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چکيده

در اين پژوهش زيتوده گونههاي گياهي چيره آبزي چهار تاالب اصلي
و مهم مرزونآباد ،بصراء ،لنگور و رمنت در شهرس��تان بابل ،استان
مازن��دران ارزياب��ي گرديد 12 .گونه گياهي متعلق ب��ه  11جنس و 9
خانواده گياهي در اين پژوهش بررس��ي شدهاند .براي اين کار تعداد
 131قطع��ه نمونه ( )Plotدر قالب  7تراب��رش ( )Transectاز تاالبهاي
مختلف نمونهبرداري شده و بعد از ثبت ويژگيهاي تاج پوشش و وزن
زيتوده آنها ،با استفاده از فنون آماري  ANOVAو رستهبندي ()DCA
مورد آناليز قرار گرفتهاند .ميانگين مجموع زيتوده همه گونههاي گياهي
چيره تاالبهاي بابل  1309/19گرم در متر مربع است .از مقدار ميانگين
مزبور ،بيش��ترين سهم زيتوده مربوط به گونه Phragmites australis
و کمترين س��هم آن مربوط به گونه  Najas gramineaاست .گونههاي
 Typha latifoliaو  Ceratophyllum demersumب��ا مق��دار  3029/81و
 330/10گرم در متر مربع به ترتيب داراي بيشينه و کمينه وزن خشک
در داخل پالتهاي مورد مطالعه ميباش��ند .در نمودار  DCAمربوط
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به تاالبهاي مختلف ،گونههاي همچون Ceratophyllum demersum

 ،Typha latifolia ،Phragmites australisو Potamogeton pectinatus

س��هم زيادي در افزايش زيتوده دارند .آناليزهاي  ANOVAمشخص
کرد که به غير از گونههاي  Schoenoplectus lacustrisو Potamogeton
 lucenseگونهه��اي چيره آبزي ديگر از نظر مي��زان زيتوده ،اختالف
معنيداري را در بين تاالبهاي مختلف نشان ميدهند.
واژهه�ای کلي�دي :زيت��وده ،گونههاي چي��ره آب��زي ،DCA ،آناليز
 ،ANOVAتاالب هاي بابل ،استان مازندران

مقدمه

تاالبه��ا ب��ه عن��وان يک��ي از مهمتري��ن
اکوسيستمهاي جهان ،تعداد زيادي از گياهان
منحصر به فرد و سازگار با شرايط مرطوب
را م��ورد حماي��ت قرار ميدهن��د (& Cronk
 .)Fennessy 2001آنها همچنين نقش راهبردي
در احي��اي آبه��اي آل��وده (Barbera et al.
 ،.)2009فراهم آوردن زيستگاه مناسب براي
بيمهرگان ،ماهيها و پرندگان آبزي (Dogan
 )et al. 2008دارند .تاالبها اکوسيستمهايي با
بيشترين ميزان توليد در جهان شناخته شدهاند
( .)Westlake, 1982ويژگيهاي بارز اجتماعات
گياهي که نسبت به شيبهاي محيطي واکنش
نشان ميدهند ،ش��امل ترکيب گونهاي ،غناي
گونهاي ،انواع مختلف شکل رويشي و زيتوده
گياهي ميباشد ( .)Dwire et al. 2004زيتوده
گياهي که وزن گياهان در واحد س��طح است،
از شاخصهاي ارزيابي اکوسيستمها به ويژه
اکوسيس��تمهاي تاالبي محس��وب ميشود.
با توجه ب��ه ارزش اقتص��ادي و اکولوژيک
گياه��ان آبزي ،شناس��ايي و تعيي��ن زيتوده
آنه��ا در تاالبها به منظ��ور برنامهريزي و
مديريت حفاظت بس��يار مفيد اس��ت .در اين
ميان نق��ش گياهان ماکروفيت که به ش��کل

