در سالهاي مختلف - 5-4جدول

  1374 – 75سال   فاكتور
  )1375(سبزعليزاده، 

  1378 – 79سال 
  )1379(سبزعليزاده، 

  1386 – 87سال 
  مطالعه كنوني  )1388نيل ساز،  (خلفه

pH 89/7  11/8  77/7 88/7  
WT (ºC) 32/23  93/19  68/19  2/22  

DO (mg/l) 82/7  4/9  43/6 87/5  
BOD5 (mg/l) 46/3  3/5  99/2 63/2  
Salinity (g/kg) 22/3  84/5  93/8 03/27  
EC (ms/cm) 73/7  -  47/14 55/41  
NO2 - (µg/l) 97  60  57/47 34  
NO3 - (mg/l) 4/4  61/4  91/4 06/5  
PO4 -3 (mg/l) 72/0  36/1  53/0 37/0  

Total hardness (mg/l)5/1767  9/2659  7/2753 7/1813  
TDS (g/l) 95/2  -  55/10 29/27  

TSS (mg/l) -  67/59  4/14 42/18  
NH3 (µg/l) 47  76  32/20 55/38  

  
  فيتوپالنكتونهاي تاالب -3-4

رده فيتوپالنكتوني شد كه  5جنس در  51منجر به شناسايي  1375مطالعه خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
بيشترين فراواني فيتوپالنكتون ها به ترتيب متعلق به رده كلروفيسه، باسيالريوفيسه، سيانوفيسه، دينوفيسه و 

جنس فيتوپالنكتوني  42نيز  1388است. همچنين در مطالعه ي ديگر نيل ساز و همكاران در سال كريزوفيسه بوده 
  رده دياتومه ها، سيانوفيسه، كلروفيسه و دينوفيسه شناسايي و گزارش گرديد. 4در 

در اين مطالعه تغييرات فراواني كل فيتوپالنكتون ها در ايستگاه هاي مختلف از نظر آماري اختالف معني داري 
  ). p<05/0) و در بين ماه ها و فصول مختلف نيز اختالف معني دار نيست(p <05/0نداشت (

و ماه هاي مختلف مي تواند  عدم وجود اختالف معني دار در تغييرات فراواني كل فيتوپالنكتون ها در ايستگاه ها
به علت يكسان بودن تقريبي شرايط و فاكتور هاي محيطي مؤثر بر فراواني و تنوع فيتوپالنكتون ها و نزديك 

  بودن برخي ايستگاه ها به يكديگر باشد.
احتماال دماي گرم تر تا حدي مسئول حضور بيشتر جلبك هاي سبز و سيانوفيسه ها در خالل ماه هاي تابستان 
است. ليكن، اغلب بيوماس كل در طي سال خيلي متغير نيست، به ويژه در مناطقي كه نوسانات آب و هوايي زياد 

هايي كه گستره ي آب و هوايي زيادي نمي باشد. عموماً به نظر مي رسد در مورد فيتوپالنكتون هاي تاالب 
ندارند، يك حداقل در ميانه زمستان و يك حداكثر بهاره يا پاييزه ، بيشترين تغييرات فصلي است كه ديده مي 
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. در تاالب شادگان نيز يك حداكثر پاييزه مشاهده شده است. در اين مطالعه ) (Naz & Turkman, 2005شود 
  يشتر از ماكزيمم بهار است.ماكزيمم پاييزه وجود داشته و ب

در مطالعه اي كه در حوضه جنوبي درياي خزر صورت گرفت، نتايج بررسي نشان داد كه حداكثر تراكم  
  ).1375فيتوپالنكتون ها در فصل بهار مشاهده شده است (گنجيان و مخلوق، 

فراواني را متعلق به رده  در مطالعه اي روي فيتوپالنكتون هاي رودخانه بهمنشيرنشان داد كه باالترين درصد
دياتومه ها بيان نمود. همچنين در اين مطالعه پيك بهاره وجود داشته كه ميزان آن از پيك پاييزه بيشتر مي 

 ). 1386باشد(فعال، 

نجات خواه معنوي و همكاران در مطالعه خود بر شكوفايي فيتوپالنكتون ها در تاالب انزلي و شناسايي جلبك 
، دو پيك شكوفايي فيتوپالنكتوني در سال را گزارش كردند. اولين آن در اواخر بهار و 1380هاي سمي در سال 

  اوايل تابستان و دومين پيك در فصل پاييز گزارش شده است.
به طور كلي مالحظه مي شود فسفات، نيترات و سيليس مهمترين موا مغذي براي توليد اتوتروفيك هستند، 

 Lukatelich  & McComb .يز مي توانند در شرايط خاصي رشد را محدود كنند (اگرچه ساير تركيبات شيميايي ن

). معموالً نيتروژن اغلب، در آب اقيانوس ها براي رشد فيتوپالنكتون ها محدود كننده مي باشد ولي در آب 1986
موالً هاي آب شيرين محدود كننده است. مع هاي شيرين كمتر محدود كننده است ولي فسفر برعكس در محيط

فاضالب هاي شهري ذخيره ي غني از فسفر دارند. چنانچه يك منبع آبي كه فسفر در آن براي رشد فيتوپالنكتون 
ها محدوديت ايجاد مي كند، مي توان با وارد كردن مقدار مناسبي فسفر به آن منبع، افزايش رشد فيتوپالنكتون ها 

كوفايي فيتوپالنكتوني تنها زماني امكان پذير است كه از طرفي ديگر، افزايش ش .) Sze 1986( را تحريك نمود
ميزان تجمع خالص زيست توده از مقادير افت فراتر رود. از اينرو، وروديهاي اندك رودخانه و زمان هاي 

 & Howarth  2006( طوالني مدت ماندگاري آب باعث تجمع فيتوپالنكتونها و بروز شكوفايي پالنكتوني مي شوند

Marino .( ين افزودن همچنpo4-p  به طور معني داري كلروفيلa  و جذبco2 ) را افزايش مي دهدMann 2000.(  
بنابراين فسفر و نيتروژن درشرايط خاصي مي توانند محدوديت غذايي ايجاد نمايند. به نظر مي رسد كه ميزان 

محدوديت ايجاد كند ذخيره اين مواد غذايي در آب مي تواند در ميانگين كل جلبك ها در يك دوره زماني 
هرچند اين مواد غذايي مي توانند ميزان بيوماس جلبك ها را محدود كنند ولي بايد اثر ميزان نور را نيز جهت 
پديده فتوسنتزي نيز مد نظر داشت مثالً زماني كه ميزان مواد غذايي (فسفات و نيترات) در يك محدوده بيشتر 

يوماس جلبك ها نيز رشد نخواهد داشت. اما وقتي شرايط متوسطي باشد ولي شرايط نوري مناسب فراهم نباشد ب
در تاالب  .)Moss 2007از نور و وفور مواد غذايي فراهم باشد در آن زمان رشد جلبك ها افزايش خواهند يافت (

شادگان درماه هاي شهريور، آبان و دي، افزايش ميزان مواد مغذي و فراهم بودن  حد متوسطي از شرايط نوري 
  ب رشد جلبك ها در اين محدوده زماني شده است.سب
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نوروزي و همكاران در مطالعه توزيع فصلي جلبك هاي اپي فيت و روابط بين بيوماس آنها، رابطه ي مستقيم بين 
فسفر كل و ازت كل با تراكم سلولي مشاهده كردند و بيان كردند افزايش  فسفر كل و ازت كل سبب افزايش 

درصد از كل بيوماس جلبك هاي   60-70جلبك هاي اپي فيت مي شود. همچنين حاصلخيزي آب و بيومس 
  اپي فيت را دياتومه ها به خود اختصاص مي دهند. 

در ميان جمعيت هاي فيتوپالنكتوني تاالب شادگان، دياتومه ها بيشترين تعداد جنس ها را به خود اختصاص داده 
وب مي گردند و در اكثر اوقات سال حضور دارند. كه دليل آن و فراوانترين رده فيتوپالنكتوني اين تاالب محس

  مي تواند كاهش سرعت جريان آب در برخي ايستگاه ها و ايجاد فرصت براي رشد و تكثير آنها باشد.
)، رودخانه 1375) و خور موسي (مروتي و همكاران، 1375در مطالعات پيشين در تاالب شادگان (غفله مرمضي، 

) و رودخانه سياهرود  1373و رودخانه تجن (روشن طبري و همكاران،  ) 1379و همكاران، چالوس (روشن طبري
) و سد دز 1386)، رودخانه بهمنشير (فعال، 1385) ،كرگانرود (سبك آرا و همكاران، 1376(روشن طبري،

  .و رده باسيالريوفيسه بوده است Chrysophytaمربوط به شاخه  ) حداكثر تنوع و تراكم1378(ويسي، 
همچنين دياتومه ها از پالنكتون هاي غير سمي و غير مضر محسوب مي شوند كه براي ساختن ديواره سلولي 
خود به سيليكات نيازمند هستند. لذا رشد آنها با كاهش ذخاير سيليكات كاهش يافته  و يا متوقف مي گردد 

عيت مناسبي را براي رشد دياتومه ها ). در آبهاي تاالب شادگان ميزان سيليكات باال است كه وض1377(مروتي، 
اين رده در تمامي مطالعات پيشين انجام شده در تاالب شادگان  ).1390ايجاد نموده است (نيل ساز و همكاران، 

به عنوان فلور طبيعي اين تاالب گزارش شده است. در مطالعه پايش تاالب شادگان توسط خلفه نيل ساز و 
رين حضور دياتومه ها را در ماه هاي مرداد، شهريور و مهر، بيشترين حضور رده ، بيشت1375همكاران نيز در سال 

كلروفيسه را در مرداد ماه و رده دينوفيسه در ارديبهشت ماه و همچنين در مرداد و آبان ماه حضور نسبي 
  سيانوفيسه ها را گزارش كردند.

، جايگزيني گونه هاي فيتوپالنكتوني در در طبيعت منابع محدود كننده در كنار فاكتورهاي غير محدود كننده
منابع آبي را تحت تأثير قرار مي دهند كه ميزان اين رويه در آب هاي با حاصلخيزي كم و زياد متفاوت است. 
جايگزيني يك گونه به جاي گونه ديگر بدليل شرايط محيطي جديد و با وضعيت فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي 

مكاني در زمان خاص فقط گونه خاصي قادر به رشد باشد كه اين اساس  آن گونه سبب مي گردد كه در هر
توالي يا جايگزيني در فيتوپالنكتون ها مي باشد. معموالً تمام موجوداتي كه در محيط هاي آبي زيست مي 

). اما Moss 1993نمايند، در واقع توانسته اند تطابقي با محيط خود ايجاد نمايند و در آن محيط حيات داشته باشند (
زماني كه شرايط محيطي براي نمونه جلبك هاي ميكروسكوپي نا مطلوب مي گردد، اين جلبك ها به صورت 
غير فعال مي گردند. مانند برخي جلبك هاي سبز كه با تشكيل ديواره مقاوم به استراحت رفته و زماني كه شرايط 

الف آن اكثر دياتومه ها به دليل ويژگي هاي محيطي مطلوب مي گردد رشد آنها مجدداً فعال مي شود. ولي بر خ
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ساختماني  و فيزيولوژيكي به صورت دايمي در آب هاي شيرين حضور و كمتر بصورت موقتي وجود دارند 
)Sze, 1986  .(  

عموماً در تاالب ها ي مناطق گرمسيري يك الگوي فصلي نسبتاً منظم وجود دارد. دياتومه ها در پاييز غالب 
ر و تابستان نيز به عنوان اجزاي اصلي فلور تداوم مي يابند، اگرچه تركيب گونه اي آنها تغيير مي هستند و در بها

كند. فراواني كل معموالً در بهار زيادتر است و اوج ديگري از فراواني مي تواند در پاييز رخ دهد. گروه هاي 
). 1998راوان باشند (زهاري و همكاران، ديگر، به ويژه جلبك هاي سبز و سيانوفيسه ها مي توانند در تابستان ف

معموال جلبك هاي سبز با مقادير زياد نور در ارتباط هستند. برعكس به نظر مي رسد بسياري از دياتومه ها تحت 
). دياتومه ها در نور كم غالب هستند، در حالي كه جلبك Hinez, 1988تأثير تغييرات فصلي نور واقع نمي شوند (

  ).Rabinson, 1995ر مقادير بيشتر نور فراوان هستند (هاي سبز رشته اي د
در اين مطالعه بيشترين فراواني كلروفيسه ها در ماه هاي آبان و شهريور مي باشد. در اين ماه ها از يك طرف 
شفاف شدن آب و از طرف ديگر كاهش سرعت جريان آب در يك محدوده زماني خاص، سبب افزايش تراكم 

و همانطور كه قبالً هم اشاره شد دياتومه ها در تمامي فصل ها به طور غالب حضورر  كلروفيسه ها شده است.
داشته اند. اما بيشترين ميزان درصد فراواني را در فصل پاييز دارا بودند. بيشترين حضور رده سيانوفيسه ها در ماه 

  ، مي باشد.هاي دي و آبان ماه هنگامي كه مقدار فسفات و سولفات و نيترات افزايش مي يابد
بر اساس نتايج تحقيقي كه بر تاالب هاي كنوال و گوجارات هند انجام گرفت، كلروفيسه ها در فصل هاي باراني 
و دياتومه ها در تمام فصل ها به خصوص فصل زمستان غالب بودند. همچنين سيانوفيسه ها در فصل تابستان و 

باال و قليائيت در سطح  DOتان هنگامي كه ميزان زمستان مشاهده شدند. شكوفايي كلروفيسه ها در فصل زمس
  ).Comar, 2008پاييني مي باشد، رخ مي دهد (

انجام  1999بررسي ساختار و پويايي فيتوپالنكتون ها در درياچه آنتراكتيك توسط آنرين و همكارش در سال 
وفيسه در رده هاي بعدي قرار شد در اين مطالعه نيز، غالبيت دياتومه ها گزارش شده است. رده كلروفيسه و سيان

داشته اند. همچنين اين مطالعه نشان داد كه در اثر وزش باد هاي دائمي و اختالط ستون آب هيچيك از 
 پارامترهاي فيزيكوشيميايي تفاوتي را در اعماق مختلف نداشته اند.

