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  بررسي پراكنش و تراكم گياهان آبزي غالب در بخش غربي تاالب انزلي
  رضا محمدي دوست و ، جواد دقيق روحي*عليرضا ميرزاجاني

پژوهشكده آبزي پروري آبهاي  موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، آموزش و ترويج كشاورزي، سازمان تحقيقات، ،بندر انزلي انزلي، ،ايران
  داخلي

  1397 /25/10: تاريخ پذيرش    1397/ 06/ 26: تاريخ دريافت

  چكيده

 ييخودنمال ضمع صورت بهدر بسياري موارد رشد كرده و  شدت بهاند كه مواد مغذي افزايش يافته هاييگياهان آبزي در محيط
توده گياهان آبزي در اين مطالعه شناسايي و تعيين زي. است قرارگرفتهآبزي ثير رشد سريع گياهان تأتاالب انزلي تحت . كنندمي

 Ceratophyllumور شناسايي شده غوطهگياه از چهار گونه  داد كهنتايج نشان . انجام گرفتغالب در بخش غربي تاالب انزلي 

demersum و Myriophyllum spicatum توده در يانگين زيم. در اكثر مناطق از پراكنش و تراكم بااليي برخوردار بودند
وزن خشك بوده كه تفاوت آنها در ابتداي  مترمربعگرم در  292 ± 311و در زمستان در حد  8/743 ± 5/536تابستان در حد 

اي تاالب از تراكم بااليي در مناطق حاشيه Azolla filiculoidesدر تابستان . آن بود اليه يمنتهبخش غربي بسيار بيشتر از 
 Hydrocotyle و Nelumbo nuciferaدو گونه . نشد يترؤدر زمستان در هيچيك از مناطق مورد بررسي  برخوردار بود ولي

vulgaris و  6/240 ± 4/70اي معادل تودهاي بوده كه در مناطق پراكنش، زيويژه در نواحي حاشيهگياهان برگ شناور غالب به از
هاي تاالب در حد در تمام بخش) WMI(مقدار شاخص ماكروفيتي تاالب . وزن خشك داشتند مترمربعگرم در  8/338 ± 142/
تر شدن بيشتر تاالب را در گردد كه يوتروفساالنه با مرگ گياهان مقدار بااليي از مواد آلي وارد اكوسيستم تاالب انزلي مي. بود 1

هاي اكولوژيك و اقتصادي تاالب انزلي بيش از پيش ارزشلزوم برداشت گياهان آبزي براي حفظ و احياء . پي خواهد داشت
  .گردداحساس مي

  توده ، زيور، گياهان شناورتاالب انزلي، گياهان غوطه :كليدي يها واژه

  armirzajani@gmail.com: الكترونيكي ، پست 09111846877: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
تاالب انزلي در بخش جنوب غربي درياي خزر از مهمترين 

 ازنظرهاي تاالبي كشور به شمار رفته و اكوسيستم
براساس آمار . گرددبسيار جوان محسوب مي شناسي ينزم

موجود، باالترين سطح آب در تاالب انزلي از اواخر دوره 
گزارش ) ميالدي 1800تا  1620قبل از (يخبندان پيشين 

-گرديد كه پس از آن با كاهش سطح آب درياي خزر زبانه

تاالب انزلي آشكار شد  دهنده يلتشكهاي خشكي و جزاير 
)32(.  

است كه در فهرست  يهايجزء اولين تاالباين تاالب 
 و المللي كنوانسيون رامسر ثبت شده است هاي بين تاالب

امروزه با مشكالت ريز و درشت متعدد خود در فهرست 
و 35، 28( است قرارگرفتهمونترو با الويت حفاظت و احياء 

 يگذار رسوبثير دو عامل اصلي أاين تاالب تحت ت). 42
شديد و رشد سريع گياهان روند سريع پير شدن را طي 

در حال حاضر تنها حوضچه غربي تاالب انزلي . نمايدمي
را در خود حفظ ها تاالبهاي شناخته شده زشبرخي از ار

ثير و رشد فزاينده أاين قسمت نيز تحت تاما نموده 
  . داردهاي گياهي قرار پوشش

 هاي آبگياهان آبزي از اجزاء اصلي اكوسيستمطور كلي به
رفته و نقش مهمي در جريان مواد مغذي،  به شمارشيرين 
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غذايي موجودات، چرخه نيتروژن و فسفر درياچه، روابط 
  ).38و 19(مهرگان و توليد ماهي دارند زيستگاه درشت بي

هاي بخصوص گياهي و اعمال برخي استفاده از گونه
در كاهش  يمؤثرنقش بسيار  يمديريتهاي مهندسي روش