چي��ره در تاالبها حضور دارن��د پررنگتر
است و پژوهشهاي بسياري براي مشخص
نمودن ميزان توليدات اوليه اين عناصر اصلي،
در تاالبه��اي مختلف دنيا به انجام رس��يده
اس��ت ( .)Ennabili et al. 1998از سوي ديگر
نقش ارتب��اط توليد زيت��وده و ميزان ذخيره
انرژي در گياهان س��بز در اکوسيس��تمهاي
مختلف و اس��تفاده بعدي آن توسط آدمي بر
کسي پوشيده نيست (.)Kaul & Sapru 1973
همچنين امروزه تحقيقات زيادي در ارتباط با
غناي گونهاي و مقدار زيتوده در اکوسيستمها
به انجام رس��يده است که مهمترين دستاورد
آن کشف رابطه کوهاني شکل غناي گونهاي/
بيوماس گرايم ( )Grime, 2001ميباشد.
عليرغم وجود مطالعات گس��ترده اکولوژيک،
ترکيب فلوريستيک و پوشش گياهي تاالبهاي
ايران (رجوع به ذکر منابع در Khodadadi et
 ،al. 2010جليلي و همکاران 1388 ،و اسداللهي
و هم��کاران  ،)1390پژوهشهاي بس��يار کم
و معدودي بر روي س��اختار زيتوده گياهي
تاالبه��ا و تاثيرپذي��ري آنه��ا از اجتماعات
گياه��ي در ايران صورت گرفته اس��ت که از
آن جمله ميتوان به مطالعات انجام گرفته بر
روي گياه��ان چيره آبزي در تاالب اميرکاليه
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هکت��ار در موقعي��ت جغرافياي��ي´ 52°35تا
(آغوستين سنگر ،)1355 ،تاالب انزلي (Bjork
´ 52°45ط��ول ش��رقي و´ 36°31تا ´36°37
 ،)and Berggren, 1976تاالب س��ياه کش��يم
ع��رض ش��مالي ق��رار گرفتهاند (ش��کل .)1
در انزلي (رياضي )1375 ،و تاالب هش��يالن
ارتفاع متوس��ط اين تاالبها  15متر ميباشد
کرمانشاه ( )Karami et al. 2001اشاره نمود.
که در مناطق جلگهاي و پس��ت واقع شدهاند.
در اين تحقيق اهداف زير مد نظر بوده است:
کشتزارهاي بس��ياري (به ويژه شاليزار) در
1 .1بررس��ي زيتوده گياهي گونههاي چيره
اط��راف اي��ن تاالبها ق��رار گرفتهاند که آب
آبزي؛
مواد و روش
مورد نيازخود را با لوله کشي از اين تاالبها
2 .2ارتباط اجتماع��ات گياهي گونههاي چيره
تامين ميکنند .منب��ع آب اين تاالبها غير از
آبزي و تاثير آن بر زيتوده گياهي و ارتباط
منطقه مورد مطالعه
آب باران ،از س��ه رودخانه اصلي تاالر ،بابل
ميزان زيتوده گونههاي مختلف تاالبي؛
اقليمي
ش��ود.
تامين م
مازندران) بارود
گياهي در
زيت��وده
مي��زان
تفاوت
3 .3
 11تا
اطالعات '°31
ت جغرافيايي
هکتاريدر موقعي
هراز2773
و کلي
وسعت
رمنت (بابل،
بصراء ،لنگور و
ه��اي آباد،
تاالب مرزون
چهار
ايستگاه نزديک به منطقه (ايستگاه هواشناسي
تاالبهاي مختلف م��ورد مطالعه و دليل
' 11°71طول شرقي و ' 33°32تا ' 33°37عرض شمالي قرارگرفته اند (شکل  .)2ارتفاع متوسط اين تاالب ها  21متر مي باشد که
قراخيل) نش��اندهنده ميزان متوس��ط باران
تفاوتهاي آنها با يکديگر.
در مناطق جلگه اي و پست واقع شده اند .کشت زار هاي بسياري (به ويژه شاليزار) در اطراف اين تاالب ها قرار گرفته اند که آب
 738.7ميليمت��ر در س��ال و دماي متوس��ط
مورد نيازخود را با لوله کشي از اين تاالب ها تامين مي کنند .منبع آب اين تاالب ها غير از آب باران ،از سه رودخانه اصلي تاالر،
س��االنه  16.3درجه س��انتيگراد ميباش��د.
مواد و روش
متوسط
نشانبهدهنده مي
قراخيل)
دمايهواشناسي
متوسطستگاه
شود .اطالعات اقليمي ايستگاه نزديک به منطقه (اي
موردتامين مي
رود و هراز
بابل
ترتيبزان29.3
کمينه
بيشينه و
مطالعه
منطقه
سانتي
لنگور و
مرزو
چهار
است.شينه و کمينه به ترتيب
گراددماي بي
متوسط
درجه باشد.
 4.5گراد مي
 2333درجهوسانتي
بص��راء ،ساالنه
آباد،دماي متوسط
درنسال و
ت��االبيليمتر
باران  73137م
وس��عت کلي 1470
رمنت (بابل ،مازندران) با
 1933و  731درجه سانتي گراد است.

شدهدردربابل
مطالعهشده
اصليمطالعه
اصلي
تاالب
موقعيت
شکل .1
بابل
تاالب
چهارچهار
موقعيت
شکل .2
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جمعآوري و آناليز دادهها

به منظور تعيين زيتوده گياهي ،گونههاي چيره
تاالبهاي مورد مطالعه در حداکثر فصل رشد
يعني در مرداد تا شهريور ماه  ،1390جمعآوري
گرديدن��د .روش نمونهب��رداري تصادف��ي-
سيس��تماتيک جهت اندازهگي��ري درصد تاج
پوشش گياهي مورد استفاده قرار گرفت .بدين
صورت که در فاصله  2متري از حاشيه تاالب
به طرف مرکز تاالب اولين نقطه نمونهبرداري
در هر ترانسکت انتخاب و سپس به فاصلههاي
متن��اوب  30مت��ري در طول هر ترانس��کت
پالتگذاري ش��د .اين فاصله به دليل طوالني
بودن و وس��عت تاالبها ميباشد و در نتيجه
هماهنگ با زونبنديهاي پوششي موجود در
آنها اس��ت .به غير از ت��االب بصرا که به علت
عدم دسترسي به برخي از بخشهاي آن ،تنها
يک ترانسکت برداشت شد ،از ساير تاالبها 2
ترانس��کت عمود بر هم انتخاب شد (شکل .)2
بنابراين در مجموع  7ترانسکت و  131پالت يک
متر مربعي (1مت��ر در1متر) از تمامي تاالبها
برداشت شده اس��ت .تعداد کل پالتها در هر
ترانسکت عبارتند از :ترانسکت ( 1مرزونآباد،
18پالت) ،ترانس��کت ( 2مرزونآباد14 ،پالت)،
ترانس��کت ( 3رمنت 26 ،پالت) ،ترانس��کت 4
(رمن��ت 14 ،پالت) ،ترانس��کت ( 5بصراء16 ،
پالت) ،ترانسکت ( 6لنگور 13 ،پالت) ،ترانسکت
( 7لنگ��ور 30 ،پ�لات) .از آنجايي که مهمترين
معيارهاي اندازهگيري گونههاي گياهي تراکم،
پوش��ش و ارتفاع هس��تند ،لذا در اين تحقيق
درصد تاج پوشش گياهي هرگونه با اندازهگيري
درصد مستقيم پوش��ش گياهي برآورد شده
است (.)Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974
تعيين زيتوده ب��راي گونههايي که به صورت
چي��ره (ب��ا پوش��ش  100درص��د) در تاالب