كه از جمله سيانوفيسه هايي است كه در بسترهاي گلي حضور دارد (پاندي و  Oscillatoriaحضور جنس 
)، با بافت رسوبات بستر شادگان تا حدي مشابهت دارد. بيشترين فراواني اين جنس در تاالب 2000همكاران، 

ست. شادگان در دي ماه و آبان مي باشد. همچنين بيشترين فراواني اين جنس در ايستگاه دورق مشاهده شده ا
 1377كه به دليل سازگاري اين جنس در آب هاي شور مي باشد. در مطالعه ي مروتي و همكاران در سال 

در ايستگاه دورق گزارش شده است. در مطالعه خلفه نيل ساز و همكاران در  Oscillatoriaبيشترين حضور جنس 
نين بيشترين فراواني اين جنس در بيشترين فراواني اين جنس در شهريور و آذر ماه مي باشد. همچ 1388سال 

و  Osillatoriaايستگاه دورق گزارش شده است. با توجه به اينكه بسياري از جلبك هاي شاخص آلودگي مانند 
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Anabena   در رده سيانوفيسه قرار دارند، با مطالعات بيشتر در اين زمينه بايد به ارتباط بين باال رفتن آالينده ها و
  و فسفات و فراواني اين جلبك ها در ايستگاه هاي مختلف پرداخته شود. عناصري مانند نيترات

از باسيالريوفيسه ها را مي توان درمناطق تاالبي  Nitzschia , Cyclotellaمعموالً حضور جنس هاي غالبي مانند 
وري از آب هاي شيرين تا آب هاي با ش cyclotella). محدوده حضور جنس Nybakken, 1993  مشاهده كرد  (

كامالً وابسته به وضعيت تروفيكي است ولي معموالً شاخص  Cyclotellaبسيار باال است. اگر چه فراواني جنس 
). ولي اين جنس در درياچه هاي يوتروف نيز Thompson & Rhee, 1994درياچه هاي اوليگوتروف مي باشد (

بيشتر در محيط هاي با شوري متوسط  Nitzschiaو  Cyclotella). جنس هاي Akbay et al., 1999 مشاهده مي شوند ( 
).  نظر بر اين است كه فراواني دياتومه ها در تاالب هاي Hassan et al., 2006 و آب هاي قليايي يافت مي شوند ( 
 Finlaysonتا نسبت به درجه حرارت يا اكسيژن محلول مي باشد ( EC  و   PHطبيعي و مصنوعي بيشتر تحت تأثير 

et al., 2006 در اين مطالعه جنس هاي .(Cyclotella   وNitzschia  رده باسيالريوفيسه ها را دارا   بيشترين فراواني
  بودند. 

نجات خواه معنوي و همكاران در مطالعه خود بر شكوفايي فيتوپالنكتون ها در تاالب انزلي و شناسايي جلبك 
راوان ترين جلبك گزارش شده است(نجات ف Cyclotella، در منطقه هند خاله جنس 1380هاي سمي در سال 

  ).1380خواه معنوي و همكاران، 
و  Closterium ،Scenedsmusاز دياتومه ها و حضور جنس هاي  Cyclotellaاز جهتي ديگر غالبيت جنس هاي 

Pediastrum  از جلبك هاي سبز و همچنين حضور جنس هايOscillatoria   وAnabena  از جلبك هاي سبزآبي
در   1388يوتروفيك در تاالب شادگان مي باشد. نيل ساز و همكاران در سال -بيانگر وضعيت مزوتروفيك

مطالعات جامع تاالب شادگان بيان نمود تاالب شادگان به وضعيت يوتروف نرسيده است. عدم حضور گونه 
بيانگر اين مي باشد كه  Microcystisو  Aphanizomenon هايي كه شاخص درياچه هاي يوتروف هستند مانند 
). از جنبه ديگر فراواني اندك جنس هاي Mann 2000تاالب شادگان به وضعيت يوتروف نرسيده است (

Ceratium , peridinium  از رده دينوفيسه كه شاخص درياچه هاي يوتروف هستند مطالب فوق را تأييد مي كند
)Rosenuom and Lepisto 1996(.   

والً در آب هاي مناطق گرمسيري يك دوره مشخص رشد فيتوپالنكتوني در طول سال وجود دارد كه به معم
ندرت در اثر تغيير شرايط آبي خاص، اين دوره منظم تغيير مي نمايد. به طوركلي تنوع و توليد جمعيت 

). معموالً Moss, 1993فيتوپالنكتون ها به طور محسوسي وابسته به كيفيت آب و فاكتورهاي اقليمي مي باشد (
وضعيت هيدرولوژيكي يك منبع آبي به سر منشأ آن وابسته مي باشد. سرچشمه و مسير عبوري آب ورودي به 

  ).Wetzel, 1983منبع، تعيين كننده كيفيت آب آن منبع مي باشد (
ميت فراواني هاي طبيعي، اه همچنين براي اكولوژيست ها روشن است كه هر گونه تغيير در تركيب شيميايي آب
  ).Gopal et al., 2001در تركيب و پراكندگي دوره اي فيتوپالنكتون ها و فراواني آنها دارد                    (
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سيانوفيسه ها مي باشند (پاندي و  ، قليايت و ميزان فسفات از جمله فاكتورهاي مؤثر بر كنترل پراكنشPHدما، 
يتريت ميزان رشد دياتومه ها و كلروفيسه ها را در آبهاي ساكن كنترل ). ميزان فسفات، نيترات و ن2000همكاران، 
بنابراين با بررسي پديده توالي فيتوپالنكتون ها در تاالب شادگان معلوم گرديد كه  .)Harish 2002مي كند (

باشند  دياتومه ها به لحاظ وضعيت مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي پراكندگي مكاني بيشتري در اين منبع آبي داشته
ولي كلروفيسه ها در مكان هايي كه آب از وضعيت ثابت تري برخوردار است به لحاظ فرم زنجيره اي آنها قادر 

  به حضور در ايستگاههاي پايين دست تر تاالب مانند ايستگاه مالح هستند.
، نشان داد انجام گرفت 1380تحقيقي كه در مورد عوامل مؤثر بر رشد فيتوپالنكتون هاي توسط آوخ در سال 

افزايش و كاهش دما بر رشد فيتوپالنكتون ها تأثير دارد. دماي پايين فيتوپالنكتون ها را نمي كشد ولي دماي 
آنها را از بين مي برد. همچنين بيان مي دارد كه افزايش درجه حرارت تا ميزان معيني باعث افزايش  35 باالي 

  رشد فيتوپالنكتون ها مي شود. 
مطالعه نشان مي دهد كه تغييرات دامنه حرارتي محسوس نمي باشد، دامنه تغييرات دمايي  در طول نتايج اين 

) و با اندك كاهشي كه در 1388درجه سانتيگراد گزارش شده است (خلفه نيل ساز و همكاران  23-32مطالعه 
يكنواختي، برخوردار  ماه هاي آذر، دي و بهمن وجود دارد مي توان گفت آب تاالب شادگان از شرايط نسبتاً

 است. بنابراين تغييرات حرارتي آب نمي تواند بر رشد فيتوپالنكتون هاي تاالب شادگان مؤثر باشد.

فرضيه ي ديگري نيز مبني بر اينكه، درجه حرارت بر رشد فيتوپالنكتون ها نيز مؤثر است، وجود دارد. اثر درجه 
فيزيولوژي موجود مؤثر است. و اثر آن كمتر از مواد غذايي و نور حرارت بر روي فيتوپالنكتون ها بيشتر بر روي 

مي باشد. به دليل اينكه تغييرات حرارتي با سرعت كمتري نسبت به ديگر فاكتورها، اتفاق مي افتد. بنابراين 
تغييرات حرارتي نيز به كندي بر روي الگوي فصلي (نه در همه حالت ها) مؤثر است. به وضوح مي توان گفت 

درجه سانتيگراد با اثر بر روي ميزان  10اثر درجه حرارت بگونه اي است كه به ازاء افزايش يا كاهش هر  كه
 Rynoldsتنفس و نهايتاً محتويات پروتئين هاي سلولي مي تواند بر روي ماكزيمم رشد آنها تأثير داشته باشد (

و اليه بندي حرارتي آب، نيروهاي مؤثري در ). نتايج مطالعه ديگردر درياچه بايكال نشان مي دهد كه دما 2006
  ).Fietz 2005الگوي پراكنش منطقه اي و توالي فصلي فيتوپالنكتون ها هستند (

  اين در حاليست كه اليه بندي حرارتي عموماً براي تاالب هايي با عمق كم مانند تاالب شادگان ايجاد نمي شود.  
نكتون ها در فصل تابستان علي رغم وجود نور مطلوب نسبت به ساير در اين مطالعه ميزان ميانگين فراواني فيتوپال

فصل ها داراي ميزان كمتري بود كه اين خود مي تواند به دليل افزايش روتيفر ها و ساير گونه هاي زئوپالنكتون 
باال  ECها و عمل چريده شدن باشد. همچنين در اواخر بهار و فصل تابستان، كمبود آب، تبخير شديد، شوري و 

  در كليه ايستگاه هاي مورد مطالعه سبب كاهش فراواني فيتوپالنكتون ها در تاالب شادگان شده است.
بيشترين ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها در طول مطالعه در ايستگاه عطيش مي باشد. مي توان گفت منشأ ورود 

رون و آب هاي باقي مانده از پرآبي سال فيتوپالنكتون هاي اوليه به تاالب از رودخانه جراحي، رودخانه كا

C
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گذشته مانند آبگير عطيش به تاالب تأمين مي گردد و با اين شرايط توصيف شده فيتوپالنكتون ها فراوان مي 
گردند كه اين رشد از فصل بهار آغاز مي گردد اما از آنجائيكه اين پديده مصادف با فصل تخم ريزي و رشد 

فيتوپالنكتون ها است، ميزان فراواني آنها را كاهش مي دهد. اما پس از اتمام اين  بچه ماهيان و تغذيه آنها از
تغذيه پالنكتون خواري از اواخر فصل تابستان به دليل كاهش پديده مصرف كنندگي، مجدداً فراواني باال مي 

بر اساس رود. همچنين آب ايستگاه عطيش به دليل دائمي و مطلوب بودن ميزان فسفات و نيترات آن كه 
گزارش شده  ppm 66/5و ميانگين نيترات برابر با  ppm 41/0مطالعات نيل ساز و همكاران ميانگين فسفات برابر با 

است، سبب حفظ گونه هاي دائمي فيتوپالنكتوني نظير دياتومه ها و يا حفظ مرحله استراحت برخي از گونه هاي 
عنوان زهكش طبيعي براي تخليه ي رواناب هاي شرق جلبك هاي سبز شده است. از آنجائيكه مسيل مالح به 

 جاده

اهواز مي باشد و در انتها در شمال تاالب شادگان، وارد آن مي شود. مسيل مالح در زمان طغيان كارون -مالثاني 
و يا طغيان هاي زمستاني بهمنشير بخشي از جريان را به تاالب هدايت مي كند. همچنين بخش جنوبي و غربي 

تأثير مد خليج فارس مي باشد. بنابراين بخش شمالي تاالب شادگان داراي مناطق تاالبي با آب  تاالب تحت
شيرين و بخش مياني و جنوبي آن به علت مجاورت به خورهاي خليج فارس داراي نواحي تاالبي با آب شور و 

ي كمترين ميزان شوري، با لب شور مي باشد. بنابراين ايستگاه عطيش نسبت به ديگر ايستگاه هاي مطالعاتي دارا
). كه اين خود مي تواند توجيهي 1388مشاهده شده است (خلفه نيل ساز و همكاران ppt 32/5ميانگين شوري 

  براي باال بودن ميزان ميانگين تعداد فيتوپالنكتون ها نسبت به ساير ايستگاه ها باشد.
دياتومه ها غالب بوده و بيشترين تراكم،  در مطالعه اي كه بر روي آب هاي يوكاتان در مكزيك انجام گرفت

تنوع و غناي فيتوپالنكتون ها در ايستگاه هايي كه كمترين شوري و بيشترين ميزان نوترينت غير آلي را دارا 
  ).Troccoli & Luis 2004بودند، مشاهده شد (

ن بر خصوصيات بستر تأثير جريان آب به چند طريق بر پراكنش و فراواني فيتوپالنكتون ها تأثير مي گذارد. جريا
مي گذارد. به عالوه، جريان موجب تجديد پيوسته گازها و مواد غذايي مي شود و نيز سرعت جريان بر ميزان 

  ) .(Allan & Flecker 1993انتشار مواد مورد نياز به داخل سلول ها اثر مي گذارد 
ي جريان آب كندتر و به دور از سيالب مي در تاالب شادگان نيز در ايستگاه هاي عطيش و مالح كه به طور نسب

  باشد، ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها بيشتر مي باشد.  
نيز بيشترين ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها در   1388و  1375در مطالعه خلفه نيل ساز و همكاران در سال 

  ايستگاه عطيش و مالح گزارش شده است.
گونه اي است كه به علت موانع جاده اي، ارتباط آن با ساير منابع آبي محدود  شرايط محيطي ايستگاه دورق به 

شده است، همچنين اين ايستگاه تحت تأثير مدهاي خليج فارس مي باشد، لذا تبخير زياد و خشكسالي سبب 
مالح افزايش شوري در اين ايستگاه و كاهش تراكم فيتوپالنكتون ها نسبت به ايستگاه هاي مطالعاتي عطيش و 
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گزارش  ppt 82ميانگين شوري اين ايستگاه  1389گرديده است. در مطالعه ي خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
در اين  Oscillatoria). همچنين افزايشگونه هاي مقاوم به شوري مانند  1388شده است (خلفه نيل ساز و همكاران
  ايستگاه مطالب فوق را تأييد مي كند.