و 27(كنند ايفا ميهاي آبي مواد مغذي آب و پااليش محيط
شناور  امروزه بسياري از گياهان آبزي در بسترهاي). 37

 تنها نهاين امر . شوندجهت پااليش آبهاي آلوده استفاده مي
- شود بلكه فرصتهاي آبي را سبب ميبهبود كيفيت محيط

هاي اقتصادي همچون توليد انرژي و تهيه مواد غذايي 
هرچند برخي . آوردمي به وجودهاي اهلي را نيز براي دام

رشد  واسطه بهها همچون سنبل آبي و كاهوي آبي گونه
  ). 48(شوند گرفته نمي در نظربودن  زا مشكلبسيار زياد و 

در ارتباط مستقيم با شاخص ) WMI(شاخص ماكروفيت 
عنوان الگويي تاالب قرار داشته و به) WQI(كيفيت آب 

  ).44و 22(ها مطرح شده است براي پايش تاالب

در تاالب انزلي گياهان آبزي در تكثير و بازسازي ذخاير 
ماهيان بومي و مهاجر نقش داشته و در تجمع و زادآوري 

با تغييرات ). 13(بسياري از پرندگان اهميت زيادي دارند 
رشد و  ،شديد اقليمي و يوتروف شدن شديد منابع آبي

-طوريهب يابدميفزوني  شدت بهگسترش گياهان آبزي نيز 

ل ضمع صورت بههاي آب شيرين در بسياري از عرصهكه 
ها دالر براي مقابله با آن در كرده و ساالنه ميليون ييخودنما

براساس مشاهدات . )34( شودمناطق مختلف دنيا هزينه مي
تردد بسياري از در تاالب انزلي تراكم باالي گياهان ميداني، 

نموده  يرممكنغشناورهاي محلي را در بسياري از مناطق 
همچنين براساس آمار آرشيوي پژوهشكده آبزي . است

و ميزان هاي شيالتي كاهش ارزش پروري آبهاي داخلي،
   .باشدمشهود مياين نواحي صيد ماهيان استخواني 

مطالعات گياهان آبزي در تاالب انزلي بسيار ناچيز و در 
گونه  19والديمير سكايا  1345در سال . باشدحد كلي مي

اولين ). 31و 10(مده از تاالب انزلي گزارش نمود گياهي ع
طور خاص به وضعيت پوشش گياهي تاالب گزارشي كه به

باشد انزلي و حواشي آن پرداخته مربوط به خاوري نژاد مي
گونه گياهي را ارائه نموده است  37كه فهرستي متشكل از 

هاي گياهي نيز گونه) 14(مهندسين مشاور يكم ). 4(
 9لف تاالب انزلي را فهرست كردند كه هاي مختبخش

گونه  6گونه باتالقي و  11گونه شناور،  12ور، گونه غوطه
اي را شامل شده مرتعي و تعدادي گونه درختي و درختچه

از منطقه حفاظت شده سياه كشيم تاالب انزلي، . است
گونه گياهي برآمده از آب،  18اراضي پيراموني آن،  يرازغ به
ور فهرست شده گونه غوطه 13اور و گونه برگ  شن 9

گونه و زير تقسيمات  103ها، در آخرين بررسي). 5(است 
جنس از گياهان آوندي از  78تيره و  48اي متعلق به گونه

گونه متعلق به  102و ) 8(منطقه حفاظت شده سياه كشيم 
) 6(سلكه  وحش ياتحجنس از پناهگاه  84تيره و  46

به استثناء كيمبال و كيمبال . تاالب انزلي گزارش گرديد
كه توزيع و گستره گياهان آبزي در تاالب انزلي را در ) 10(

توان بررسي را ارائه دادند، نمي 1345و  1335هاي سال
يافت كه گستره و تراكم گياهان آبزي تاالب را مشخص 

 گونه يچهكه  توان اذعان داشتبراين اساس مي. كرده باشد
ارائه انزلي تاالب  موجود درعمده گياهان از كمي برآورد 

كه اداره كل حفاظت ست ااين در حالي. نشده است
استان گيالن با خريد يك دستگاه دروگر سعي  زيست يطمح

خواهد نمود تا در ساليان آتي برخي از گياهان تاالب را 
هان و لذا داشتن اطالعات كمي از گيا. نمايد يآور جمع

هدف اين بررسي . باشدگستره پراكنش آنها ضروري مي
تاالب  يآب پهنهتوده گياهان غالب در شناسايي و تعيين زي

  .باشدميغرب 

  روشهامواد و 
حوضچه غربي تاالب انزلي تنها حوضچه باقيمانده از پيكره 

باشد كه در اين مطالعه مورد بررسي آبي تاالب انزلي مي
زني در تاالب انزلي حضور و طي گشت. قرار گرفت