وجود داشتند ،انجام گرفت و براي گونههايي
مانن��د  Oenanthe aquaticaو گونههاي امثال
آن که تراکم کمتري در تاالبها داش��تند ذکر
نگرديد .همچنين از تعيين زيتوده گونههاي غير
آبزياي که در قس��متهاي جزيرهاي تاالبها
مشاهده مي شدند ،صرف نظر گرديد .در حين
نمونهبرداري از هر تاالب ،پالتهايي که داراي
درصد تاج پوش��ش  100%بودند (چه گياهان
حاش��يهاي و چه گياهان غوطهور و شناور)،
به ط��ور تصادفي از ترانس��کت هاي موجود
در آن تاالب انتخاب ،سپس قسمت رو زميني
گياهان ( )above-ground partsداخل پالت قطع
يکسره ،خشک و توزين گرديدند .تعداد  3عدد
تکرار براي برداش��ت بيوماس هر گونه از هر
تاالب انجام ميشد بجز براي گياهان نادر که
تنها يک بار برداشت ميشد .براي پالتهايي که
درصد تاج پوشش آنها کمتر از  100%بودند،
با استفاده از تناسب ميزان زيتوده هرگونه در
هر پالت و ميزان درصد تاج پوشش مربوطه،
محاس��به گردي��د .اندازهگيري وزن خش��ک
نمونهها با قراردادن آنها به مدت  48ساعت در
آون با دماي  72درجه سانتيگراد انجام شده
اس��ت .تمامي دادههاي تاج پوش��ش (درصد)
و وزن زيت��وده (گرم بر متر مرب��ع) در فايل
 Microsoft excelمنتقل شدند .در ابتدا با کمک
آناليزهاي توصيفي اوليه مي��زان کل زيتوده
و دامن��ه تغييرات آنه��ا در تاالبهاي مختلف
محاس��به گرديد .آنالي��ز  ANOVAيکطرفه
براي ارزيابي تغييرات آماري زيتوده گونههاي
مختلف در بي��ن تاالبه��اي چهارگانه مورد
استفاده قرار گرفت .آزمون Tukey’s post-hoc
نيز براي نشان دادن تغييرات جفت تاالبهاي
مورد مطالعه استفاده ش��ده است .همچين از
آناليزهاي همبستگي ميزان زيتوده ()Pearson-r
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پالته��اي مطالع��ه ش��ده مربوط ب��ه گونه
جهت ش��ناخت ارتباط بين گونههاي گياهي و
 Phragmites australisب��ا مق��دار 413/20
درصد ميزان زيتوده آنها استفاده شده است.
گ��رم در مترمربع و کمتري��ن آن مربوط به
آناليزهاي مزبور در نرم افزار (SPSS (version
گون��ه  Najas gramineaبا مقدار  11/28گرم
 16ص��ورت گرفت .عالوه بر آناليزهاي انجام
در متر مربع اس��ت .ميانگين مجموع زيتوده
ش��ده روي دادههاي زيتوده ،ارتباط زيتوده و
همه گونههاي چيره تاالب  1309/19گرم در
ميزان تاج پوشش گونههاي گياهي با استفاده
متر مربع است .بيش��ترين زيتوده گياهي در
ازآناليز رستهبندي شيب غير مستقيم ()DCA
پالتهايي که گونه در آن موجود است مربوط
در نرماف��زار ( CANOCO (version 4.5مورد
به گونه  Typha latifoliaبا مقدار  1611/17و
ارزيابي قرار گرف��ت (ter Braak & Šmilauer,
کمترين آن مربوط به گون��ه Myriophyllum
 .)2002ب��راي اي��ن کار دادهه��اي درصد تاج
 verticillatumب��ا مق��دار  142/84گ��رم در
پوش��ش هرگونه به عنوان فايل پوشش��ي و
مترمربع محاس��به گرديده اس��ت .گونههاي
گونهاي و دادههاي ميزان وزن زيتوده هرگونه
 Typha latifoliaو Ceratophyllum demersum
در هر پالت به عنوان فايل محيطي در نرمافزار
گونه هاي مختلف در بين تاالب هاي چهارگانه مورد استفاده قرار گرفت .آزمون  Tukey’s post-hocنيز براي نشان دادن
ب��ا مق��دار  3029/81و  330/10گرم در متر
تعريف شد.
)(Pearson-r
ت جفت تاالب هاي مورد مطالعه استفاده شده است .همچين از آناليز هاي همبستگي ميزان زي
جهتحداکثر و حداقل وزن
داراي
توده ترتي��ب
مربع به
SPSSبين گونههاي مطالعه
باش��ند .در
مينرم افزار
خش��ک در
نتايج ودرصد ميزان زيتوده آنها استفاده شده است .آناليز هاي مزبور
ت ارتباط بين گونه هاي گياهي
ش��ده Phragmites australis، Nymphaea
بر اساس يافتههاي اين مطالعه 12 ،گونه متعلق
 (versioصورت گرفت .عالوه بر آناليز هاي انجام شده روي داده هاي زيتوده ،ارتباط زيتوده و ميزان تاج پوشش گونه هاي
 albaو  Ceratophyllum demersumگونههايي
به  11جنس و  9خانواده گياهي شناسايي شد
با استفاده ازآناليز رسته بندي شيب غير مستقيم (  )DCAدر نرم افزار ) CANOCO (version 4.5مورد ارزيابي قرار
هس��تند که در هر  4تاالب مش��اهده شدند و
که در سه گروه رويشي قابل تفکيک ميباشند
و
ي
ا
گونه
و
ي
پوشش
ل
ي
فا
بعنوان
گونه
هر
شناساييپوشش
گياهاني درصد تاج
کار داده ها
.(terازبراي اين
گونههاي Nelumbium nuciferum ، Cyperus
شده
مجموع
.)1Braak
)(& Šmilauer, 2002جدول
گياهانفازشدodoratus subsp. transcaucasicus، Najas .
درص��ددراين
نرم افزار تعري
41/6فايل محيطي
مطالعه،بعنوان
ايندر هر پالت
ي ميزان وزن زيتوده هردرگونه
 gramineaو  Potamogeton pectinatusتنه��ا
نوع بن در آب 16/7 ،درصد برگ ش��ناور و
در يکي از اين تاالبها به صورت چيره ديده
 41/6درصد غوطهور هستند.
شدهاند (جدول .)2
بيش��ترين زيتوده گونهه��اي گياهي در کل