 Whitton).ممكن است موجب كم شدن بيوماس فيتوپالنكتون ها در برابر افزايش نور شود( گياهخواري شديد نيز

& Potts 2000  در اين مطالعه ميزان ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها در فصل تابستان علي رغم وجود نور مطلوب
يش روتيفر ها و ساير گونه هاي نسبت به ساير فصل ها داراي ميزان كمتري بود كه اين خود مي تواند به دليل افزا

كه  1388زئوپالنكتون ها و عمل چريده شدن باشد. همچنين بر اساس مطالعات خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
). 1388بيان داشتند بيشترين ميزان فراواني زئو پالنكتون ها در ايستگاه رگبه مي باشد (خلفه نيل ساز و همكاران

يل موجهي براي كاهش تراكم فيتوپالنكتون ها در اين ايستگاه باشد. دليل ديگر عمل چريده شدن مي تواند دل
 ppm( )و نيتراتppm 32/0توجيه تراكم كم فيتوپالنكتون ها در اين ايستگاه، كاهش مقدار ميانگين فسفات (

) مخصوصاً در فصل تابستان به علت تبخير و كاهش مقدار آب نسبت به ساير ايستگاه ها باشد. همچنين 16/4
ايستگاه رگبه داراي پوشش گياهي انبوه و متراكم تري نسبت به ساير ايستگاه هاي مطالعاتي مي باشد بنابراين 

رات توسط گياهان و افزايش رشد گياهان توجيه ديگري براي كاهش ميزان نيترات، مي تواند به علت مصرف نيت
  در اين ايستگاه باشد.

در جمعيت هاي فيتوپالنكتوني كه تنوع گونه اي بااليي دارند برخالف جمعيت هايي كه تنوع پاييني دارند گونه 
د هاي غالب كم مي باشد. زيرا وقتي يك گونه قادر به رشد و فراواني زياد مي گردد با پديده رقابت مانع از رش

گونه هاي ديگر مي گردد. بنابراين يكي از فاكتورهايي كه براي تنوع جمعيت هاي فيتوپالنكتوني استفاده مي 
). در مناطق تاالبي كه داراي حاصلخيزي باال هستند بدليل حضور Raymont, 1980( شود تركيب گونه اي مي باشد

صلخيزي كم است به لحاظ اينكه رشد جلبك فراوان تعداد معدودي از گونه ها، تنوع كم ولي در جايي كه حا
ها به آرامي صورت مي گيرد تعداد زيادي از گونه ها به نيازهاي اساسي مشابهي دسترسي پيدا كرده و از تنوع 

  ).Kvet et al., 1993بيشتري برخوردار هستند (
  زير ارائه مي شود:با ارزيابي اطالعاتي كه در خصوص شاخص زيستي در ماه هاي مختلف حاصل گرديد، نتايج 

مي باشد. كمترين ميزان  46/1-45/2در اين مطالعه دامنه ي تغييرات شاخص تنوع شانون براي فيتوپالنكتون ها 
بوده است. ولي مقدار آن در اغلب ماه ها به غير از ماه هاي  46/1شاخص تنوع شانون در فروردين ماه به مقدار 
يدا مي كند، در حد متوسط است. از داليل مهم اين موضوع اين خرداد و مهر كه ميزان اين شاخص افزايش پ

است كه تعداد جنس هايي كه جمعيت غالب دارند بيش از يكي است. در خرداد ماه تنوع جنس در رده هاي 
كلروفيسه و سيانوفيسه افزايش يافته است. اين امر باعث افزايش مقدار شاخص شانون و كاهش شاخص 

  شود. سيمپسون در اين ماه مي
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احتماال در تاالب شادگان در انتهاي فصل بهار و پاييز شرايط نسبتاً خوبي از مواد غذايي و حرارتي وجود داشته 
است كه گونه هاي بيشتري توانسته اند حضور فراوانتري داشته باشند و تنوع را باال ببرند در صورتي كه در 

رايط گونه هاي خاصي قادر به رشد بوده و تنوع را كم اواسط زمستان و اوايل بهار بدليل فراهم نبودن اين ش
 48/0-86/1كرده اند. همچنين دامنه ي تغييرات شاخص تنوع شانون براي ايستگاه هاي مطالعاتي تاالب شادگان 

مي باشد. كه بيشترين ميزان شاخص تنوع شانون و شاخص ترازي زيستي در ايستگاه رگبه مي باشد و اين بدين 
ين ايستگاه داراي گونه هاي متنوع تري است و توزيع فراواني گونه هاي مختلف در نمونه تقريباً معني است كه ا

يكسان مي باشد. كمترين ميزان شاخص تنوع شانون در ايستگاه عطيش و مالح مي باشد. مواد غذايي قابل 
مواد غذايي و  دسترس و درجه حرارت آب ممكن است در الگوي تنوع دخالت داشته باشد هنگاميكه شرايط

حرارتي مناسب باشد تمام گونه ها خود را بروز مي دهند و هنگاميكه مواد غذايي كم و شرايط حرارتي باال باشد 
  ). Wetzel 1983فقط گونه هاي خاصي قادر به رشد مي گردند (

-29/1تون ها دامنه ي تغييرات شاخص شانون براي فيتوپالنك 1375در مطالعه خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
گزارش شده است. همچنين در مطالعه ي خلفه نيل ساز و   74/0-38/1و براي ايستگاه هاي مطالعاتي  72/0

بيشترين ميزان شاخص تنوع شانون در اسفند ماه و كمترين آن در مهر ماه گزارش شده  1388همكاران در سال 
گبه و عطيش و كمترين آن در ايستگاه مالح بيان است كه بيشترين ميزان اين شاخص به ترتيب در ايستگاه هاي ر

  شده است.
نسبت به ساير ماه  31/0از طرف ديگر در اين مطالعه شاخص سيمپسون در شهريور ماه داراي باالترين مقدار خود 

ها مي باشد. در شهريور ماه تنوع جنس در رده هاي كلروفيسه و سيانوفيسه و دينوفيسه به حداقل رسيده است 
باعث افزايش شاخص سيمپسون در اين  Nitzschia , Cyclotellaرده ي باسيالريوفيسه با غالبيت جنس هاي وليكن 

مي باشد زيرا فراواني تعداد فيتوپالنكتون ها  11/0ماه مي شود. كمترين ميزان اين شاخص در خرداد ماه برابر با 
متعلق به ايستگاه مالح و كمترين آن متعلق به تقريباً نزديك به هم مي باشد. همچنين بيشترين ميزان اين شاخص 

  ايستگاه رگبه مي باشد.
در تير ماه مي باشد. اين شاخص با افزايش غالبيت يك گونه،  45/0شاخص ترازي زيستي داراي كمترين ميزان 

 73/0به سمت صفر ميل مي كند و بيشترين ميزان اين شاخص در خرداد ماه برابر با 

نسبت   , Nitzshchia oscillatioria اين شاخص را در تير ماه مي توان به غالبيت جنس هاي مي باشد. كاهش مقدار  
داد. مي توان چنين نتيجه گرفت كه افزايش غالبيت به كاهش تنوع مي انجامد. بنابراين ميزان كم شاخص تنوع 

لح به ترتيب داراي بيشترين و شانون در تير ماه نيز اين مطلب را تأييد مي كند. همچنين ايستگاه هاي رگبه و ما
  كمترين شاخص ترازي زيستي در اين مطالعه بوده اند.

و كمترين ميزان اين شاخص متعلق به  78/1بيشترين ميزان شاخص مارگالف متعلق به ايستگاه دورق و برابر 
دين ماه به مي باشد. از طرف ديگر كمترين ميزان شاخص غناي مارگالف در فرور 38/0ايستگاه عطيش و معادل 
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است. كه علت آن پاييني بودن تعداد جنس ها در اين ماه نسبت به ماه هاي ديگر است. به طوريكه  55/0ميزان 
جنس بوده است كه همين امر موجب افت غناي گونه اي  12تعداد كل جنس هاي مشاهده شده در اين ماه 

يت بارده ي باسيالريوفيسه بويژه جنس  مارگالف در اين ماه گرديده است. از طرف ديگر در اين ماه غالب
Nitzschia , Cyclotella  در مرداد ماه مي باشد. 62/1بوده است و بيشترين ميزان اين شاخص برابر با  

مقايسه شاخص هاي تنوع شانون و سيمپسون نشان مي دهد كه نتايج حاصل از اين دو آزمون كامالً عكس 
مي كنند بدين معني كه هر منطقه اي داراي تنوع باالتري باشد پذيرايي يكديگرند و بنابراين يكديگر را تأييد 

جنس هاي مختلفي از فيتوپالنكتون ها بوده و لذا غالبيت يك گونه خاص كه همان غالبيت سيمپسون مي باشد 
ن كاهش مي يابد و در عوض تنوع گونه اي افزايش مي يابد و بر عكس، كه اين امر به خوبي در ماه هاي فروردي

  و شهريور مشهود است.
در اين مطالعه نسبتاً بين غالبيت سيمپسون و ترازي زيستي ارتباط معكوس وجود دارد كه منطقي به نظر مي رسد، 
چرا كه غالبيت نمايانگر توزيع افراد در بين گونه هاي غالب است و ترازي زيستي توزيع افراد در ميان كل گونه 

اين مطلب است. به طور  يدؤميستي در تير ماه است كه ميزان باالي غالبيت نيز ها مي باشد. حداقل ميزان ترازي ز
كلي نتايج حاصل از بررسي شاخص هاي مختلف نشان داد كه تنوع نسبتاً خوبي در جمعيت فيتوپالنكتونهاي 

ماالً به منطقه وجود دارد. از سوي ديگر دامنه نسبتاً محدود و مقادير نزديك هر شاخص در ماه هاي مختلف احت
 علت حضور هميشگي جنس هاي غالب و فراواني پايين تر ساير گونه ها مي باشد.

در اين مطالعه به دليل كمبود امكانات مناسب نمونه برداري و تفكيك هاي آماده سازي نانوپالنكتون ها،  ثبت 
حاليكه مي دانيم نانو  فيتوپالنكتون هايي كه در گروه نانوپالنكتوني قرار مي گيرند انجام نگرفته است. در

درصد توليدات  90درصد كل بيوماس فيتوپالنكتون ها را شامل مي شوند. همچنين بيش از  50فيتوپالنكتون ها، 
  ).Graham & Wilcox 2000اوليه متعلق به اين گروه فيتوپالنكتوني مي باشد(

 د در تاالب شادگان نشان و توليد اوليه كه تابعي از هم مي باشن aروند تغييرات ميانگين كلروفيل 

وجود دارد كه اولين آن در مهر ماه و دومين ماكزيمم در تير ماه مي  aمي دهد كه دو ماكزيمم ميانگين كلروفيل 
باشد. با بررسي اين روند با رده هاي فيتوپالنكتوني، اين تغييرات با فراواني رده سيانوفيسه منطبق تر مي باشد. 

ميلي گرم در متر  67/26ميلي گرم در متر مكعب است و حداكثر آن   95/10االنه س aمقدار ميانگين كلروفيل 
  مي باشد.  در ايستگاه رگبه ميلي گرم در متر مكعب 97/2آن     مكعب در ايستگاه مالح و حداقل

به گرم كربن در متر مربع در روز و حداقل و حداكثر آن  68/2همچنين مقدار ميانگين توليد اوليه در طول سال 
گرم كربن در متر مربع در روز در ايستگاه  41/6و  در ايستگاه رگبهگرم كربن در متر مربع در روز  52/0ترتيب 

  مالح مي باشد.
ميلي گرم در متر مكعب و  28/6ساالنه را  aمقدار ميانگين كلروفيل  1388خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
گرم  67/1ميلي گرم در متر مكعب و ميانگين توليد اوليه را  15/2و  14/15حداكثر و حداقل آن را  به ترتيب 
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گرم كربن در متر مربع در روز  5/0و  67/4كربن در متر مربع در روز و حداكثر و حداقل آن را به ترتيب 
  گزارش كردند.

دهد ميزان توليد نشان مي  1388مقايسه مقدار ميانگين توليد اوليه با مطالعه ي خلفه نيل ساز و همكاران در سال 
  اوليه در تاالب شادگان افزايش يافته است.