ابتدا در پيكره . غالب ثبت گرديد گياهان شناورپراكنش 
يكسان در نظر  يباًتقر بافاصلهخط مطالعاتي  8تاالب غرب 



 1399، 4، شماره 33جلد                                                 )                                        ايران شناسي يستزمجله (گياهي  يها پژوهشمجله 

1016 

ايستگاه در راستا و اطراف  7الي  5گرفته شد، سپس تعداد 
اين خطوط تعيين گرديد، سعي گرديد تا فاصله نقاط روي 

طي  يبردار نمونه) 1شكل ( يكسان باشد يباًتقرخطوط 
براي دو فصل  درمجموعانجام و  1396تابستان و زمستان 

برداشت متر سانتي 155تا  60نمونه از اعماق  108تعداد 
با  توسط چنگگ فلزيور از گياهان غوطه يبردار نمونه. شد
). 40و 33(انجام گرفت  متر يسانت 36برداشت  طول

روش كوادرات نيز  مطلوبيت استفاده از چنگگ نسبت به
هاي گياهي اثبات شده هايي با تعداد زياد نمونهدر محيط

چنگگ، گياهان اي دو بار چرخش دايرهبا  .)29(است 
 يآور جمعهاي نمونهشد، گل و لجن  يآور جمعآبزي 
گياهان شسته  و جداشدهبا غوطه دادن گياهان در آب شده 
اده شدند ساعت قرار د 8 حدود در هواي آزاد به مدتشده 

هاي مربوط به هر نمونه. تا آب سطحي آنها جدا گردد
برحسب گونه ) 5و 3(ايستگاه با استفاده از منابع مرتبط 

آنها با ترازوي با دقت  تر وزنشناسايي و تفكيك شده و 
ها پس مقدار مشخصي از نمونه. شد يريگ اندازهگرم  1/0

قرار داده  گراد يسانتدرجه  70از توزين در آون با دماي 
ساعت دوباره توزين شدند تا امكان  24پس از . شدند

غالبيت گونه يا . ها فراهم گرددمحاسبه وزن خشك نمونه
بيشترين درصد تراكم گونه در هر ايستگاه با محاسبه نسبت 

هاي آن ايستگاه وزن خشك گونه به وزن خشك كل نمونه
اي همقدار مشخصي از نمونه. تعيين گرديد 100در ضرب

خشك شده در بوته چيني قرار داده شده و پس از توزين 
درجه به  450گرم در كوره با دماي  0001/0با ترازوي 

 آليكربن  ،مقدار مواد آلي. ساعت قرار داده شدند 4مدت 
هاي استاندارد با روشهاي گياهي هريك از گونهو خاكستر 

 برحسبگيري شده مقادير اندازه. شد يريگ اندازه) 20(
  .گرديدو ارائه محاسبه  مترمربعواحد در 

در اين بررسي با استفاده از اطالعات حضور و عدم حضور 
هاي مورد بررسي و ضرايبي كه براي ها در ايستگاهگونه

ها ارائه شده، شاخص ماكروفيتي تاالب بسياري از گونه
)WMI ( محاسبه گرديد و كيفيت آب تاالب با استفاده از

 ).22(زيابي قرارگرفت اين شاخص مورد ار

از آناليز توده گياهان ميانگين زيبراي مقايسه تفاوت 
و براي مقايسه ) One Way ANOVA( طرفه يكواريانس 

. استفاده شد) Tukey(ها از آزمون توكي ميانگين بين گروه
- –وسيله آزمون كولموگرافها بهابتدا نرمال بودن داده

  SPSS,Version 18نرم افزارآماري  .اسميرنوف كنترل شد
  .ها مورد استفاده قرارگرفتآماري داده وتحليل يهتجزبراي 

  
  1396خط مطالعاتي بخش غربي تاالب انزلي طي سال  8در  يبردار نمونهمناطق  -1شكل 
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  نتايج
در رويشگاه آبي مورد بررسي، گياهان برگ شناور غالب 

، Azolla filiculoides، Nelumbo nuciferaهمچون 
Hydrocotyle vulgaris، Trapa natans ،Hydrocotyle 

vulgaris  ،Hydrocharis morsus-ranae ،Nymphoides 

sp. .  وEichhornia crassipes صورت پراكنده و گاهي به
سه . هاي مختلف مشاهده شدندبا تراكم زياد در بخش

گونه اول بيشترين پراكنش و تراكم را طي تابستان در 
مشاهدات ميداني نشان داد كه در ). 2شكل (تاالب داشتند 