2m

30 m

جهت ترانسکت

30 m

پالت
تاالب

شکل  .2نماي شماتيک موقعيت ترانسکتهاي نمونهبرداري
و پالتهاي مرتبط با آن در تاالبهاي بابل
شکل  .1نماي شماتيک موقعيت ترانسکت هاي نمونه برداري و پالت هاي مرتبط با آن در تاالب هاي بابل

 4201/21و  442/12گرم در متر مربع به ترتيب داراي حداکثر و حداقل وزن خشک مي باشند .در بين گونه هاي مطالعه شده
 Nymphaea alba ،Phragmites australisو  Ceratophyllum demersumگونه هايي هستند که در هر  3تاالب

مشاهده شدند و گونه هاي ،Cyperus odoratus subsp. transcaucasicus ، Nelumbium nuciferum

Najas

تنها در يکي از اين تاالب ها به صورت چيره ديده شده اند (جدول .)0
Potamogeton
 gramineaو
1392
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جدول  -1گونه هاي گياهي چيره آبزي تاالب هاي مرزون آباد ،بصراء ،لنگور و رمنت در شهرستان بابل ،استان مازندران و عالئم

جدول  .1گونههاي گياهي چيره آبزي تاالبهاي مرزونآباد ،بصراء ،لنگور و رمنت در شهرستان بابل،
اختصاري آن
عالئم هااختصاري آنها
استان مازندران و
غوطهور 

گونههاي


گونههايبرآمدهازآب


گونههايشناور 


)Potamogeton pectinatus L. (Pot pec

Nelumbium nuciferum
)Gaertn. (Nel nuci

)Phragmites australis (Cav.) Steud. (Phr aust

)Najas graminea Delile (Naj gram

Nymphaea alba L.
)(Nym alba

)Typha latifolia L. (Typ lati

)Ceratophyllum demersum L. (Cer deme

Sparganium erectum L.
)subsp. neglectum (Beeby) K.Richter (Spa erec

)Myriophyllum verticillatum L. (Myr vert

)Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Sch lacu

)Potamogeton lucense L. (Pot luce

Cyperus odoratus L. subsp. transcaucasicus
)(Kuk.) Kukkonen (Cyp odor

جدول  .2مقدار زيتوده (برحسب گرم بر متر مربع) گونههاي آبزي چيره چهار تاالب مهم بابل
کليه تاالبها

تاالب لنگور

تاالب بصراء

تاالب مرزونآباد

تاالب رمنت

(تعداد پالتهاي مطالعه شده)
متوسط
زيتوده در
پالتهايي
که گونه
در آن
ديده شده

متوسط
زيتوده
در کل
پالتها
()626

متوسط
زيتوده در
پالتهايي
که گونه
در آن
ديده شده

متوسط
زيتوده
در کل
پالتها
()02

متوسط
زيتوده در
پالتهايي که
گونه در آن
ديده شده

متوسط
متوسط زيتوده
زيتوده
 6در پالتهايي که
در کل
گونه در آن
پالتها
ديده شده
()61

متوسط
زيتوده
در کل
پالتها
()04

متوسط
زيتوده در
پالتهايي
که گونه
در آن
ديده شده

متوسط
زيتوده
در کل
پالتها
()23

6671/73
()01

062/34

()6
667/96

10/44

()64
6637/30

170/04 6094/40)64( 739/29

971/66
()62

291/61

Phragmites
australis

343/92
()9

69/00

4

4

4

4

4

4

343/92
()9

79/67

Nelumbium
nuciferum

162/03
()62

310/21

()36
724/14

036/94

()3
6366/36

661/9

(660/70 )62

644/39

634/23
()62

366/27

Nymphaea alba

()0
()66
661/16
6010/22
6217/76

621/33

4

4

(6344/42 )7

366/60

()0
6609/2

692/11

Schoenoplectus
lacustris

()2
764/94

61/01

4

4

(764/9 )2

620/79

4

4

4

4

Cyperus
odoratus subsp.
transcaucasicus

()16
269/33

664/29

()7
373/49

00/03

(369/19 )39

669/37

()61
212/01

646/72

Ceratophyllum
demersum

()7
942/14

04/34

4

4

4

4

(963/49 )1

621/49

()6
409/6

31/66

Sparganium
erectum

()36
614/94

36/46

()9
336/64

07/66

4

4

(19/91 )7

63/30

()6
673/94

37/42

Potamogeton
lucense

()63
6166/67

607/69

4

4

4

4

(6166/9 )1

()1
303/24
6141/02

246/36

Typha latifolia

()60
603/40

66/37

()4
606/01

31/23

4

4

4

4

()1
600/14

37/62

Myriophyllum
verticillatum

()6
396/66

66/34

4

4

4

4

4

4

()6
396/66

01/64

Najas
graminea

()61
361/62

23/64

4

4

4

4

(361/62 )61

641/06

4

4

(066/46 666/77)62
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نام علمي گونه