در دهانه رودخانه  aدر مطالعه خود با عنوان بررسي ميزان توده زنده كلروفيل  1388شاپوري و جوانشير در سال 
را در فصل بهار و پاييز گزارش كردند، همچنين در اين مطالعه غلظت  aتجن بيشترين ميزان غلظت كلروفيل 

ميلي گرم در متر مكعب)، كه باالترين  6/0-94در ستون آب تغييرات فصلي شديدي را نشان داد ( aفيل كلرو
ميلي گرم در متر مكعب   8/82ميلي گرم در متر مكعب و در فصل پاييز برابر با  94ميزان آن در فصل بهار برابر با 

  ).1388شاپوري و جوانشير بوده است(
جوامع فيتوپالنكتون در ماه هاي مختلف سال با نوسانات ميزان توليد اوليه بر اساس در اين مطالعه روند تغييرات 

خيلي همخواني نداشته است كه اين امر مي تواند ناشي از فاكتورهاي تأثير گذار محيطي  aميزان غلظت كلروفيل 
سلولي (تك سلولي، رشته  و بيولوژيكي از قبيل نوع گونه هاي  فيتوپالنكتون، سايز گونه فيتوپالنكتون، ساختمان

). بنابراين اين عدم همخواني در Parson 1992نسبت به ساير رنگدانه ها باشد ( aاي، كلني)، ميزان غلظت كلروفيل 
برخي از ماه ها را مي توان اين گونه توجيه كرد، به طوريكه در تير ماه كاهش ميزان تراكم  سيانوفيسه ها كه از 
لحاظ ساختاري جز فيتوپالنكتون هاي رشته اي مي باشند و شمارش هر جنس (زنجيره طويل يا كوتاه) به عنوان 

در زنجيره كوتاه يا بلند هر جنس متفاوت  aاين در حاليست كه ميزان كلروفيل  يك موجود  شمارش شده است.
و توليد اوليه در اين ماه  aمي باشد. بنابراين با وجود كاهش تراكم فيتوپالنكتون ها در تيرماه، ميزان كلروفيل 

 باسيالريوفيسه با غالبيت ميانگين بااليي را نشان مي دهد. همچنين در ماه هاي شهريور و دي افزايش فراواني رده

سبب افزايش مقدار ميانگين فراواني جنس هاي فيتوپالنكتون در اين ماه ها  Nitzschiaو  Cyclotellaجنس هاي 
اندازه گيري شده در اين ماه ها نسبت به ماه هاي ديگر كمتر مي  aشده است، در حاليكه مقدار ميانگين كلروفيل 

در اين رده  aوچك جنس هاي دياتومه ها و همچنين غلظت كمتر كلروفيل باشد كه مي تواند به علت سايز ك
نسبت به ساير رده هاي فيتوپالنكتوني باشد. همچنين ايستگاه دورق با وجود فراواني كمتر جنس هاي 

و توليد اوليه باالتري مي باشد كه حضور بيشتر  aفيتوپالنكتوني نسبت به ايستگاه عطيش داراي ميزان كلروفيل 
  س هاي سيانوفيسه در اين ايستگاه ميزان باالتر توليد اوليه را توجيه مي كند.جن

بسياري از تاالب ها تحت افزايش بار مواد غذايي قرار مي گيرند. ارتباط بين جريان آب شيرين و تجمع زيست 
ريق ورود مواد توده فيتوپالنكتوني در تاالب ها پيچيده مي باشد. وروديهاي باالي آب شيرين مي توانند از ط

  ). Rabinson 1995غذايي به سيستم، توليد اوليه را باعث شوند (
  نتايج اين مطالعه نشان داده است كه ايستگاه مالح داراي توليد نسبتاً بااليي در فصول مختلف مي باشد. 
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گردند.  حضور دائمي آب در اين منطقه نسبت به ديگر مناطق تاالب كه در برخي ازدوره هاي زماني خشك مي
خود به مانند وجود ذخيره اي از جلبك هايي بوده كه در دوره ي پر آبي و مطلوب شدن شرايط زيستي جمعيت 
هاي خود را افزايش مي دهند و سبب باال بردن توليد اوليه مي گردند، و نسبت به ساير مناطق تاالب كه با خشك 

رشد اوليه نمي باشد. همچنين در اين ايستگاه به شدن آب، زنجيره حيات شكسته و متوقف مي گردد، نيازي به 
طور نسبي جريان آب كندتر و به دور از سيالب مي باشد، ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها باال و ميزان توليد 

 اوليه بيشتر بوده است.

ح را به ، ايستگاه هاي عطيش و مال1388خلفه نيل ساز و همكاران در مطالعات جامع تاالب شادگان در سال 
  عنوان ايستگاه هايي با توليد اوليه باالتر نسبت به ساير ايستگاه ها گزارش كرده اند.

با توجه به اينكه نور به عنوان يك متغير مهم در كنترل توليد فيتوپالكنتون در آب هاي غني از نظر مواد مغذي به  
ب ها و رسوبات ازجمله عوامل مهمي حساب مي آيد و از آنجائيكه سوسپانسيون و مواد معلق حاصل از سيال

)، بررسي هاي انجام شده در مطالعات 1990هستند كه بر عمق نورگيري در ستون آب تأثير مي گذارند (دوگان، 
نشان مي دهد كه كدورت آب تاالب شادگان ناشي از ورودي هاي آن  1389خلفه نيل ساز و همكاران در سال 

در فصول پرآبي، كدورت آب در تاالب شادگان باال مي رود. معموالً باال  (رودخانه جراحي) مي باشد. بنابر اين
بودن ذرات جامد معلق در آب به طور مستقيم بر روي ميزان نفوذ نور به آب اثر دارد و سبب كاهش ميزان توليد 

تاالب  اين پديده بخصوص در ايستگاه هاي ورودي آب از رودخانه جراحي به ).Raymont 1980اوليه مي گردد (
كه كدورت بااليي دارند مانند ايستگاه رگبه به خوبي ديده مي شود كه توليد اوليه اين مناطق بسيار پايين مي 

  باشد.
بر اساس نتايج حاصل از آناليز خوشه اي كه در فصل نتايج آورده شده است دو ايستگاه مالح و عطيش با ضريب 

درصد نسبت به دو  85/81. ايستگاه دورق با ضريب تشابه درصد، نشان داده شده اند 51/89تشابه معني دار 
با سه ايستگاه  درصد 91/10ايستگاه مالح و عطيش نشان داده شده است. همچنين ايستگاه رگبه با ضريب تشابه 

درصد بين ايستگاه هاي عطيش و مالح  51/89). ضريب تشابه 50-3(نمودار ديگر متشابه و ترسيم شده است
دن ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها در اين ايستگاه ها مي باشد. كه ميزان شباهت مي تواند به بيانگر نزديك بو

علت يكسان بودن تقريبي شرايط و فاكتور هاي محيطي مؤثر بر فراواني و تنوع فيتوپالنكتون ها و نزديك بودن 
  اين دو ايستگاه به يكديگر باشد.

نتايج آناليز خوشه اي مي باشد نشان مي دهد در تمامي فصول به جز نيز كه مكمل   MDSهمچنين نتايج نمودار 
فصل بهار، ايستگاه هاي مالح، عطيش و دورق بيشترين شباهت را دارا بودند و ايستگاه رگبه در تمام فصول 

  ).50-3شباهت كمتري به ساير ايستگاه ها داشت (نمودار 
تفاوت بيشتري را نسبت به ساير ايستگاه ها نشان مي   MDSايستگاه رگبه در نتايج حاصل از آناليز خوشه اي و 

دهد به گونه اي كه در نمودار ذكر شده اين ايستگاه به طور مجزا از ساير ايستگاه ها ترسيم شده است (هرچند 
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اين اختالف در حدي نبوده است كه سبب ايجاد تفاوت معني داري در  مقدار ميانگين فراواني فيتوپالنكتون ها 
ايستگاه هاي تاالب شادگان شود). تنها نزديك بودن نسبي ميانگين فراواني فيتوپالنكتون هاي ايستگاه هاي بين 

مالح، عطيش و دورق در فصل بهار نسبت به ايستگاه رگبه سبب ايجاد شباهت ايستگاه رگبه نسبت به ساير 
النكتون ها ي ايستگاه رگبه نسبت به ساير ايستگاه ها مي باشد. به طور كلي در اين مطالعه تراكم و فراواني فيتوپ

ايستگاه ها كمتر مي باشد بنابراين فراواني اندك فيتوپالنكتون ها در فصل بهار در ايستگاه هاي دورق و عطيش و 
  مالح موجب ايجاد اين شباهت شده است. 

ب شادگان به دليل در نهايت از بررسي هاي انجام شده در اين طرح مي توان اينگونه استنباط نمود كه تاال
وضعيت و شرايط هيدرولوژيكي خاص خود كه در برخي مواقع بدليل طغيان هاي رودخانه جراحي و سيالبهاي 
كارون، بخشي از زمين هاي اطراف را نيز پرآب مي نمايد و در برخي از ماه ها بدليل ورودي كم آب و تبخير 

ك مي گردد، زيستگاه ويژه خاص خود را داراست. شديد، در فصول كم آبي بخش اعظمي از اين منبع آبي خش
از آنجائيكه فاكتور هاي ديگري مانند رقابت، دوران حيات يك گونه، قدرت سازگاري گونه، اثر توأم عوامل 
محيطي بر يكديگر و تشديد سميت مواد آالينده نيز مي تواند بر تراكم و پراكنش فيتوپالنكتون ها اثر بگذارد، 

  ه عوامل سبب مي شود در پاره اي مواقع نتايج بدست آمده غير از نتايج مورد نظر باشد.برآيند اين مجموع
ميلي گرم بر متر مكعب است و با توجه به طبقه بندي  75/10در تاالب در ستون آب  αبرطيق ميانگين كلروفيل 

 ). ,Zhou & Xu  2006)(6-4كه از يوتروفيكاسون وجود دارد، در محدوده مزوتروف زياد قرار دارند(جدول

  
  : طبقه بندي استاندارد يوتروفيكاسيون در تاالب ها 6-4جدول 

 مزوتروف كم اوليگوتروف پارامتر
مزوتروف
 يوتروف مزوتروف زياد  متوسط

يوتروف 
 باال

(mg/m3) كلروفيلa 1 2 4 10 65 160 

 
بيانگر اين است كه تاالب باز در در طبقه بندي ديگري كه از نظر يوتروفي و وضعيت تاالب وجود دارد، مجدداً 

 ). 7-4طبقه مزوتروف خوب قرار مي گيرد(جدول 

  
  : طبقه بندي مرزهاي تروفيك تاالب 7-4جدول 

 )a )mg/m3ميانگين كلروفيل  مرزهاي تروفيكي

 1.7> اليگوتروف (طبيعي)

 21-1.7 مزوتروف (خوب)

 84-21 يوتروف (نسبتا خوب )

 84< هيپرتروفيك(غني)

          Dwaf, 2002 ;Walmsley & Butty, 1980 ;Walmsley, 1984 ; Biggs, 2000    
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تا ارزيابي مطالعه كنوني  1374برطبق مطالعات غفله مرمضي و همكاران و خلفه نيل ساز و همكاران بين سالهاي 
ي در طول سالهاي ذكر بر روي فيتوپالنكتونهاي شناور انجام دادند، بيانگر رابطه منفي وضعيت شاخص تروفيك

و مطالعه كنوني). البته 1378، خلفه نيل ساز و اسماعيلي  1374) (غفله مرمضي و همكاران 1-4شده است(نمودار
مهم اين است كه افزايش شاخص تروفيكي بيانگروضعيتي است كه نشان دهنده اين است كه به طرف يوتروف 

   ).Minneapolis Minnesota, 2009غذي را نشان مي دهد(شدن پيش مي رويم و از جنبه اي وضعيت كاهش مواد م
  

  
  در فيتوپالنكتونهاي شناور 1389تا  1374: ميانگين شاخص تروفيكي از سال 1-4نمودار

  
  زئوپالنكتونهاي تاالب-4-4

شوري داراي در زماني كه  تاالب شادگان  ،از  روتيفرها بدليل داشتن تحمل شوري باال  Brachionusجنس هاي 
 Kotani et( گردند و ساير گونه هاي زئوپالنكتون قادر به حضور فراوان نيستند فراوان تر مياست،  باال (تابستان)

al., 2005 براي پي بردن به تثبيت اكولوژيكي منطقه مورد بررسي الزم است كه روند تركيب گونه ها و فراواني .(
  و تنوع فيتوپالنكتون در طي چند سال بررسي شود.

در و مطالعه كنوني   1387و 1375،1379نشان ميدهد كه در سال  راكندهپسه سال گين تنوع زيستي در بين ميان
النكتونها به غير از پكه روند افزايشي تنوع در زئو ميباشد  84/1و  88/0،39/0،51/1زئو پالنكتون ها به ترتيب 

ز ثبات اكولوژيكي بيشتري برخوردار منطقه مالح محسوس است و منطقه عطيش با تغييرات كمتري از تنوع ا
در شرايطي كه تنوع باال باشد سبب تثبيت بيشتر اجتماعات  و توليدات شده و اين  Tilmanبر اساس تئوري است. 

و  بنابر اين ايستگاههايي  مانند رگبه ).Raghukumar & Ani  2003 ,( سيستم كمتر مستعد در برابر استرس است
يعني از پايداري اكولوژيكي بيشتري برخوردار مي باشند،  ،تنوع باالتري  از زئو پالنكتون دارا هستند  دورق

   اين ايستگاهها كمتر در برابر استرس هاي محيطي حساس هستند. بعبارتي ديگر

y = -1.153x + 1622.1
R² = 0.5983
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كه  Ascomorpha و  Brachionusدر اين بررسي نشان مي دهد كه حضور فراوان گونه هاي مانند   wziشاخص 
دامنه تحمل آلودگي باال دارند، نشان دهنده كيفيت كم تاالب و از طرفي فراواني كم گونه هايي كالدوسري 

كه معرف كيفيت باالي تاالب هستند، همگي داللت بر  Leptodoraو  polyhemus pediculus  ، Ceriodaphniaمانند 
  ).Lougheed,  &  Chow-Fras 2002كم است( wziاين است كه وضعيت كيفيت تاالب از جنبه شاخص 

  
  جلبكهاي كفزي تاالب -5-4 

جلبك هاي كفزي بعنوان منابع غذايي اوليه، بخش مهم و حياتي زنجيره غذايي را براي مصرف كنندگان 
. جلبك هاي كفزي از طريق فتوسنتز (Gaiser, 2008)كوچكي مانند ماهي ها و بي مهرگان تشكيل مي دهند

. عالوه (Florida Lakewatch, 2000)اكسيژن محلول را براي بسياري از موجودات آبي در اطرافشان فراهم مي كنند 
براين كه جلبك هاي كفزي مسئول تغييرات سريع در محيط هستند وبعنوان بيو انديكاتورهاي زيستي نشان دهنده 

  ).Gaiser, 2008 ; Lakewatch, 2000تغييرات محيطي نيز هستند(
اين بررسي نشان داده كه تركيب گونه اي جلبك هاي كفزي از رده باسيالريوفيسه، سيانوفيسه و كلروفيسه 
تشكيل يافته است، كه اين تركيب گونه اي در درياچه هاي با حاصلخيزي متوسط نيز گزارش شده 

لبكهاي اپي پلون رده باسيالريوفيسه با داشتن نسبت جنس و ). از جKarosienė  & Kasperoviciene,  2008است(
فراواني بيشتردر مقايسه با رده هاي سيانوفيسه و كلروفيسه حضورداشته اند. همچنين از جلبكهاي اپي فيتون 
اگرچه از نظر نسبت جنس رده باسيالريوفيسه بيشتر است ولي ازجنبه نسبت فراواني رده سيانوفيسه و بعد با  

كمتر رده باسيالريوفيسه غالب ترين رده مي باشند. غالب بودن رده باسيالريوفيسه توسط بسياري از اندكي 
مطالعات بر روي جلبك هاي كفزي نيز گزارش شده است و دليل آن، چسبيدن دياتومه ها به بسياري از بسترهاي 