ز اين گياهان در نقاط پراكنش خود فصل زمستان بسياري ا
به استثناء گونه . از بين رفته و مشاهده نشدند

Hydrocotyle vulgaris اي كه در كل نواحي حاشيه
هاي هوايي ساير شود، از بين رفتن بخشمشاهده مي

مشهود  كامالًگياهان برگ شناور در نقاط پراكنش شان 
شدن وارد  توده خشك اين گياهان پس از پوسيدهزي. بود

شود و درصد مواد آلي ناشي از آنها در محيط تاالب مي
اي كه پس از تودهحداكثر زي. آورده شده است 1جدول 

 .H و A. filiculoides  ،N. nuciferaسه گونه غالب مرگ 

vulgaris ترتيبه بتواند وارد محيط تاالب انزلي گردد مي 
 .باشدميوزن خشك  مترمربعگرم در  720و  293، 401

بر اساس درصد وزن خشك سوخته شده اين گياهان 
، 1/146 ± 7/87 ترتيب معادله ب، ماده آلي آنها )2جدول (
 مترمربعگرم در  2/261 ± 4/109و  3/216 ± 3/63

بارزترين رخدادي كه در اين مطالعه مشاهده  .خواهد بود
از پيكره  A. filiculoidesشده است، حذف كامل گياه 

  .  در حدفاصل دو دوره بررسي بوده استتاالب انزلي 

هاي مورد بررسي نيز ور موجود در ايستگاهگياهان غوطه
 Ceratophyllum demersum ،Myriophyllum شامل

spicatum،Stuckenia pectinata و Potamogeton 

crispus گونه  1خط  6و  5هاي تنها در ايستگاه. بودندP. 

crispus  ها دودر ساير ايستگاهدرصد غالب بود و  88با 
درصد،  5/97با    M. spicatum و C. demersumگونه  

توده دو گونه مذكور زي. حضور گسترده و غالب داشتند
نشان داده شده  2در شكل 1396در تابستان و زمستان 

  . است

تابستان در حد ور در توده گياهان غوطهميانگين زي
گرم در  292 ± 311و در زمستان در حد  8/743 5/536±

طور كه پيداست تراكم همان. وزن خشك بود مترمربع
گياهان در خطوط مورد بررسي طي تابستان تفاوت 

كه در در حالي) < F ،05/0P=  98/0(نداشته  دار يمعن
 ،F=  77/5(باشد زمستان اين تفاوت مشهود مي

 05/0P > .(توده گياهي در در فصل زمستان بيشترين زي
 2و  1كه در خطوط اهده شده در حاليمش 8و  7خطوط 

طوركلي تفاوت به. توده مشاهده شده استافت شديد زي
هاي بررسي در بخش ور در دورهتوده گياهان غوطهزي

) L2و L1(بسيار كمتر از بخش شرقي ) L8 و  L7(غربي 
اگرچه اين تفاوت مربوط به هر دو گروه ). 3شكل (بود 
اما تغيير  ،باشدمي   M. spicatum و  C. demersumغالب

در تمام  يباًتقربوده و  تر مشخص  M. spicatum تراكم گياه
گاري و عدم تغيير زياد مانده. مناطق مشاهده شده است

در بخش غربي منطقه مورد بررسي  C. demersumگونه  
توده ، حداكثر زي)4شكل (باشد مشخص مي كامالً

گرم  2398( تر وزن مترمربعگرم در  10250تا  گونه ينا
توده ميانگين تفاوت زي. مشاهده شده است) وزن خشك

خطوط مورد  برحسبور در دو فصل گياهان غوطه
وزن خشك  مترمربعگرم در  5/505 ± 5/386بررسي 

درصد  5/71متوسط داراي  طور بهاين گياهان . باشدمي
 4/361 ± 3/276، بنابراين مقدار )1جدول (ماده آلي بوده 

از مواد آلي در فصل پوسيدگي اين  مترمربعر گرم د
محاسبه . گرددگياهان وارد اكوسيستم تاالب مي

نشان داد كه وضعيت مشابهي در تمام   WMIشاخص
هاي مورد بررسي وجود داشته و ها و بخشايستگاه

  .قرار دارد 1ميانگين اين شاخص در حد 
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  در تاالب انزلي) هاي مورد بررسيدر ايستگاه(ور و گياهان غوطه) در مناطق پراكنش(گياهان شناور توده زي -1جدول 
  آلي مواد

  )درصد(
  معدني مواد
  )درصد(

  خشك وزن
)g/m2(  

  تر وزن
 )g/m2(  

    گونه

6/85  4/14  5/102 ± 7/170  959 ± 5/1166  Azolla filiculoides Lam. 