Potamogeton
pectinatus
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دهد.
نشانمم
مختلفهاي
بينيتاالب
جم��عاهيکلدر بين در
آناليزه��اي
ييدهد
شدهرا نشان
مطالعه داري
اختالف معني
تاالب ها
داد،توده گي
نش��انکل زي
ANOVAداد ،جمع
 ANOVAنشان
آناليز هاي
چه
بر اساس آزمون  ،Post-hocتاالب لنگور
زيتوده گياه��ي در بين تاالبه��اي مختلف
) .(p<0.01عالوه بر اين ،آناليز هاي جزئي نشان مي دهد که زيتوده تمامي گونه هاي آبزي مورد بررسي در اين تحقيق غير از
در زيتوده کل و چه زيتوده هر يک از گونهها
اخت�لاف معن��يداري را نش��ان ميده��د
گونه هاي  Schoenoplectus lacustrisو Potamogeton lucenseاختالف معني داري را در بين تاالب هاي مطالعه شده
اختالفات مش��خص و معنيداري را نش��ان
( .)p<0.01ع�لاوه بر اي��ن ،آناليزهاي جزئي
نشان مي دهد .بر اساس آزمون  ، Post-hocتاالب لنگور چه در زيتوده کل و چه زيتوده هر يک از گونه ها اختالفات مشخص و
ميدهد (جدول  .)3بررس��ي همبستگيهاي
نش��ان ميدهد که زيت��وده تمامي گونههاي
گياهي آنها را (به
هايمعني دار
گونتغهييرات
تمامياهي
گونه هاي گي
غيري دو به دو
همبستگي ها
(جدولدر .)3بررس
م��ورد مي دهد
داري را نشان
معني
تغييرات
تماميدوي
دويب��ه
اي��نيتحقيق
بررس��ي
آبزي
(جدولو .)7معنيدار آنه��ا را (به صورت مثبت يا منفي)
lacustris
ه��اي
صورتگونه
از
Schoenoplectusمي سازد
ي) نسبت به هم مشخص
مثبت يا منف
نسبت به هم مشخص ميسازد (جدول .)4
 Potamogeton lucenseاختالف معنيداري را
جدول  -3خالصه اي از آمار (ميانگين  انحراف معيار) ميزان زيتوده گونه هاي ماکروفيت موجود در تاالب هاي مورد مطالعه در
موجود**در
ماکروفيت
زيتوده گون
ميزان
معيار)
(ميانگين ±
آزمونآمار
اي از
مقدار F.3خالص
جدول
) (p<0.05و
هايباشد* .
شدههمي
تاالب مطالعه
در هر
انحرافهرگونه
وزن زيتوده
 ANOVAاز
مربوطهبه
بابل.
تاالب
هرگونه در هر
 ANOVAاز
آزمون
مربوط
مقدار F
مطالعه
تاالب
)=n .(p>0.05
زيتوده نيستند
وزنمعني دار
)(Tukey
post-hoc
به اي
مقايسه
تستهاي
بابل.از نظر
حروفدرمشابه
مورديي با
هايگروهها
).(p<0.01
شده )p<0.05(* .و **( .)p<0.01گروههايي با حروف مشابه از نظر تستهاي مقايسهاي
باشد.
ي
م
شده
مطالعه
تعداد پالت هاي مطالعه
 )Tukey( post-hocمعنيدار نيستند ( =n )p<0.05تعداد پالتهاي مطالعه شده.
) (n=43لنگور

F
**10.955
**8.836
**10.213
*3.718
0.89
**8.405
**22.085
*3.601
2.603
*3.036
*3.5
**4.745
**13.961

b

740.9±699.5
64.9±206.4b
0.0±0.0b
421.0 ±461.3b
136.2±435.6a
0.0±0.0c
44.4±105.0c
0.0±0.0b
47.1±98.8a
0.0±0.0b
26.3±62.3
0.0±0.0b
0.0±0.0a

) (n=16بصرا
a

1436.9±636.5
729.39±693.4a
0.0±0.0b
156.9±431.7ab
0.0±0.0a
134.8±292.7b
415.9±222.3b
0.0±0.0ab
0.0±0.0a
0.0±0.0ab
0.0±0.0ab
0.0±0.0ab
0.0±0.0a

تاالبهاي مختلف از نظر ترکيب فلوريستيک
گونههاي چيره ماکروفيت ،به طور مشخص
روي محورهاي اول و دوم رستهبندي DCA
از هم قابل تفکيک ميباش��ند (ش��کل  .)3هر
چند اين تفکيک کامل نيس��ت که اين خود به
علت عدم کامل بودن فهرس��ت فلوريس��تيک
از تاالبه��ا ب��راي اي��ن آنالي��ز ميباش��د.
ارزشمحوري چهار محور اول اين آناليز به
8
ترتيب  0/46 ،0/53 ،0/75و  0/31ميباشد و
طويلترين ش��يب از آن مح��ور اول با مقدار
 SD 4/04است .محور اول به طور معنيداري
ب��ا گونهه��اي Ceratophyllum demersum،
Nelumbium nuciferum، Najas graminea،