 &  Yanaب استفاده مي كنند(موجود در آب است و از آنها بعنوان مناسب ترين شاخص براي ارزيابي كيفيت آ

Peerapornpisal,  2009    Brown et al., 2008 ; Brown & Short, 1999 ; Pillsburyr, 2002 باسيالريوفيسه از نظر .(
تعداد گونه و فراواني در تمام طول سال حضوردارند. باسيالريوفيسه در اكثر مواقع تنوعي از جلبكهاي آب 

اكوسيستم ها بسيار مهم هستند. اجتماعات آنها نقش مهمي را در توليد اوليه در شيرين را تشكيل و براي اين 
اكوسيستم هاي آبي دارند. آنها بطور گسترده اي براي تغييرات شرايط محيطي مثل يوتروفيكاسيون، اسيديته 

ريكي از شدن، شورشدن، تغييرات سطح دريا و خشكي ها يكار مي روند، زيرا آنها داراي اپتيمم و دامنه با
  .Bennion et al., 2001) بسياري از متغيرهاي محيطي هستند(

البته افزايش جزئي فراواني سيانوفيسه ها اپي فيتون نسبت به باسيالريوفيسه كامال وابسته به عوامل تاثير گذار مثل  
 &  Karosieneنور، مواد مغذي، عمق و بخصوص بستر گياهي مناسب جهت چسبيدن جلبك ها مي باشد(

Kasperoviciene,  2008 .(  
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در اجتماعات اپي پلون و اپي فيتون بيانگر مقاومت آنها   Navicula ، Nitzschia، Synedraحضور جنس هاي غالب 
در حضور آبهايي است كه ازنظر كيفيت آب در حد متوسط هستند و مشابه همين جنس در طبقه بندي مختلف 

). البته حضور جلبك هاي Leelahakriengkrai  & Peerapornpisal, 2010از نظر كيفيت آب بيان شده است(
سيانوفيسه موجود در ستون آب بيشتر در آبهاي يوتروفيك گزارش شده است، ولي حضور اين جلبكها در روي 

 Edwardsبستر گلي بيشتر در آبهاي نسبتا فقير كه آب شفاف و نور خورشيد در آن نفوذ مي كند، ذكر شده است(

et al., 1992 سيانوفيسه در زيستگاههاي متعددي، بخصوص نواحي گرمسيري قادر به زيست هستند و داراي  .(
گونه هايي است كه داراي انتشار جهاني هستند و همچنين عامل تنوع زيستي جلبك ها مي باشند.  اجتماعات 

م هيدروديناميكي و درجه تحت تاثير دوره هاي هيدرولوژيكي، رژي Oscillatoriaسيانوفيسه و جنس هاي مانند 
 ,Huszar & Caraco حرارت هستند كه تعيين كننده معرف حضور آنها دراين تركيب گروههاي جلبكي است (

1998 ; Fonseca & Rodrigues, 2007.(  
اجتماعات پالنكتونها و جلبك هاي كفزي براي درياچه هاي كم عمق مشابه هستند. جلبك هاي كفزي قادربه 

 ;Zimba, 1995و هم در زنجيره غذايي در درياچه هايي كه فاقد اليه بندي هستند، شركت نمايند( توليد اوليه اي

Bonilla et al., 2005 اگرچه رشد جلبك هاي كفزي در درياچه هاي كدر بدليل عدم نفوذ نور محدود مي شود .(
  ).Noges & Laugaste, 1998ونمي توانند بر روي رسوبات تثبيت يابند(

 ,Jeffrey et al., 1997 ;Clayton & Kingو كاروتنوئيدها هستند( α، b ، c فزي عموما حاوي كلروفيلجلبكهاي ك

1990 ; Rowan 1989 .( رنگدانه هايα  ،β ،c ،  و e  جلبك هاي كفزي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات و اپي
فراوانترين مقدار را دارد.  aكلروفيل  نشان مي دهد كهدر تاالب شادگان فيتون تثبيت يافته بر روي گياهان 

فراوانترين كلروفيل در جلبك ها مي باشد، هرچند كه كلروفيل  αبررسي ها نشان داه اند كه بطور كلي كلروفيل 
β  ،c ) نيز در فيتوپالنكتونهاي آبهاي شيرين نيز وجود داردHigdon, 2004.(  

و نسبت آنها به همديگر نشان مي دهد كه  تون و اپي پلوناپي فيهمچنين در تاالب شادگان مقادير رنگدانه هاي 
برابر افزايش داشته اند. انواع رنگدانه ها در هريك  2حدود   اپي فيتون به اپي پلون   cو α  ،βنسبت رنگدانه هاي 

از اجتماعات جلبكي متفاوت است و هركدام از اين پيگمانها در سيستم ها  نقش هاي متفاوتي را ايفا مي كنند. 
انواع كلروفيل ها مسئول توليد اكسيژن هستند ولي اعمال اوليه كاروتنوئيدها درواكنش هاي نوري مي 

). در اين بررسي دو برابر شدن مقادير كلروفيل در Richardson, 1996 انرژي در طول موج كوتاه) ( باشد(جذب
 اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوباتاپي فيتون ها نسبت به اپي پلونها بستگي  زيادي به زيستگاه آنها دارد، زيرا 

بوده و دوم اينكه به دليل كاهش نفوذ نور اول اينكه دائماً در مواجه با استرس رسوب گذاري و كدورت باال 
  ).Waters, 1995بدليل سايه گذاري گياهان ماكروفيت و كدورت آب باعث كاهش توليد آنها مي شود (

جلبك هاي كفزي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات و اپي فيتون  در    , α  ،β ،cدر صد نسبي رنگدانه ها 
درصدي كاروتن  10تاالب شادگان تقريبا با همديگر شباهت دارد، ولي كاهش در  تثبيت يافته بر روي گياهان
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) نسبت اپي فيتون به اپي پلون باز بسته به زيستگاه آنها دارد. افزايش سايه توسط خود گياهان ماكروفيت eها (
د دورق و ). از طرفي چون در نواحي ماننQuinn et al., 1997سبب مي شود كه پيگمان كاروتن كاهش مي يابد(

مالح در طول سال با كم آبي شديد و كاهش عمق روبروهستند و از آنجائيكه عمق با توليد جلبكي رابطه 
مواجه   aغيرمستقيم دارد، لذا در ايستگاههاي مثل دورق و مالح هم اپي پلون وهم  اپي فيتون با افزايش كلروفيل 

  ).Liboriussen,  2003هستند(
رنگدانه هاي جلبكي هاي نشان داده كه از اوايل بهار تا اواسط تابستان اپي پلون تثبيت روند توالي زماني مقادير 

افزايش داشته اند. افزايش مقادير پيگمان هاي جلبك هاي  اپي فيتون بر روي گياهان و يافته بر روي رسوبات
وامل مانند شوري كفزي تحت تاثير عوامل محيطي متعددي ازجمله رژيم آبي، موادمغذي، نور و برخي ديگرع

است كه مي توانند ايجاد محدوديت رشد كنند. در بهار با پرشدن آب تاالب شرايط مناسبي حاكم است كه مواد 
مغذي كه از دوره قبل بدليل خشك شدن بخش هايي از تاالب مورد استفاده قرارنگرفته و فراهم شدن شرايط 

ها از اوايل بهار شروع مي شود، مي تواند بيانگر اين نوري كه در منطقه نيمه گرمسيري حاكم و رشد پالنكتون
باشد كه مهيا شدن شرايط محيطي سبب افزايش بهاري آنها شده است. طبعاً با عبور از فصل بهار و افزايش طول 
ماكروفيت ها با سايه اندازي بر جلبك هاي كفزي ميزان توليد را كاهش يافته و مجدداً با از بين رفتن اين 

ها و يا كاهش رشد آنها عمل سايه اندازي بر آنها كاهش ومهيا شدن شرايط بهتر نوري مجددا در ماكروفيت 
  ) Romo et al.,  2007; Arfi et al., 1997 ; Toet, 2003زمستان قدري افزايش مي يابند(

انرژي  جلبك هاي كفزي غالب ترين توليدكنندگان رودخانه ها و درياچه ها هستند و جزو توليدكنندگان اصلي
  ).Lamberti, 1996در سطح تروفيكي باال اين محيط ها مي باشند(

تاالب  اپي فيتون تثبيت يافته بر روي گياهانو  جلبك هاي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات توليد اوليه در
پاييز و زمستان نشان مي دهد كه در بهار روند صعودي داشته و سپس از تابستان روند نزولي يافته و بطوري كه در 

  بطور محسوسي كاهش مي يابند. 
از طرفي اپي پلون ها در منطقه دورق كه شوري باال دارد، توليد اوليه  آنها بيشتر است. بررسي ها نيزبيان مي كنند 

). بنابر اين مي توان MacIntyre & Cullen, 1996كه توليد اوليه با درجه حرارت و شوري رابطه مستقيم وجود دارد (
در شرايطي كه شوري باالتري نسبت به ساير  جلبك هاي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات تيجه گرفت كهن

جلبك هاي اپي فيتون  مناطق تاالب شادگان دارد، داراي توليد اوليه بيشتري مي باشند. از جهتي توليد اوليه در
اه مالح بدليل بار زياد مواد آلي، توليد اوليه تاالب به گونه اي است كه در ايستگتثبيت يافته بر روي گياهان 

اجتماعات بر روي ماكروفيت ها بيشتر باشد. طبعا خود رسوبات بدليل بار آلي باال، شرايط غير هوازي ايجاد مي 
كنند و جلبك ها قادر به تثبيت روي بستر نيستند، اما در عوض مواد آلي شناور بر روي سطوح ماكروفيت ها، 

  ).Simcic,  2005توليد اوليه جلبكهاي اپي فيتون مي كند( كمك به افزايش
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جلبك كفزي اپي پلون بر روي رسوبات بستر و جلبكهاي كفزي اپي فيتون بر روي گياهان در مقايسه رده هاي 
نسبت به ساير مناطق فراواني بيشتري  سيانوفيسه و باسيالريوفيسهنشان داده، كه در منطقه دورق دو رده  ايستگاهها

كه داراي دامنه تحمل باالي در  Nitzchia و Naviculaشته باشند. البته حضور گونه هايي از دياتومه ها بخصوص دا
برابر شرايط محيطي دارند قادرند در مكان هايي كه داراي استرس هاي محيطي بااليي باشد خود را نمايان كنند  

)Yallop & Anesio,  2010 اغلب حضور گونه هايي مانند .(Oscillatoria  كه داراي تحمل آلودگي به مواد آلي
). نهايتاً مي Aftab & Asif,  1996بااليي دارند، گوياي شرايط نامناسب آب از نظر آلودگي باالي مواد آلي است(

توان نتيجه گرفت كه حضور اين گونه ها بعنوان  شاخص زيستي، مي توان نامناسب بودن  كيفيت آب و رسوب 
  مالح را پيش بيني كرد.مناطق دورق و 

عمق آب و مقدار شفافيت آب در تاالب شادگان در مناطق مختلف اختالف چنداني ندارند. اگرچه عمق آب و 
عمق نفوذ نور از فاكتورهاي مهم در توليد جلبكهاي اپي پلون و اپي فيتون مي باشند، ولي هرچه ميزان سايه 

توليد اين جلبكها مي شود، به نحوي كه انتشار و  گذاري توسط ماكروفيت ها بيشتر باشد، سبب كاهش
 Phillips et al., 1978 ; Sand-Jensen & Borum, 1984 ; Sand-Jensenپراكندگي آنها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد  (

& Borum, 1991 البته جلبكهاي كفزي زيستگاه برخي از ماكروفيت ها را با جذب كربن غير آلي از ستون آب .(
   ).Sand-Jensen, 1977 ; Jones et al., 2002د مي كند(محدو

درجه اي را نشان مي دهد. ولي طبعاً اين اختالف دمايي  20دامنه دمايي آب در تاالب شادگان، تفاوت تقريبا 
ناشي از تغييرات فصلي و دماي هوا است. اما از بين فاكتورهاي محيطي در تاالب شادگان كه بسيار محسوس 

اكسيژن محلول در آب است. زيرا در برخي از نقاط تاالب بدليل كم آبي و جدا شدن بخشهايي از است، مقدار 
تاالب با ساير قسمتهاي آن، موجب شده كه مقدار اكسيژن محلول در آب افت شديد حاصل كند كه پيامد آن 

رايط كم اكسيژني موجب شده كه حيات برخي از موجودات در آب مانند ماهي را به مخاطره اندازد. البته ش
 ,Hürlimann & Schanz(شده كه دامنه تحمل شرايط استرس زايي باال دارد Nitzschiaسبب حضور گونه هايي مانند 

1993 ; van Dam et al., 1994 .(  
شوري و هدايت الكتريكي آب در مناطق مورد بررسي در تاالب تفاوت محسوسي مشاهده مي شود. اين 

يل جدا شدن بخشهاي ديگري از تاالب و شدت تبخير زياد با شوري بااليي روبرو وضعيت در منطقه دورق بدل
 مي گردند. از جلبك هاي كفزي، توليد و تنوع دياتومه ها با افزايش شوري كاهش 

گرم بر ليتر كاهش مي  75مي يابد و اكسيژن توليد شده از فتوسنتز اغلب بطور معني داري با شوري باالي 
). در تاالب شادگان اين استرس شوري بر روي توليد اوليه اپي پلون ها در منطقه Herbst & Blinn, 1998يابد(

گرم بر ليتر تاثير گذار نبوده ولي بر روي جلبك هاي كفزي اپي فيتون تاثير گذاشته و  75دورق كه شوري باالي 
  توليد آنها را كاهش داده است.
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ار دهيم، در تاالب شادگان منطقه عطيش و رگبه جزو مناطقي چنانچه طبقه بندي آب از نظر شوري را مد نظر قر
  ).8-4با شوري متوسط و منطقه مالح با شوري باال و منطقه دورق با شوري باال قرار مي گيرند(جدول

  
  )Hakansson, 1981: طبقه بندي شوري آب در تاالب ها( 8- 4جدول 

  شوري (گرم بر ليتر)  گروه
  2كمتر از   بسيار كم
  2-4  كم

  4-8  متوسط
  8-16  زياد

  16بيشتر از   بسيار زياد
  

ميانگين ميزان مواد مغذي شامل نيترات و فسفات در تاالب شادگان گوياي اين است كه در همه مناطق وضعيت 
مشابهي دارند. كاهش مقادير مواد مغذي بر روي جلبك ها كفزي نشان مي دهد كه نه تنها حداكثر بيوماس 

). روند تغييرات Biggs,  2000دهد، بلكه طول دوره حضور آنها را نيز كاهش مي دهد   (وفراواني را كاهش مي 
  ).Kahlert, 2001مواد مغذي با بيوماس جلبك هاي كفزي در درياچه ها بسيار پيچيده است(

 ,Oberholsterمعموال بين تنوع و فراواني جلبك هاي كفزي با اليه آلي در رسوبات بستر ارتباط منفي وجود دارد (

). در تاالب شادگان ميزان مواد آلي بر روي توليد اوليه اپي پلون ها در منطقه دورق اثرات منفي داشته است 2010
  و نسبتا از توليد كمتري برخورداراست. 