هان
گيا

 
رگ

ب
 

اور
شن

 9/89  1/10  4/70 ± 6/240  7/299 ± 8/1023  Nelumbo nucifera Gaertn * 

7/71  4/28  8/285 ± 3/312  922 ± 4/1007  Trapa natans L. 

1/77  9/28  0/142 ± 8/338  9/1935 ± 3/3520  Hydrocotyle vulgaris L. 

5/85  5/14  7/17 ± 1/36  5/1241 ± 1/2955  Hydrocharis morsus-ranae L. 
Nymphoides Seg. 

82  18  9/94 ± 8/376  3/678 ± 4/2901  Eichhornia crassipes (Mart.) 

3/70  7/29  5/460 ± 2/327 8/1967 ± 3/1398  Ceratophyllum demersum L. 

هان
گيا

 
طه
غو

ور
 

4/70  6/29  3/293 ± 5/165  886 ± 500  Myriophyllum spicatum L.  

74  26  153 ± 27  447 ± 69  Stuckenia pectinata (L.) Böerner 

Potamogeton crispus L. 

  . است شده گرفتهفقط اندام خارج از آب گياه در نظر * 

  
هاي گياهي غالب در بخش غربي تاالب انزلي پراكنش گونه -2شكل 

  1396طي سال 

  
ور در خطوط و توده خشك گياهان غوطهتغييرات زي -3شكل 

  فصول مختلف مورد بررسي در تاالب انزلي
  )باشدهاي همگن بر اساس آزمون توكي ميحروف بيانگر گروه(

  
توده تر دو گونه غالب در تاالب انزلي در تغييرات زي -4شكل 

  خطوط و فصول مختلف مورد بررسي

  گيري يجهنتبحث و 
توده گياهان آبزي در تاالب دراين بررسي حجم باالي زي

كه ارتباط مستقيمي با مواد ) 1جدول (انزلي مشاهده شد 
حوضه آبخيز در توسعه جوامع شهري . مغذي وارده دارد

ر پي به تاالب را د هانزلي افزايش مواد مغذي واردتاالب 
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فراغني روند ، )7(براساس آخرين اطالعات . داشته است
و دهه هفتاد ) 31( شدن تاالب انزلي نسبت به دهه پنجاه

عالوه بر . به سمت يوتروفي شديد ميل نموده است) 18(
 و گسترش، حضور )17( هاورود مواد مغذي از رودخانه

همچون آزوال كه ظرفيت تثبيت نيتروژني برخي گياهان 
روند قش بسزايي در تشديد ن) 46و 11( بااليي دارد

نداشتن  يلبه دل. شته استتاالب انزلي دافراغني شدن 
 گونه يچهتوان زمان گذشته نميتوده از زياطالعات 

- بهاما  د،اي با نتايج حاصل از اين تحقيق ارائه نمومقايسه

ررسي در مقايسه با اطالعات دهه طور كيفي، نتايج اين ب
در پوشش گياهان آبزي بارز نشان از افزايش ) 18(هفتاد 

تاالب افزايش پوشش گياهي . تاالب انزلي داشته است
تا  1991اي مربوط به سالهاي با تصاوير ماهوارهانزلي 
  . )47( باشدمي يصتشخ قابلنيز  2001

و  توده گياهان تاالب، جذب مواد مغذيافزايش زي
گونه 10از بين . كاهش آنها را هم در بر خواهد داشت

ور غالب مشاهده شده در زمان بررسي، دو گونه غوطه
Ceratophyllum demersum  وMyriophyllum 

spicatum    و دو گونه شناورAzolla filiculoides و 
Hydrocotyle vulgaris  بيشترين فراواني و پراكنش را

 .Mو  C. demersumي هاهمچنين گونه. داشتند

spicatum  هاي به همراه گونهP. crispus  وChara 

fragilis  هاي ارائه بيشترين پراكنش را در فهرست گونه
شده توسط مهندسين مشاور يكم در ناحيه مورد بررسي 

توده گياهان در كاهش نقش تنوع و زي). 14(داشتند 
و  بررسي شدهRitchie و   Engelhardtفسفر آب توسط 

اي نشان دادند كه كاهش فسفر آب با افزايش تنوع گونه
توده نداشته، ولي با افزايش زي دار يمعنگياهان تفاوت 

 .Mگياه . )23(كلي گياهان همبستگي مستقيم داشته است 

spicatum  در درياچهWingra  آمريكا با غلظت فسفري
ميكروگرم مطالعه شده و نشان داده شد كه اوج  33تا حد 

اتفاق افتاده و حداكثر  يده گلهاي توده گياه در دورهزي
توده گياهي در اواخر مرداد وجود داشته و وزن مواد آلي 