) (n=40رمنت
a

1723.6±902.6
674.5±841.8a
0.0±0.0b
180.3±318.1a
211.5±517.2a
0.0±0.0ac
159.3±118.5a
136.9±350.4a
12.2±30.7a
242.4±672.9ab
0.0±0.0a
0.0±0.0b
106.4±156.5b

) (n=32مرزونآباد
a

1491.0±931.5
396.5±543.2ab
79.6±143.1a
211.4±301.9ab
193.7±537.3a
0.0±0.0ac
181.7±211.3a
26.5±150.2ab
27.0±72.8a
301.2±713.0a
27.1±60.3ab
46.2±121.8a
0.0±0.0a

جمع

Phr aust
Nelu nuci
Nym alba
Sch lacu
Cyp odor
Cer deme
Spa negl
Pot luce
Typ lati
Myr vert
Naj gram
Pot pect

 ،Schoenoplectus lacustrisهمبس��تگي نشان
ميده��د .در حالي که محور دوم به خوبي با
گونههاي Potamogeton lucens، Nymphaea
alba، Potamogeton pectinatus، Phragmites
 australisو همچنين کل زيتوده همبستگي دارد.
اين گونهها که س��هم زيادي در توليد زيتوده
تاالبه��ا دارند ،از نظر مق��دار زيتوده رابطه
همبستگي معنيداري را نيز با يکديگر نشان
ميدهند (جدول  .)4رس��تهبندي  DCAنشان
ميدهد که هر چه ميزان گونه Potamogeton
 pectinatusک��ه در تاالبه��اي مرزونآباد و
رمنت به طور انبوه ديده ش��ده ،بيشتر باشد
ميزان زيتوده کل نيز افزايش مييابد .همچنين
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Pot luce

Nym alba

Naj gram

Cer deme

Nel nuci

Spa erec
Typ lati

Sch lacu
Myr vert

SUM

Phr aust

-2

Pot pect

-2
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 پالت) که اثر زيتوده گونههاي مختلف آبزي در تاالبهاي128(  پالتهاي برداشت شدهDCA  نمودار رستهبندي.3 شکل
 در اين نمودار سه پالت که حاوي تنها گونه.) روي نمودار نشان داده ميشودpassive(  گونه) به صورت غير فعال11( بابل
تاالب هاي بابل.اند
يهدر
حذفآبز
است ومختلف
گونه هاي
اثر زي
پالت) که
211
( شده
 پالتهايodoratus
DCA يsubsp.
رسته بند
 نمودار-3 شکل
شد
تودهشده
گرفته
درنظر
outlier
جزء
برداشتاست
 بودهCyperus
transcaucasicus
 در اين نمودار سه پالت که حاوي تنها گونه.شود
مرزو مني
تاالب داده
 نشان:نمودار
تاالبي
( روpassive)
غير: صورت
تاالب به
) گونه:22(
.آباد
O ،بصرا
: ،فعالرمنت
تاالب
،لنگور
: . درنظر گرفته شده است و حذف شده اندoutlier  بوده است جزءCyperus odoratus subsp. transcaucasicus
. تاالب مرزون آباد:O ، تاالب بصرا: ، تاالب رمنت: ،تاالب لنگور
) بين دادههاي وزن زيتوده گونههاي مختلف آبزي در تاالبهايPearson-r(  همبستگي پيرسون.4 جدول
.بابل
چهارگانه
مخفهاي
تاالب.است
آبزي در
)ي مختلفp<0.05(*
) زويتوده گونه هاp<0.01(**
بين داده هاي وزن
(Pearson-r)
همبستگي
-4 جدول
اي در
گونه
فهاي
مشخص
دار با
معني
پيرسونهاي
نموداري
همبستگ
:عبارتند از
ي در.بابل
چهارگانه گونه ا
مخفف هاي
: مخفف هاي گونه اي در جدول عبارتند از.( مشخص استp<0.05) * ( وp<0.01) ** معني دار با
همبستگي
:هاياز
عبارتند
جدول

Cer deme
deme = Ceratophyllum
odoratus,verticillatum,
Myr vert = Myriophyllum
Cer
Ceratophyllumdemersum,
demersum,Cyp
Myrodor
vert= =Cyperus
Myriophyllum
Naj gram =
Cer deme = Ceratophyllum demersum, Cyp odor = Cyperus odoratus, Myr vert = Myriophyllum
verticillatum,
Naj
gram
=
Najas
graminea,
Nel
nuci
=
Nelumbium
nuciferum,
Nym
alba
=
Nympha
alba,=
Najasverticillatum,
graminea,NajNel
nuci
= Nelumbium
Nym nuciferum,
alba = Nympha
alba,
Phralba,
aust
gram
= Najas
graminea, Nelnuciferum,
nuci = Nelumbium
Nym alba =
Nympha
Phr
aust
=
Phragmites
australis,
Pot
luce
=
Potamogeton
lucense,
Pot
pect
=
Potamogeton
pectinatus,
Phragmites
Potaustralis,
luce = Pot
Potamogeton
lucense,lucense,
Pot pect
= Potamogeton
Phr aust australis,
= Phragmites
luce = Potamogeton
Pot pect
= Potamogetonpectinatus,
pectinatus, Sch
SchSchoenoplectus
lacu
= Schoenoplactus
lacustris,
Spa
erec==
Sparganium
erectum,Typ
lati lati
=lati
Typha
latifolia
Sch lacu
= Schoenoplactus
lacustris,
Spa
erec
=Sparganium
Sparganium
erectum,Typ
==Typha
latifolia
lacu
=
lacustris,
Spa
erec
erectum,Typ
Typha
latifolia
SUM