بر طبق طبقه بندي كه در دانه بندي رسوبات در تاالب وجود دارد، تاالب شادگان اكثرا از دانه بندي گلي و 
درصد بافت  70تشكيل شده و فقط در منطقه دورق كه در حال خشك شدن (فصل پاييز) است حدود رسي 

 ).9-4شني و ماسه اي دارد (جدول

 
  )Hakansson, 1981: طبقه بندي انواع بستر ها بر اساس اندازه ذرات تشكيل دهنده( 9-4جدول

  اندازه ذرات  بستر
  متر يليم002/0كوچكتر از   باال خاك رس
  متر يليم 06/0كوچكتر از   گل

  متر يليم 1/0-06/0  بايو ماسه ز شن
  متر يليم 2تا  1/0  و ماسه شن

  متر يليم 20-2  شن
  در معرض اريبس مكان هاي بزرگتر در  ايمتر و  يليم 100-20  متحرك يها و سنگ ها زهيسنگر

  گاهپناهداراي  مكان هاي كمتر در  ايمتر  يليم 1000-100  متحرك ريغ سنگ
  ميلي متر 1000بزرگتر از   سنگ تخته
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، نشان دهنده اين در مناطق مختلف پي فيتونا جنس هاي جلبك هاي كفزيتفاوت معني داري در بين فراواني 
است كه در منطقه دورق در تير و آبان ماه رده هاي به ترتيب باسيالريوفيسه و سيانوفيسه به بيشترين مقدار خود 

ايستگاهها تفاوت زيادي دارد. معموال در شرايطي كه جريان آب ورودي به تاالب مي رسند كه نسبت به ساير 
در فصل خشك كاهش مي يابد، ابتدا رشد جلبك ها سريعا افزايش يافته و به حداكثر مقدار خود مي رسند، كه 

ها كاهش مي در اين صورت بيوماس و توليد اوليه بطور معني داري افزايش مي يابد، اما پس از مدتي بيوماس آن
 et al., 2002يابد تا اينكه آب مجددا در فصل پرآبي، آب وارد تاالب شده و بيوماس تدريجا افزايش مي يابد(

Townsend البته چرا اين اختالف در اپي فيتون ها رخ داده است، قدر مسلم اين است كه با كم آب شدن تاالب .(
چسبيدن اپي فيتونها كاهش و به شدت فراواني آنها در  و خشك شدن برگهاي ماكروفيتي، سطح بستر الزم براي

  پايان فصل خشك كاهش مي يابد و سبب بروز اختالف نسبت به ساير مناطق مي گردد.
نيز بدليل در ماههاي مختلف طول سال  پي فيتونواپلون  اپي جلبك هاي كفزي تفاوت معني داري بين فراواني

. بيشتر گزارشات در باره تغييرات فصلي كه در مورد جلبك ها وجود تغييرات فصلي و رژيم آبي تاالب مي باشد
دارد، توجه بيشتري به پارامترهاي غير زيستي مانند شرايط نوري، مواد مغذي، دما و غيره دارند كه بعد از آن 
ي نهايتاً عامل زيستي  ناشي از تغييرات فصلي را به مقدار مصرف كنندگي، مصرف كنندگان جلبك ها مرتبط م

  ).Kahlert, 2001دانند(
، نشان در مناطق مختلف مورد بررسي پي فيتونواپلون  جلبك هاي كفزي اپي α كلروفيلبين  تفاوت معني دار

در منطقه دورق بسيار زياد مي گردد كه احتماال  پلون جلبك هاي كفزي اپي α كلروفيلدهنده اين است كه 
مطالعات بدست آمده نيز مويد اين واقعيت است كه بين جلبك هاي  بدليل عدم وجود ماكروفيت هامي باشد.

 α ). همچنين كلروفيلTuttle & Mitsch, 2005اپي پلون با بيوماس ماكروفيت ها رابطه منفي وجود دارد(كفزي 
با  مخالف آنچه در مورد رابطه اپي پلونهادر منطقه رگبه بسيار افزايش يافته اند كه  پي فيتوناجلبك هاي كفزي 

. در منطقه رگبه بدليل وجود ماكروفيت گونه هايي بيشتري از جلبك هاي اپي فيتون ماكروفيت ها وجود دارد
 & McNair)غالب شده اند. به عبارتي ديگر با افزايش ماكروفيت ها، جلبك هاي اپي فيتون نيز افزايش يافته اند

Chow-Fraser, 2003)اند كه بيوماس بدست آمده از كلروفيل در فصل  . بررسي هاي مشابه انجام شده نشان داده
باراني رشد كمي نسبت به فصل خشك دارد، كه اين پديده بيشتر به عوامل مشخص محيطي برمي گردد كه 

). البته اگر چه فراواني در جلبك Silverstre-Costa et al., 2005سبب تغييرات فيزيكي و شيميايي در آب مي شود(
فاوت معني داري داشته است ولي بدليل توالي جلبكي كه اتفاق افتاده است، گونه هاي كفزي در طول سال ت

هايي حضور يافته اند كه ميزان كلروفيل آنها بيشتر بوده است به عبارتي هر گونه جلبكي مقدار كلروفيل متفاوتي 
  ).et al., 2002 Pillsbury (با گونه ديگر دارد

در مناطق مختلف بسته به شرايط محيطي و دگرگوني زيستگاهي دارد. در تاالب شادگان  واينر -شاخص شانون
جلبك هاي كفزي اپي پلون در منطقه رگبه كه سرعت جريان آب در آن بيشتر از مناطق ديگر است، تنوع 



 ١٢٧.../  ويژگيهاي زيستي و غير زيستي جوامع شيالتي در  ارزيابي
  

 

وي كمتري وجود دارد. از آنجائيكه ساختار بستر يكي از مهمترين عوامل در تثبيت جلبك هاي كفزي بر ر
رسوبات بستر است و چنانچه جريان آب افزايش يابد، سبب ناهمگون شدن بستر و سبب ايجاد نيروهاي هيدرو 

). افزايش تنوع Ferrier & Carpenter,  2009ديناميكي بر روي بستر شده كه برروي موجودات آن تاثير گذار است (
ت وابسته است. مطالعات نشان داده اند كه تنوع در منطقه مالح به افزايش ميزان مواد مغذي مثل نيترات و فسفا

  ). Zheng et al., 2004گونه هاي جلبك هاي كفزي اپي پلون در رسوبات ارتباط زيادي با اين موادمغذي دارند (
همانگونه كه  اپي فيتون در منطقه مالح و بيشترين آن در منطقه عطيش مي باشد. جلبك هاي كمترين تنوع در

گرديد،كم شدن ماكروفيت ها در منطقه مالح بدليل كاهش كيفيت آب سبب كاهش تنوع در آنها قبالً نيز اشاره 
در عوض منطقه عطيش بدليل بهتر بودن كيفيت آب و حضور  .)(McNair & Chow-Fraser, 2003 شده است

  ماكروفيت ها تنوع بيشتري در اين جلبك ها نشان مي دهد. 
ن در پاييز و بيشترين آن در بهار مي باشد. همچنين كمترين تنوع در در اپي پلو جلبك هايكمترين تنوع در 

در باره تغييرات فصلي اپي فيتون در فصل زمستان و بيشترين آن در بهار مي باشد. همانگونه كه  جلبك هاي
ه جلبك ها وجود دارد، پارامترهاي غير زيستي مانند شرايط نوري، مواد مغذي، دما وغيره عامل موثري هستند ك

  ).Kahlert,  2001تنوع را در جلبك ها در بهار افزايش دهند(
 شده شده، استفاده رفته كار شانون به ازشاخص و آلودگي، تنوع رابطه نظر از منطقه وضعيت به بردن پي براي

با  اپي فيتونو  اپي پلونواينر هم در جلبك هاي كفزي  -شاخص شانون ميزان وضعيت (Welch, 1992) .است
وضعيت آلودگي نشان مي دهد كه از نظر آلودگي در تاالب شادگان در حد نيمه آلوده اي قرار داريم(جدول 

4-10 .(  
  (Welch,1992) واينر -: طبقه بندي وضعيت آلودگي با ميزان شاخص شانون  10-4جدول 

  واينر - ميزان شاخص شانون  وضعيت آلودگي
 Hَ  < 1  به شدت آلوده

 Hَ  = 1-3  نيمه آلوده

 Hَ  >3  عاري از آلودگي

  
در باره جلبك هاي كفزي كه چگونگي توزيع فراواني افراد يك جامعه را در ميان   ترازي زيستي شاخص
هاي مختلف بيان مي كند، در تاالب شادگان كمترين مقادير شاخص ترازي زيستي در اپي پلون ها در  گونه

كه توزيع  منطقه دورق و بيشترين آن در منطقه مالح مي باشد. اين ترازي زيستي در اپي پلون ها نشان مي دهد
ها در منطقه دورق داراي تغييرات بيشتري بوده و سبب شده كه درجه يكساني  تراكم و فراواني افراد گونه

پراكندگي افراد به حداقل برسد. در منطقه مالح پراكندگي افراد داراي وضعيت يكساني است. كمترين مقدار 
شترين آن در منطقه عطيش مي باشد. كمترين شاخص ترازي زيستي  در اپي فيتون ها كه در منطقه رگبه و بي
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مقدار در شاخص ترازي زيستي در اپي پلون ها و اپي فيتون ها در پاييز و بيشترين آن در تابستان است. در فصل 
  .پاييز درجه يكساني پراكندگي افراد به حداقل رسيده و در تابستان پراكندگي افراد داراي وضعيت يكساني است

در اپي   سيمپسون دهد. مقادير شاخص غالبيت ميزان فراواني و هموژني جامعه را نشان ميشاخص سيمپسون كه 
بوده كه كمترين مقدارآن در منطقه دورق و بيشترين آن در منطقه  80/0 -88/0و اپي فيتون  66/0 -88/0پلون 

هاي خاصي قادر به مالح مي باشد. بدليل اينكه منطقه دورق از ويژگيهاي خاصي برخوردار است و فقط گونه 
رشد هستند، كه باعث برهم زدن هموژني جمعيت مي شود. در منطقه مالح  وضعيت برعكس مي باشد. همچنين 

است. تنوع گونه اي كه  بهار بيشترينودر  در پاييز كمترين مقادير اين شاخص هم در اپي پلون و اپي فيتون
البته امكان فراهم شده كه همساني جامعه بيشتر شود. امكان حضور آنها بداليل فراهم شدن شرايط مناسب، اين 

  ).p<0.05مقادير اين شاخص نزديك به هم بوده و تفاوت معني داري بين آنها وجود ندارد(
ها  ها و تعداد كل افراد تشكيل دهنده گونه كه بر اساس رابطه بين تعداد گونه مارگالفغناي جمعيت  شاخص
ان كننده اين است كه در اپي پلون ها منطقه رگبه كه كمترين تعداد گونه را در تاالب شادگان بي شود. بيان مي

در اپي  دارد و منطقه مالح كه بيشترين تعداد گونه را دارند، به ترتيب كمترين و بيشترين غناي جمعيتي را دارند.
رد، به ترتيب كمترين و منطقه مالح كه كمترين تعداد گونه و منطقه رگبه كه بيشترين تعداد گونه را دافيتون ها 

به ترتيب درتابستان و  همچنين مقادير اين شاخص هم در اپي پلون و اپي فيتون بيشترين غناي جمعيتي را دارند.
قطعاً در پاييز و تابستان با تعداد كم گونه ها مواجه هستيم ولي در بهار  است. بهار بيشترينودر  پاييز كمترين

 يشتر است.بدليل تعدد گونه ها اين شاخص ب

تشابه آناليز خوشه اي  نشان مي دهد كه هرچه توزيع ناهمگون در جنس هاي جلبك هاي كفزي باشد، در صد 
بنظر مي آيد كه جلبك هاي اپي پلون و اپي فيتون توريع  (Cattaneo & Amireault, 1992) .تشابه نيز كاهش مي يابد

در صد  75جنس حدود  16و  15اپي پلون و اپي فيتونها  نسبتا همگوني در آنها و جود دارد. زيرا به ترتيب در
  داراي تشابه هستند.