گرم وزن  400يعني معادل  مترمربعگرم در  230در حدود 
غلظت بحراني نيتروژن و ). 19(خشك گياه بوده است 

/ 75در حد  يببه ترتفسفر براي رشد آن در آزمايشگاه 
برآورده ) بر اساس وزن خشك(درصد  07/0و درصد 

رشد انواع گياهان آبزي در استخرهاي . )38(شده است 
كيلوگرم وزن خشك  77/9تا  04/7يوتروف چين تا حد 

 52بوده، كه قادر بودند نيتروژن كل را در حد  مترمربعدر 
. )48(كاهش دهند درصد  85و فسفر كل را در حد درصد 

قادر بود در حد  C. demersumگياه )41(در يك بررسي 
در  مترمربعگرم فسفر آب را در  02/0گرم نيتروژن و  1/0

هلند،   Vechtenدر درياچه مزوتروف . جذب نمايد روز
گرم در  115در حد   C. demersumتوده حداكثر زي

ها به مواد آلي گزارش شد كه در برخي سال مترمربع
 مترمربعگرم در  24خاطر سرماي شديد افت شديد تا 

با نسبت  C. demersumارتباط تراكم . )21(داشت 
درياچه نروژ بررسي  24كلروفيل به غلظت فسفر در 

گرديد و نتايج نشان داد كه با افزايش اين نسبت درصد 
-اين گياه در درياچه). 36(يابد پوشش گياهي كاهش مي

 مترمكعبدر  گرم يليم 30هايي با غلظت فسفر باالي 
در برخي مناطق رقابت بين . )36(ت متراكم شده اس

براي نور و نيتروژن  C. demersumفيتوپالنكتون و گياه 
طور مثال در معدني سبب توالي حضور آنها گشته است به

انگلستان فيتوپالنكتون در زمستان و بهار  Sangwinاستخر 
در تابستان تراكم  C. demersumكه غالب شده در حالي

  . )25(يابد باال مي

سنبل آبي،  ازجمله، رخ رشد بسيار باالي برخي از گياهانن
 .E(دو گونه  سنبل آبي . گرددصورت معضل پديدار ميبه

crassipes ( و آب بشقابي معمولي)H. vulgaris ( كه در
اين مطالعه در تاالب انزلي مشاهده شدند، در شرايط آب 

و از  64تا  8/2از  يببه ترتو هوايي فلوريدا نرخ رشدي 
در روز داشته  مترمربعدر ) وزن خشك(گرم  3/18تا  4/2
) وزن خشك(تن  41و  106اي معادل تودهزي يببه ترتو 

  . )43(كنند در هكتار در سال توليد مي
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قسمت اعظم بخش  M. spicatum دراين بررسي گونه
هاي غالب به شمار غربي تاالب را پوشش داده و از گونه

). 4شكل (كه در فصل زمستان از بين رفته است  رودمي
هاي آمريكا نيز غالب بوده و اين گياه در برخي از درياچه

. گرم در مترمربع داشته است 1146تا  223اي از تودهزي
 مترمربعگرم در  360تا  32توده آن از تغييرات فصلي زي

مشاهده شده  يده گلبوده و بيشترين تراكم آن در زمان 
هاي آبي غالبيت آن در بسياري از محيط). 38و 26(است 

در دامنه وسيعي از تواند به اين دليل باشد كه مي
 فاكتورهاي شيميايي آب، عوامل محيطي همچون نور،

  ). 38و 24(خصوصيات بستر و مواد آلي رشد نمايد 

توده گياهان در فصول مختلف در زي دار يمعنتغييرات 
 3هاي شكل(مناطق مورد بررسي مشاهده گرديد نيمي از 

كه در ارتباط با  بر آناين تفاوت عالوه ). 4و 
گياهان و مرگ طبيعي آنها در فصل زمستان  شناسي يستز

ميزان . تواند در اثر تغيير شرايط محيطي باشدباشد، ميمي
ميزان نور . باشندنور و  شوري از آن جمله عوامل مي

 .Cبيشتر از گياه  M. spicatumه مورد نياز براي گون

demersum  بوده و نشان از موفقيت رقابتي گونهC. 

demersum باشد هاي با نور كمتر ميبراي رشد در محيط
-در زمستان مي C. demersumبودن گياه  تر فراوان). 38(

وجود اين گياهان براي بقاء . تواند در اين ارتباط باشد
يست، خزندگان و ماهيان دوز يها گونهنسل بسياري از 