SUM
Phr aust

0.53**

Nel nuci

-0.04

Nym
alba

0.07

Sch lacu

0.38**

Phr
aust
-0.1
0.30*
*
-0.17

-0.09

-0.1

Nel
nuci
-0.15

Nym
alba

0.16

-0.07

-0.04

-0.1

بحث
Sch

زيتوده آن در زمان اوج رويش گياهان مي باشد و با توجهlacu
جمع آوري
،يکي از موارد مهم در بررسي هاي ميزان توليد هر اکوسيستم
Cyp
Cyp
odor

-0.05

odo

r به اينکه اين ميزان رويش در تاالب هاي ايران و در مورد گي
 جمع آوري ها نيز در،اهان مورد بررسي در مرداد و يا شهريور ماه است
Cer
Cer
0.18*
0.21* -0.21* -0.01 -0.16 0.13
deme
deme
Phragmites
 به دليل حضور گونه.)2371 تاالب بدست دهد (رياضي
ميزان توليدSpa
اين زمانها انجام گرفت تا تصوير صحيح تري از
Spa
0.24** -0.06
-0.06 -0.14
0.16
erec
0.03 -0.07 erec
Pot
-0.09
0.03
0.04
-0.17 0.04
luce
Pot luce -0.18* 0.23*
0.06
*
11
0
0.09 -0.09 Typ
Typ lati 0.52**
0.02
-0.07 -0.09 -0.05 0.04
lati
Myr
Myr
0.33*
0.01 0.09
vert
0.06
-0.1
0.15
0.1
0.07
vert
*
0.05 0.26*
*
Naj
Naj
0.57* -0.12
-0.04
-0.11
0.03
gram
*
0.03 -0.15 0.13 -0.03 0.05 0.06 gra
m
Pot
-0.08
-0.07
0.12
-0.19*
-0.12
0.02
Pot Pect 0.25** 0.27*
*
0.05
0.08
0.11 0.06 pect

 به طور مشخص روي محور هاي اول و دوم رسته بندي،تاالب هاي مختلف از نظر ترکيب فلوريستيک گونه هاي چيره ماکروفيت
 هر چند اين تفکيک کامل نيست که اين خود بعلت عدم کامل بودن فهرست.)3  از هم قابل تفکيک مي باشند (شکلDCA

بررسي زيتوده (بيوماس) گونههاي چيره آبزي و تاثيرپذيري آن از اجتماعات گياهي 65 ...

در مکانهاي��ي که زيتوده زياد اس��ت ميزان
گون��ه  Nymphaea albaکاهش قابل توجهي
دارد .بر اساس اين نمودار و آناليز همبستگي
پيرسون ،در پالتهايي که گونه Nelumbium
 nuciferumديده شده ،گونه Ceratophyllum
 demersumبه ندرت يافت ش��ده است .گونه
 Nelumbium nucifermو Najas graminea
تنها در تاالب مرزونآباد ديده ش��دهاند و در
نهايت بر طبق نمودار  DCAتاالب مرزونآباد
و رمنت بيشترين سهم و ارتباط را در افزايش
ميزان زيتوده کلي تاالبها دارند.
مخففهاي گونهاي در نمودار عبارتند از:

Cer deme = Ceratophyllum demersum, Myr
vert = Myriophyllum verticillatum, Naj gram
= Najas graminea, Nel nuci = Nelumbium
nuciferum, Nym alba = Nympha alba,
= Phr aust = Phragmites australis, Pot luce
Potamogeton lucense, Pot pect = Potamogeton
pectinatus, Sch lacu = Schoenoplectus
lacustris, Spa erec = Sparganium erectum,Typ
lati = Typha latifolia

بحث

يکي از موارد مهم در بررسيهاي ميزان توليد
هر اکوسيس��تم ،جمعآوري زيت��وده آن در
زمان اوج رويش گياهان ميباشد و با توجه
به اينکه اين ميزان رويش در تاالبهاي ايران
و در مورد گياهان مورد بررسي در مرداد و
يا شهريورماه است ،جمعآوريها نيز در اين
زمانها انجام گرفت تا تصوير صحيحتري از
ميزان توليد تاالب بدست دهد (رياضي .)1375
به دليل حضور گون��ه Phragmites australis
در بيشتر پالتهاي هر ترانسکت و وزن نسبي
بيشتر زيتوده آن در مقابل ساير گونهها ،اين