اين تشابه درون مناطق به گونه اي است كه در جلبك هاي كفزي اپي پلون در دو گروه قرار مي گيرند، بدين 
شكل كه مالح و دورق در يك گروه و رگبه و عطيش در گروه ديگر قرار مي گيرند. اين تشابه در خصوص 

  لبك هاي كفزي اپي فيتون مناطق دورق و رگبه سبب شده كه در يك گروه قرار گيرند.ج
تشابه نسبي در مناطق مالح و دورق بدليل شوري باالتر از ساير نواحي، سبب شده كه جلبك هاي كفزي اپي 

ايش شوري پلون اين منلطق در يك گروه و مناطق رگبه و عطيش با شوري كمتر در گروه ديگر قرار گيرند. افز
 & Santoroآب عاملي منفي است براي نيترفيكاسيون اجتماعاتي است كه در اين محيط نامناسب زيست مي كنند(

Enrich-Prast, 2009 تشابه جلبك هاي كفزي اپي فيتون مناطق دورق و رگبه به گونه اي است كه اين دو منطقه .(
ند. اين مناطق بدليل شباهت آنها در حضور ماكروفيتها در از نظز ميزان كلروفيل و توليد اوليه تقريبا يكسان هست

  ).Conde et al., 1999اين پديده تاثير گذار است، زيرا مقدار اپي فيتون ها متاثر از مقدار سطح ماكروفيتها مي باشد(
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و مقدار  04/55با احتساب مقدار شاخص سطح تروفيكي در جلبك هاي جلبك هاي كفزي اپي پلون برابر با 
است. با مراجعه به جدول درجه بندي شاخص وضعيت  14/58ن شاخص در جلبك هاي كفزي اپي فيتون همي

تروفيكي و تطبيق اعداد بدست آمده از اين شاخص، اين تاالب از جنبه اين جلبك هاي كفزي در حد يوتروفي 
 ، تنها ماهيان گرم آبي، كاهش شفافيت، كاهش اكسيژن در هيپوليمنيون در تابستان، مشكالت ماكروفيت هاپايين

قادر به رشد در اين تاالب هستند. مطالعات خلفه نيل ساز و همكاران و بررسي هاي فرخيان باز مؤيد  مزوتروفي 
  ).1388فرخيان  ; 1388باالي تاالب (يا بعبارتي يوتروفي پايين) ذكر شده است (خلفه نيل ساز و همكاران، 

جلبك هاي و در تاالب در جلبك هاي كفزي اپي پلون تثبيت يافته بر روي رسوبات  αبرطيق ميانگين كلروفيل 
است و با توجه به طبقه بندي ديگري كه از  92/34و 46/17كفزي اپي فيتون تثبيت يافته بر روي گياهان به ترتيب 

  ). ,Zhou & Xu  2006)(6-4يوتروفيكاسون وجود دارد، بين مزوتروف زياد تا يوتروف قرارمي گيرند(جدول
در طبقه بندي ديگري كه از نظر يوتروفي و وضعيت تاالب وجود دارد، مجدداً بيانگر اين است كه تاالب باز در 

 ). 7-4طبقه يوتروفيك ضعيف قرار مي گيرد(جدول 

و ارزيابي  1389تا  1374برطبق مطالعات غفله مرمضي و همكاران و خلفه نيل ساز و همكاران  بين سالهاي 
ه كنوني بيانگر رابطه مثبتي وضعيت شاخص تروفيكي در طول سالهاي ذكر شده است. آناليز رگرسيون مطالع

خطي نيزبيانگر شيب مثبتي است كه، شاخص افزايش توليد و افزايش مواد مغذي و كاهش كيفيت آب 
).  1388ساز و خلفه نيل 1378، خلفه نيل ساز و اسماعيلي  1374) (غفله مرمضي و همكاران 2-4است(نمودار

البته مهم اين است كه افزايش شاخص تروفيكي بيانگروضعيتي است كه نشان دهنده اين است كه به طرف 
 Minneapolisيوتروف شدن پيش مي رويم و از جنبه اي وضعيت بدي از كيفيت آب را نشان مي دهد(

Minnesota, 2009 .( 

  

  
  در جلبك كفزي 89تا  74:ميانگين شاخص تروفيكي از سال 1-4نمودار

  

y = 1.775x - 2408.9
R² = 0.3857
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ارزيابي آلودگي تاالب براساس شاخص پالمر نشان مي دهد كه اين چهارمنطقه، بيانگر فاقد آلودگي آلي شديد 
مي باشند.ولي از جلبك هاي كفزي اپي پلون فقط منطقه عطيش و از جلبك هاي كفزي اپي فيتون به ترتيب 

مناطق بدون آلودگي از جلبك هاي كفزي اپي مناطق مالح،عطيش و رگبه داراي آلودگي نسبي هستند. ساير 
 ).11-4پلون به ترتيب مناطق دورق،مالح و رگبه و از جلبك هاي كفزي اپي فيتون منطقه دورق مي باشند(جدول

 
: شاخص آلودگي آب به مواد آلي  با استفاده از  مقاومت جلبك هاي اپي پلون و اپي فيتون در   11-4جدول

  تاالب شادگان 
 مالح عطيش دورق  رگبه

/ جنس هاي جلبك   شاخص آلودگي آلي
 ايستگاهها
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ي 
اپ

ون 
ي پل

اپ
ون  

فيت
ي 

اپ
ون 

ي پل
اپ

ون  
فيت

ي 
اپ

ون 
ي پل

اپ
ون  

فيت
ي 

اپ
ون 

ي پل
اپ

  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 Synedra 

 Cymbella مقاومت نسبتا كم - - - - - - - -

1  1 1 1 1 1 1 1 1 Cyclotella 

3  - 3 3 3 3 3 3 3 Nitzschia 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 Navicula 

 Gyrosigma مقاومت كم - - - - - - - -

- - - - - - - - 5 Euglena 

3 - - - - - 3 - 3 Chlorella 

- - - - 4 4 - - 4 Scenedesmus 

 Amphipleura مقاومت كم - - - - - - - -

 Spirogyra مقاومت نسبتا كم - - - - - - - -

 Closterium مقاومت نسبتا كم - - - - - - - -

 Spirulina مقاومت كم - - - - - - - -

- - - - - - 2 - 2 Ankistrodesmus 

 Planktoshareia مقاومت كم - - - - - - - -

 Gamphospheria مقاومت كم - - - - - - - -

 Schroederia مقاومت كم - - - - - - - -

 Aphanotheca مقاومت كم - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 Oscillatoria 

- - - - - - - - 1 Phormidium 

 جمع  امتياز   14 19 18 18 14 14 11 17
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  بنتوزها و مواد آلي و دانه بندي رسوبات -6-4
تاالبها از جمله نظام هاي حياتي، حيات بخش و شكننده و بسيار مفيد جهت حفظ تعادل موجودات مي باشند. 
سريعتر از ساير اكوسيستم ها صدمات ناشي از دستكاري ها و آلودگي ها را منعكس مي سازند، يعني اينكه 

  زودتر از بين مي روند.
ماكروبنتوزها يكي از شايعترين ارگانيسم هايي هستند كه براي ارزيابي و سالمت اكوسيستم ها بكار گرفته مي 

مي شوند، ولي بدليل  يايي با روشهاي آزمايشگاهي مشخصشوند. اگر چه آلوده كننده هاي فيزيكي و شيم
مي باشند. بنابراين بعنوان شاخصي  فراواني بي مهرگان كفزي، اين موجودات در عملكرد تاالبها بي نهايت موثر

مهم براي ارزش تاالبها شمرده مي شوند، زيرا فراوان هستند و به آساني محاسبه مي شوند و همچنين از لحاظ 
دي (رده) بيولوژيكي قوي هستند و شناخت تنوع و تركيب جمعيتي ماكروبنتوزي در يك منبع آبي به تقسيم بن

  تشخيص كل غناي گونه اي و تعيين ميزان سالمت يا عدم سالمت اكوسيستم آبي كمك خواهد كرد.
يه بستر نشان در ناح 1374گروه ماكروبنتوزي دربستر كه كاهش شديدي را در مقايسه با سال   7در اين مطالعه 

مي دهد. از آن جاكه تاالب شادگان به دفعات تحت تاثير پديده خشكسالي قرار گرفته است لذا طبيعي است كه 
فون محدودي داشته باشد. اين امر همچنين ميتواند ناشي از ورود فاضالبهاي كشت وصنعت و  بهم خوردن تعادل 

  زيستي و تخريب زيستگاهها باشد 
رين در صد فراواني  موجودات بستر متعلق به  استراكودا است ومقادير مواد آلي و سيلت كلي در اين مطالعه بيشت

براى مطالعه آلودگى مورد استفاده و  استراكودا را مى توان به عنوان يك شاخص حساسبستر نيز باال مي باشد. 
يم شود ثبات جامعه كمتر خواهد و از آنجا كه  هر چه غالبيت بين تعداد كمتري از گونه ها تقس بررسى قرار داد

وجود شرايط مساعدى چون دانه ريزى رسوب كه توام بود، لذا  نشانه عدم ثبات تاالب مي باشد و از آنجا  كه 
مي گردد. لذا افزايش  رشد مساعد  استراكودا را باعث ،ويژگى هاى مورفولوژى بستر و با فراوانى مواد آلى است

كلي با فراواني ماكروبنتوزها -ين عوامل ارتباط داد. مقايسه ميزان مواد آلي و سيلتاستراكوداها  را ميتوان  به ا
روند مشخصي را نشان نمي دهد و تعيين نقش بستر به علت مداخله ساير عوامل محيطي بسيار پيچيده است. به 

تغيير مي كند. همبستگي  عالوه اندازه و مقدار مواد آلي كه بر رشد ارگانيزمها تاثير مي گذارد بسته به نوع بستر
طبيعي عوامل محيطي فوق باعث مي شود كه به سختي بتوان علت كاهش يا افزايش ماكروبنتوزها را در ارتباط با 

كلي را به اثبات رساند. عالوه بر اين تفسير يك متغير منفرد هميشه عملي نمي باشد. در -عوامل مواد آلي و سيلت
رسد كه ادعا كنيم بستر و آن هم به تنهايي عامل پراكنش جانداران است اما هر حال اگر چه منطقي به نظر نمي 

  ).(Minshall, 1984بدون شك عامل بسيار مهمي در اين زمينه محسوب مي شود 
از آن جا كه اكثر جانوران به شدت به دما وابسته اند و اين امر در مطالعات زيادي با استفاده از سخت پوستان 

(Sutcliffe et al., 1981)  و حشرات(Sioli, 1984)  بيان شده است.دما بر رشد و تنفس جانوران و حاصلخيزي
اكوسيستم از طريق تاثيرات زيادي كه بر فرآيندهاي متابوليكي ميگذارند تاثير دارد، همچنين بر چرخه زندگي 
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ما و تغييرات ماكرو بنتوز جانوران و تحريك نمو جانور تاثير زيادي ميگذارد. در اين تحقيق ارتباط خاصي بين د
  ها مشاهده نشده كه مي تواند به دليل يكسان بودن ميانگين دما در ايستگاههاي مختلف باشد. 

در نتايج همچنين ماكروبنتوزها با ميزان شوري مقايسه شده اند. معموالً تغييرات آب و هوا و تغيير مقدار، زمان و 
ذارد و در اين رابطه، خشكسالي احتمالي داراي اهميت خاصي تغيير پذيري جريان آب بر تاالب تاثير مي گ

بهترين محيط  ي لب شورآبهاميباشد و بنابراين ممكن است اكوسيستم هاي برخي مناطق آسيب پذيرتر باشند. 
مي باشند. در رسوبات اين محيط ،استراكودها بحدي فراوان هستند كه مي توانند  زندگى براى اين موجودات

. در اين تحقيق در ايستگاههايي كه داراي آب لب شور هستند حضور فراوان استراكودها ـندسنگ ده تشكيل
  مشاهده ميشود و در ايستگاه دورق كه ميانگين شوري بسيار باالست استراكود مشاهده نميگردد. 

د، زيرا اثرات بارندگي و دبي جدي ترين عواقب بالقوه تغيير تاالب و رودخانه هاي منتهي به تاالب مي باش
جريان آبي و دبي از راههاي بسياري بر افراد گونه ها و فرآيندهاي اكوسيستم تاثير مي گذارد. بدون شك 
دماهاي باال تغييراتي را بر پراكنش گونه ها اعمال مي نمايد و گونه هاي محلي كه قادر به گسترش در عرض 

تاثير تغييراتي كه انسان بر منابع آبي اعمال مي  هاي جغرافيايي باالتر نيستند، نابود مي شوند. همچنين مجموع
  .(Allan and Flecker, 1993)كند، در مورد گونه هاي در معرض خطر به طور هشدار دهنده اي آشكارتر است 

گروه ماكروفون شناسايي شده است كه بيشترين فراواني را شيرونوميدها  15همچنين درمنطقه پوشش گياهي  
انواده شيرونوميده پراكنده ترين و فراوانترين گروه از حشرات مي باشند كه در آبهاي پشه هاي خداشته اند. 

شيرين، لب شور و شور وجود دارند. الروهاي شيرونوميده با انواع محيطهاي آبي و نيمه آبي سازگاري يافته و در 
هند. اين الروها در بيشتر محيطهاي آبزي بيش از نصف مجموع گونه هاي بي مهره گان حاضر را تشكيل مي د

جويبارهاي كوهستاني، مناطق يخبندان قطبي، آبهاي گرم رودخانه ها، باتالقها، حوضچه ها، اعماق درياچه ها، 
عنوان غذاي  دليل ارزش غذايي باال به اين موجودات به .ميان گياهان آبزي، در بافت آوندي گياهان.وجود دارند

همچنين در اين مطالعه تنوع گونه اي افزايش كمي را نسبت ند.. شو پروري محسوب مي ي مهمي در آبزي زنده
نشان ميدهد. تاالبها درون خود از تنوع زيستگاهي فراواني برخوردارند و اين امر از طرفي  87-1386به سال 

موجب تنوع بيشتر آنان و از طرف ديگر موجب پيچيدگي ساختار و عملكرد آنان مي گردد.  . به تناسب وجود 
  ن در سواحل و داخل تاالب ها جانوران متعددي نيز در تاالب وجود دارند گياها
-4)(جدول Welch  1992( مقياس به توجه با و بوده اي گونه تنوع تعيين جهت شاخصي كه شانون شاخص نتايج

12.(  
داد كه در كليه ايستگاه ها واقع در بستر وپوشش گياهي  نشان شود مي استفاده محيطي آلودگي ارزيابي جهت

  تاالب به جز پوشش گياهي رگبه آلودگي باال وجود دارد.  
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  Welch, 1992 توسط  شده معرفي الگوي :12-4جدول
  

  
محيط و عوامل محيطي ( از جمله خشكسالي، ورود آالينده ها به تاالب، كم آبي و دخالت در اكوسيستمي كه 

انساني)، نوسانات شديدي داشته باشد، تنوع كمتر است زيرا انرژي، بيشترصرف فعاليت هاي زيستي مي شود و 
ليت هاي انرژي كمتري صرف توليد بيومس شده كه خود موجب تنوع كمتر ميگردد. همچنين آلودگي و فعا

  انساني سبب كاهش تنوع مي گردد.
تاالب شادگان،  يآب ازيحداقل ن نييتعسطح و به دست آمده از مطالعات انجام شده در خصوص  جيبا توجه به نتا

نباشد.  نيو تاالب شادگان، قابل تام يرودخانه جراح يفعل طيرسد ارقام به دست آمده با توجه به شرا يبه نظر م
تاالب با  يآب ازيحداقل ن نييبا هدف تع يرسد بهتر است در ابتدا مطالعه ا يمشكل به نظر م نيبه منظور حل ا

 يفيو ك يكم طيمناسب جهت حفظ شرا يياجرا يو سپس راهكارها رديصورت پذ نانهيموجود و واقع ب طيشرا
  موجود ارائه گردد. 