 C. demersumمثال پايايي گياه  طور بهباشد، ضروري مي
تا فصل بهار محيط مناسبي را براي تكثير قورباغه مردابي 

  . فراهم خواهد نمود) 16و 15(و رشد الرو آنها 

در پراكنش گياهان تاالب  يرگذارتأثشوري از ديگر عوامل 
نشان داد كه  )39(و همكاران نيلسن مطالعه . باشدمي

افزايش شوري در دو تاالب استراليا سبب كاهش تنوع و 
هاي گياهان آبزي شده و تداوم شوري كاهش فراواني گونه

  . زني آنها را در پي داشته استها و جوانهدانه

طوركلي اراضي پست حاشيه درياي خزر همچون تاالب به
و  مدت يانمانزلي تحت تأثير نوسانات كوتاه مدت، 

آمار ). 30(سطح آب درياي خزر هستند  درازمدت
وجود دارد كه  1830تغييرات آب درياي خزر از سال 

اگرچه در حال . شودمتر در آن ديده مي 3نوساني تا حد 
هاي تاالب انزلي خشك شده يا از حاضر بسياري از بخش

هاي توان جريانعمق بسيار اندكي برخوردار است ولي مي
) 12( پرست ملت. ها مشاهده نمودشآبي را در تمام بخ

هاي آبي در تاالب انزلي را به اين صورت تشريح جريان
كرده است كه در بسياري از مواقع جريان آب شيرين 

اليه زيرين به  شور آبسطحي به سمت دريا و جريان 
با افزايش سطح آب درياي . سمت تاالب برقرار است

هاي شرقي و طور يكنواخت در كل بخشبه شور آبخزر، 
با كاهش سطح آب درياي خزر . كندغربي تاالب نفوذ مي

تر از مناطق شرقي ايستابي آب در مناطق غربي طوالني
هاي ده ساله تاالب انزلي نيز نشان داده يبند جمع. است

- هاي مختلف در الينداد كه تغييرات شوري آب در ماه

- ميبسيار بيشتر از ساير خطوط مورد بررسي  2و  1هاي 

شهريور  تا يرتهاي باشد، باالترين مقادير شوري نيز در ماه
كاهش بارندگي در تابستان و ). 18(مشاهده شده است 

نفوذ آب دريا در برخي ايام سبب ماندگاري و شوري 
ميكروزيمنس در  4/7بيشتر آب در اين بخش تا حد 

مربع شده كه شروع مرگ گياهان را درپي  متر يسانت
با  1800رچه تاالب انزلي پس از سال اگ. خواهد داشت

كاهش سطح آب درياي خزر تشكيل گرديد، اما افزايش 
ها در حاشيه تاالب سبب شد تا جمعيت و تغيير كاربري

نيز باعث احياء و  1995باال آمدن آب درياي خزر در سال 
  .)32(بازگشت آن به حالت اوليه نگردد 

از  مترمربعگرم در  362براساس نتايج اين بررسي حدود 
طور به. گرددمواد آلي گياهي وارد اكوسيستم تاالب مي

شود بيشتر كلي مقدار كربن آلي كه توسط گياهان آزاد مي
 40تا  10كه در حد  شده يقتحقدر محصوالت كشاورزي 

  .)45(درصد توليد فتوسنتزي است 
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دراين مطالعه حذف و عدم  توجه قابليكي از نكات 
بررسي دوره زمستان از مناطق  مشاهده گياه آزوال در

) 1(براساس گزارش ارشد . پراكنش خود بوده است
 يلوگرمك 5/3 ±4/1(توده اين گياه در تابستان بيشترين زي

) مترمربعكيلوگرم در  1/2±1/0(و در زمستان ) مترمربعدر 
بوده ) 1جدول (شد كه بيشتر از مطالعه كنوني  يريگ اندازه

و درصد مواد آلي  5/5 و درصد وزن خشك گياه حدود
تغييرات فصلي نور و . بوده است 3/82آن نيز در حد 

-روي رشد آزوال داشته به داري يمعندرجه حرارت اثر 

طوريكه حداكثر ميزان رشد آزوالدر ارديبهشت تا مرداد در 
ميكرو انيشتين در  295درجه و شدت نور  30-20دماي 
ين زمان دو كوتاهتر. در ثانيه مشاهده شده است مترمربع

روز برآورد  2/6به ميزان  يرماهتبرابر شدن اين گياه نيز در 
دليل حذف گياه آزوال طي دوره بررسي ). 9(شده است 

هاي اين با مرور نيازهاي زيستي گونه. باشدنامشخص مي
سرمادوست  Azolla filiculoidesجنس مشخص شده كه 

ماند و ماكزيمم درجه نيز زنده مي -8بوده كه تا دماي  
و  گراد يسانتدرجه  38آن در حد  تحمل قابلحرارت 