گونه داراي بيشترين مقدار زيتوده ميباشد.
با اين وجود متوس��ط ميزان زيتوده اين گياه
در تاالبهاي مورد مطالعه نس��بت به تاالب
انزلي (حدود  4کيلوگرم در متر مربع) حدود
يک به چهار ميباشد (رياضي Bjork ،1375
 )and Berggren, 1976و در ت��االب اميرکاليه
ميزان متغيري را نش��ان ميدهد (آغوستين
سنگر .)1355 ،علت رابطه معکوس بين گونه
 Nymphaea albaو مي��زان زيت��وده ،وزن
خش��ک اندک اين گونه در مقايسه با درصد
پوش��ش و تراکم باالي آن در تاالبهاي بابل
ميباش��د .اين نتيجه با يافته رياضي ()1375
در ت��االب انزلي تطابق دارد زيرا مؤلف اخير
نشان داد که مکانهايي از تاالب که پوشيده از
برگهاي بهم فشرده گياه برگ شناور Trapa
 natansميباشد ،کمترين زيتوده را دارا است.
افزايش مي��زان زيتوده گونه Ceratophyllum
 demersumدر نمودار رس��تهبندي  DCAدر
ارتباط مس��تقيم با افزايش حضور اين گونه
در تاالبه��اي بص��راء ،مرزونآباد و رمنت
ميباش��د .عدم اجتماعپذي��ري بين گونههاي
 Nelumbium nuciferumو Ceratophyllum
 demersumبه دليل رش��د اي��ن دو گونه در
عمقه��اي متف��اوت از آب ميباش��د (جليلي
و هم��کاران .)1388 ،ورود فاضالبه��اي
صنعتي ب��ه تاالبهاي بابل به ويژه دو تاالب
مرزونآباد و بصراء ،گونههاي Phragmites
 australisو  Typha latifoliaک��ه در مقايس��ه
با س��اير گونههاي آب��زي توانايي بااليي در
جذب فلزات س��نگين موجود در فاضالبها
را دارن��د ( ،)Adcock and Ganf, 1994از
تراکم نس��بت ًا زيادي برخوردارند و اين عامل
موجب افزايش زيتوده کلي اين دو تاالب شده
اس��ت .اما با اين وجود افزايش حضور گونه
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 Ceratophyllum demersumدر اي��ن تاالبها
نش��اندهنده پهنههاي آبي باز نس��بت ًا وسيع
اين تاالبها اس��ت ک��ه در عمقهاي مختلف
خود ش��اهد حضور گياهان متنوع ميباشد.
گونه  Schoenoplectus lacustrisگونهاي ثابت
در حاش��يه تمامي تاالبهاي م��ورد مطالعه
ميباش��د بنابراين تغييرات آن در آناليزهاي
 ANOVAمعنيدار نخواهد بود .اين وضعيت
ب��ه ص��ورت مش��ابه ب��راي Potamogeton
 lucenseنيز در جدول  ANOVAقابل مشاهده
اس��ت .تاالب لنگور تفاوت معن��يداري را با
ساير تاالبهاي مطالعه ش��ده از نظر ميزان
زيتوده نش��ان ميدهد .پوشش متراکم گونه
 Nymphaea albaدر اي��ن تاالب و رقابت آن
براي حذف ساير گونهها از داليل اين اختالف
به ش��مار ميآيد .بر اس��اس مشاهدات قبلي
نويسندگان ،اين وضعيت همچنين در بسياري
از آببندانهاي مصنوعي و طبيعي با عمر کوتاه
و يا متوسط در شمال ايران بويژه در مناطقي
که در اطراف مزارع برنج با درصد قابل توجه
نوسان آب ميباشند ،نيز قابل روئيت است و
دليل آن احتما ً
ال در سازگار شدن سريع گونه
مزبور در اين شرايط تاالبي است .گونه نيلوفر
سفيد عليرغم حجم باال ،بيوماس کمتري دارد.
عالوه بر اين ،اين تاالب نس��بت به تاالبهاي
ديگر از پوشش  Phragmites australisکمتري
برخوردار اس��ت .يکي از داليل رويش کمتر
گياهان بن در آب در اين تاالب خش��ک شدن
ناگهاني قس��متهاي وس��يعي از حاشيه اين
تاالب در فصل تابستان است که فرصت رشد
و گسترش گياهان حاشيهاي را سلب ميکند.
با بررسي به عمل آمده بر روي زيتوده گياهان
چيره آبزي در  4تاالب مهم بابل مشخص شد
که در مکانهايي که گونههاي Potamogeton

 pectinatusو Ceratophyllum demersum

حضور دارن��د ،ميزان زيت��وده افزايش قابل
توجهي دارند و اين در حالي است که در مطالعه
بر روي تاالب سياه کشيم (جليلي و همکاران،
 )1388نشان داده شد که افزايش حضور اين
دو گونه در ارتباط مس��تقيم با افزايش عمق
آب ميباشد .همچنين با بررسيهاي به عمل
آمده بر روي متوس��ط زيتوده در پالتهايي
که گونه در آن ثبت ش��ده ،مش��خص گرديد
ک��ه گونهه��اي Typha latifolia ،Phragmites
 australis ،Scheonopelectus lacustrisب��ه
ترتيب داراي بيشترين زيتوده ميباشند و اين
نتايج تا اندازهاي مطابق با پژوهشي است که
بر روي تاالب هشيالن کرمانشاه (Karami et
 )al. 2001به انجام رسيده است.
تاالبهاي چهارگانه بابل از جمله زيباترين و
حساسترين اکوسيس��تمهاي آبي در منطقه
ميباشند که ميتوانند عالوه بر استفاده رساني
براي آب ب��ه مزارع مجاور ،در تلطيف محيط
اطراف ،جلوگيري از سيلهاي مناطق باالدست،
مخزني براي رس��وبگيري و کاهش آلودگي
محيطي ،و مهمتر از همه براي اهداف آموزشي
براي محققان و دانشجويان نقشهاي مؤثري
ايفا کنند .با اين وجود بيمهريهاي گسترده
به اين تاالبها و ورود ان��واع مواد آالينده و
فاضالبهاي شهري و روستايي و مزارع به
داخل آنها سبب دگرگوني سيماي طبيعي آنها
ش��ده و روندي قهقرايي در آنها حاکم نموده
است .پيش��نهاد ميگردد با مديريت علمي بر
اکوسيستم و نگاه ويژه هيدروديناميکي به آن،
از آس��يبهاي احتمالي ناشي از هجمه برخي
از گونههاي آبزي بيگانه که هماکنون دامنگير
بس��ياري از تاالبهاي مهم و زيباي ش��مال
ايران شده است ،جلوگيري کنيم.
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