 يستميو تنوع اكوس يگان توجه به گستردگدر تاالب شاد يآب ازيحداقل ن نييقابل توجه آن است كه در تع نكته
گوناگون  يها ياقوام ساكن در بدنه و اطراف تاالب، بهره مند تيو وضع ياجتماع يتاالب، ارزش ها ستميو س

 تيو حساس يمنابع مال ،يآنها، امكانات موجود منابع آب يدو رتبه بن يبا توجه به طبقه بند يفعل يو كمبودها
بوده و الزم است كه در  يفوق العاده ا  تياهم يو سند توسعه استان خوزستان دارا ياسيو س ياجتماع يها
 ياز آبين نييامر دارد، لزوم توجه به تع نيدر ا يمهم گاهيكه جا گري. نكته درديمد نظر قرار گ يآب ازين نييتع

در  يبه روز رسان تيبلقا يمختلف (ماه ها و فصول مختلف) و دارا يو متناوب در زمان ها ريبصورت انعطاف پذ
  باشد.  يو رخداد آن م يخشكسال دهيمانند پد ريمتغ طيو شرا نيمع يفواصل زمان

توسط غفله مرمضي و همكاران سطح   1375اكنون برآورد تخمين حجم آب ابقاء شده در تاالب كه در سال 
) كه توسط خلفه نيل ساز و همكاران 1389و مطالعه كنوني ( 1387-1386هكتار و در سالهاي 120000حدود 

يانگين حداقل وضع هكتار ذكر شده است. اكنون اگر م 69945و  56000انجام شد به ترتيب بطور متوسط 
متر عمق متوسط تاالب را  2هكتار مي باشد. چنانچه  82000موجود از سه سال بررسي بدست آوريم يعني مقدار 

متر مكعب در سال برآورد مي گردد.  با توجه به عدد فوق  1640000000مد نظر بگيريم، حجم تاالب حدود 
متر مكعب در ثانيه نيازمنديم تا وضعيت  52ودي حدود روز) به دبي ور 365براي پرشدن تاالب در طول يكسال (

  سال گذشته و اكنون برسد.  20تاالب به چيزي بطور متوسط بين 

  شانون  نتيجه
  منطقه با آلودگي باال

  منطقه با آلودگي متوسط
  منطقه فاقد آلودگي

H<1 
 

H<3 
 

H>3  
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كيفيت آب در تابستان در برخي از نقاط تاالب بدليل قطع شدگي بخشهايي از تاالب تا حدي نگران كننده است 
به نحوي كه ميزان اكسيژن محلول در ايستگاههاي رگبه، خروجي دورق و مالح مقاديري كمتري از حد مطلوب 

  پيدا مي كند. 
ه، مالح و عطيش) تا شور (خروجي دورق) آب تاالب شادگان جزء آبهاي لب شور با شوري متوسط (رگب

شود. كه طبعاً بخشهاي قطع شده از تاالب بدليل كم بودن عمق و تبخير شديد شوري آنها باالتر مي  محسوب مي
آب تاالب جزء آبهاي سخت ، در تاالب شادگان در حد مطلوب بوده است و از مقدار سختي pHرود. مقادير 

در تحقيق   ت در تاالب در حد آبهاي غيرآلوده بوده و مقدار يون نيتريت در اينشود. مقادير نيترا طبقه بندي مي
ميكروگرم در  90در ايستگاههاي مطالعه شده بجز در دو مورد همواره كمتر از آمونياك باشد. گاز  حد مجاز مي

ز نظر شاخص در حدي است كه تاثيري بر آبزيان تاالب ندارد. ا TSSليتر و در حد مجاز بوده است. مقادير 
كيفيت آب ايستگاه رگبه از شاخص كيفيت باالتر و ايستگاه مالح از شاخص كيفيت كمتري نسبت به ساير 
ايستگاهها برخوراست. از آنجا كه آب كانال نيشكر وارد منطقه رگبه  و پساب مجتمع آزادگان وارد منطقه 

ل نيشكر نسبت به رگبه و بيشتر بودن گردد، با توجه به كمتر بودن مقدار شاخص كيفيت آب كانا عطيش مي
توان احتمال داد كه كانال نيشكر اثر منفي و پساب آزادگان  شاخص كيفيت پساب آزادگان نسبت به عطيش، مي

تواند بدترين اثر را روي تاالب داشته  اثر مثبت بر روي تاالب شادگان داشته باشد. ضمنا ورودي مالح نيز مي
  باشد.

، pHقادير دازه گيري شده در تاالب شادگان در سالهاي مختلف نشان مي دهد كه ممقايسه پارامترهاي ان
، نيتريت و فسفات نسبت به BOD5كمي بيشتر از مطالعات قبلي و مقادير اكسيژن محلول،  TSSآمونياك و 

ا و نيترات افزايش يافته است. افزايش اين پارامتره TDSمطالعات قبلي كاهش و شوري، هدايت الكتريكي، 
  احتماال به دليل كم آبي و وجود خشكسالي در منطقه صورت گرفته است. 

البته در ارزيابي كه در خصوص كيفيت آب  تاالب مطرح است اين است كه براي احيا كيفيت آب تاالب چه 
ا چاره انديشي مي توان كرد؟ طبعاً اين نكته را بايد مد نظر داشت كه با افزايش جوامع انساني و طرحهاي اجر

شده در اطراف تاالب ها در تمام نقاط جهان با اين مسئله درگير هستند و كشورهاي توسعه يافته راهكارهاي 
، استفاده از تاالبهاي احياء آب تاالبيكي از روشهاي متفاوتي را براي رفع اين وضعيت به كار برده اند. 

ز آنها با اهداف گوناگون تصفيه فاضالبهاي مصنوعي است كه در سالهاي اخير كاربرد زيادي پيدا نموده است و ا
نقطه اي و غيرنقطه اي و نيز با هدف توسعه چشم اندازهاي اكولوژيكي مناسب استفاده شده است. تاالب هاي 

، مواد معلق،  BODمصنوعي، سيستم هاي مؤثري براي تصفيه فاضالبهاي شهري و صنعتي هستند كه قادرند 
نگين را از آب حذف نمايند. اين سيستم ها هزينه ساخت و نگهداري نسبتاً كمي پاتوژنها، مواد مغذي و فلزات س

دارند و در آنها انرژي ( اكسيژن ) الزم از طريق اتمسفر و مواد غذائي مورد نياز ميكروارگانيسم ها از مواد آلي 
نابع نقطه اي بكار تأمين مي گردد. اگرچه تاالب ها در ابتدا بمنظور تصفيه فاضالب از م و زهاب ها فاضالب
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گرفته شدند، اما در طول سه دهه اخير ارزش و كاربرد چند منظوره تاالب ها و بركه هاي گياهي به خوبي در 
كشورهاي پيشرفته شناخته شده و اهميت فزاينده آنها در تصفيه رواناب سطحي كشاورزي و شهري نيز مشخص 

يي اين سيستم هاي تصفيه در حذف آلودگيهاي نقطه اي گرديده است. از اين رو آگاهي و شناخت درباره توانا
و غيرنقطه اي در كشورهاي در حال توسعه و بويژه در كشورهاي خاورميانه كه هم اكنون با بحران كم آبي 

 ) .1386(معاضد و همكاران، روبرو هستند بسيار مهم مي باشد

ي از تيمار آالينده با هدف كنترل آلودگي و سال اخير استفاده از تاالب هاي مصنوعي بعنوان شيوه ا 50در طي 
مديريت فاضالب هاي خانگي و صنعتي رواج روبه رشدي داشته است. تاالب هاي مورد استفاده متشكل از 
تاالب سطحي با جريان آب آزاد و تاالب هاي زير زميني بوده اند. در هر دو نوع تاالب، پوشش گياهي از انواع 

گيرند. تجارب صورت گرفته در طيف وسيعي از شرايط اقليمي نشان  اده قرار ميآبزي بطور معمول مورد استف
داده است كه اين شيوه مي تواند انواع فاضالب هاي شهري، خانگي، كشاورزي و صنعتي را بطور موثري كاهش 
ه دهد. در واقع سيستم هاي تيماري تاالب مصنوعي، يك جايگزين عملي براي تيمار شيميايي فاضالب است ك

داراي منافع زيادي از جمله ساختارساده، هزينه هاي نگهداري و عملكرد پايين با رفع موثرآلودگي، مصرف 
انرژي كم، هزينه هاي راه اندازي پايين و مهارت هاي مورد نياز كم مي باشد. استفاده از اين سيستم ها بخصوص 

  .)1389( شريف و چهاردولي، است در كشورهاي در حال توسعه از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه
امروزه تاالب هاي طبيعي بدليل ورود  مواد مغذي فراواني كه از طريق فاضالبها شهري و صنعتي و پساب هاي 
كشاورزي به آنها وارد مي شود، بطور ناگهاني افزايش مواد مغذي درون آب مواجه مي گردند. اين پديده 

ب شادگان اين است كه در موجب يوتروفيكاسيون تاالب در ستون آب مي گردد. نكته قابل توجه در تاال
رخ مي دهد و موجب يوتروف شدن  به تاالب شادگان نيشكرزهاب واحدها  هيتخل 1380محدوده زماني سال 

در تاالب ميگردد و اما در سالهاي بعد با كاهش ناگهاني مواد مغذي اين  TSIآب تاالب و باالبردن شاخص 
ي پيچيده تر از اين است اين ورود مواد مغذي با ته نشين شاخص به مقدار پايين تري مي رسد. اما موضوع تا حد

شدن ويا جذب آنها توسط گياهان موجب ابقاء آنها در بستر مي شود و در سالهاي متمادي موجب يوتروف 
شدن تاالب توسط جلبك هاي كفزي گرديده است. طبعاً پيش بيني اين وضعيت اين است كه تاالب بطرف 

  م است اقدامات احياء با يك برنامه مدون علمي صورت گيرد.يوتروف شدن مي رود كه الز
طبعاً استفاده از موجوداتي مانند زئو پالنكتونها بعنوان شاخص هاي زيستي كه نسبت به تغييرات محيطي پاسخ 

در اين بررسي نشان مي دهد كه تاالب از جنبه تغييرات  wziسريعي را نشان مي دهند، ارزشمند است. شاخص 
بخش مياني تاالب از  wqiطي از  وضعيت نسبتاً خوبي برخوردار نيست. در كنار اين شاخص، شاخص زيست محي

كيفيت مناسبي داراست. ورودهاي آب در منطقه مالح و پساب هاي نيشكر با كيفيت كم مي تواند تا حدي 
واند نقش مفيدي براي نگران كننده باشد. اگرچه پساب مجتمع پرورش ماهي آزادگان چنانچه با احياء آنها مي ت

  تاالب داشته باشد.   
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Abstract: 
Shadegan wetland is one the international wetland which is registered in UNESCO and it is located in south of 
Khuzestan. This wetland have three zones: freshwater zone, intertidal zone and coastal zone with saltwater. The 
wetland is located in warm and arid region. This study was done in freshwater zone with the aim of finding 
solutions for integrated management to improve water quality of this habitat by monitoring of environmental 
trends and assessing the present situation. This study was done from March 2010 to February 2011 in four area 
of Shadegan wetland. 
The water quality index results showed that all stations of Shadegan wetland are categorized as group three with 
moderate quality. Rogbe station have the highest quality and Maleh have the lowest quality. Finally we can 
conclude that wastewater of sugarcane plants have negative effect and Azadegan sewage have positive effect on 
the wetland, and Maleh inlet can have the most negative effect on water quality. The amount of dissolved 
oxygen, BOD5, nitrite and phosphate decreased and conductivity, salinity, TDS and nitrate increased that can be 
due to water scarcity and droughts in the region. 
6 class and 54 genius of phytoplankton were identified. Bacillariophycae with 20 genius have (52%) and 
chlorophycae with 22 genius (14%) have the highest frequency percentage of total frequency. The average value 
of chlorophyll a was 10.95 mg/m3 per year and the annual average primary production was 2.68 g/c/m2 in a day 
which Rogbe and Maleh had the highest and lowest value respectively and eutrophication floating plankton were 
in high mesotrophic. 
18 epipleon and 27 epiphyton genius of benthic algae were identified which Bacillariophycae and cyanophycae 
were dominant. Chlorophyll a was the most common pigment and The wetland diversity index indicated semi 
polluted situation and eutrophication statues was high mesotrophic to eutrophic and based on Palmer index, the 
wetland had no severe organic pollution. Brachionus spp from zooplankton rotifer increased in summer due to 
high tolerance of salinity. Wetland zooplankton index indicates low quality of wetland situation. 
In substrate with vegetation, 15 groups of macrofauna of benthos were identified and Chironomidae had the 
highest frequency. In sedimentary substrate, 7 groups of macrobenthos were observed which in comparison to 
1995 they severely decreased. These changes can be due to drought, sewage entrance, habitat degradation and 
ecosystem disturbances. Satellite studies of the Shadegan wetland show that 69,945 hectares are suitable for 
aquatic life. 
 
Keywords: Shadegan wetland, Water quality, Plankton, Benthic algae, benthos, fish stocks, fishing 
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