در تابستان ). 2(باشد درجه مي 20دماي بهينه رشد آن 
 31روز باالتر از  71ماكزيمم درجه حرارت هوا در  1396

درجه قرار  38درجه بوده و در چهار روز در حد بحراني 
احتمالي  هنابودكنندتواند يك عامل داشته است كه مي

تواند افزايش شوري نيز تا حدي مي. محسوب گردد
طوريكه افزايش تا عامل كنترلي محسوب گردد به عنوان به

درصد كاهش  50درصد رشد آزوال را به ميزان  4/0حد 
ريزش باران شديد در بازه زماني كوتاه در ). 2(دهد مي

باعث ايجاد سيالب و افزايش  1396شهريور و مهر سال 
سطح آب تاالب شده و سبب شد تا بخش اعظمي  شديد

اين حجم زياد در . از تراكم آزوال از تاالب خارج گردد
محل اسكله بندر انزلي مشاهده گرديد كه در حال ورود به 

  . درياي خزر بودند

مطلوب بودن كيفيت آب نيز نا WMIاستفاده از شاخص 
در  ضرايب مورد استفاده. تاالب انزلي را نشان داده است

هاي شناسايي شده در حداقل اين شاخص براي گونه
ميزان قرار داشته و سبب شده تا مقدار عددي شاخص 

WMI شاخص  5/2مقادير كمتر از . در حداقل باشدWMI 
نشانگر ميل به تخريب شديد تاالب بوده و مداخالت 
-مديريتي در راستاي ترميم محيط تاالبي را ضروري مي

 تدوين برنامه مديريت كنترلاس بر اين اس. )22(نمايد 
از طريق كاهش بار آلي و مواد مغذي وارده گياهان آبزي 

براي حفظ و گياهان آبزي و برداشت مستمر به تاالب 
هاي اكولوژيك و اقتصادي تاالب انزلي احياء ارزش

هاي دراين تحقيق گونه .گردداحساس مي ازپيش يشب
كه كاهش حالي بودند در موردتوجهاي كمتر گياهي حاشيه

اي با خشك شدن نواحي حاشيه زمان همگستره آبي تاالب 
اي همچون در ارتباط با توسعه و رشد زياد گياهان حاشيه

بنابراين . باشدني، لويي، اسپرغان، جگن و غيره مي
ضروري است تا بررسي و كنترل گياهان مذكور نيز مورد 

  .  توجه قرار گيرد

  سپاسگزاري

رياست و معاونت تحقيقاتي وقت پژوهشكده آبزي از 
كه پيگيري الزم  ان دكتر خاني پور و ولي پور آقايپروري، 

براي تصويب پروژه و تخصيص اعتبارات اجرايي را 
.. حجت ااز آقاي مهندس . شودنمودند تشكر مي

ها همكاري نمودند تقدير و خداپرست كه در ترسيم نقشه
بررسي پراكنش "ر قالب پروژه اين مقاله د. شود يمتشكر 

با شماره مصوب   "گياه سنبل آبي در  استان گيالن
سازمان تحقيقات،  124- 73- 107-12- 95039- 951090

مالي اداره كل  بااعتبارآموزش و ترويج كشاورزي و 
  .رسيد به انجاماستان گيالن  زيست يطمححفاظت 
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Abstract 

Aquatic plants are severely increased in eutrophic ecosystem and sometime be caused 
problem as different aspects. The high abundance of aquatic plants and sedimentation 
are the main problems in Anzali Wetland. In this study the identification and biomass of 
dominated aquatic plants was investigated in western part of Anzali Wetland. Among 
four submerged macrophytes, the Ceratophyllum demersum and Myriophyllum 
spicatum had the highest distribution and abundance. The biomass average were 
743.8±536.5 and 292±311 gr dry weight m-2 in summer 2017 and winter 2018, 
respectively. The biomass seasonal change was more in eastern rather than western of 
studied area. Azolla filiculoides had a high abundant and distributed in marginal area 
during summer while it was completely and incredibly disappeared until winter around 
Anzali Wetland. Among marginal floating macrophytes, Nelumbo nucifera and 
Hydrocotyle vulgaris were highly distributed with 240.6±70.4 and 338.8±142 gr dry 
weight m-2 respectively. The Wetland Macropphyte Index value was nearly similar 
around study area and was about 1. The annually dead of macrophytes in winter can 
increase the eutrophication trend in Anzali Wetland. Then, it's necessary to remove the 
aquatic plants in Anzali Wetland to preserve of its ecological and economical values.  

Key words: Anzali Wetland, submerged plants, floating plants, biomass 


