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  كوسيستم تاالب انزلي و راهكارهاي مديريتي آنا

  2 ناهيد شهسواري پور1ليال طاهري آزاد

 
  دهيچك
       ها و فوايد بسياري و داراي ارزشبوده هاي طبيعي درجهان  يكي از مهمترين زيستگاه تاالبها    
 ر اين محيطجانوران و گياهان د. زيست نقش مؤثري دارند در گردش انرژي در محيط و  باشنديم

اكوسيستم  هاي اكولوژيك هريك از آنها ادامه حيات را در اين اند و نقش  وابستهيكديگر آبي به
گياهي، فوايد  وحش، ذخاير زيستگاه حياتدررابطه با از لحاظ تحقيقاتي و آموزشي .كند  تنظيم مي

 گياه ينظر اكولوژاكثر تاالب ها  از  . باشند هيدرولوژيك و موقعيت گردشگري، درخور اهميت مي
  . هستندي اهميت بين المللي داراي و يا هيدرولوژي، سيمولوژي، جانور شناسيشناس

 ي شوند همواره مورد بي باارزش در سطح جهان محسوب ميستم هاي كه از اكوسيتاالب ها با وجود
ها اثر سوء ستم تاالب ي تاالب ها بر اكوسيكي در نزديت شهريرشد جمع.  انسان قرار گرفته انديتوجه
 ين بوم سازگان ارزشمند مي ا بهي و كشاورزيشهر,ي صنعتيا و باعث ورود انواع فاضالب هداشته
رات ييتغ(ون رامسر در فهرست مونترو ي ثبت شده در كنوانسين المللي تالالب ب22 تاالب از 13 .شوند
ن ي بي درصد تاالب ها41 درصد و از نظر مساحت 59ثبت شده اند كه از نظر تعداد ) يكيد اكولوژيشد
 هكتار 1481187 تاالب با 22ران ي اين المللي بيمجموع تاالب ها( دهنديل ميران را تشكي ايالملل

حفظ، نگهداري و بهره برداري هاي درست و معقول از آنها جهت پايداري محيط، مساله اي . )  باشديم
 شگاهترين زاي مهماست  كه ران ي يالب هن تاي از با ارزش تريكي ي انزليالملل ني تاالب ب.الزامي است

. و بزرگترين حوضه آب شيرين در جنوب درياي خزر محسوب مي گردد )  خزر دريايجنوبي ماهيان
كه تحت تأثير افزايش جمعيت و صنعتي شدن شهرهاي حاشيه خود قرار گرفته و موقعيت نگران 

د تاالب يان مقاله به ذكر ارزش ها و فويدر.كننده اي از لحاظ ميزان منابع آالينده پيدا نموده است
 مقابله با آن اشاره شده يا و راهكارهي انسانيات هي از فعاليو مسائل ناشن مشكالت ي و همچنيانزل

 . است
 ت ،راهكارهايري مد ، آلودگي تاالب ،يب انزلتاال: واژه هاي كليدي 

 
 
  يعي و علوم دريايي نور، دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي كارشناس ارشد، گروه محيط زيست، دانشكده منابع طب-1
  دانشجوي كارشناس ارشد، گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور، دانشگاه تربيت مدرس-2
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  :مقدمه
 شوند كه به انها تاالب ي ميستگاههايدار شدن زي، موجب پديياي و دري خشكيب بوم سازگان هايترك
 كره يستگاههاين زيو حساس ترن يده تريچي پ,ني بارورترياتي حيط هاين محي ا.ميي گويا مرداب مي

ن را فرا گرفته اند و مساحت آنها ي درصد كره زم6ر ي نظين بوم سازگان بيا.  گردند ين محسوب ميزم
ون رامسر ثبت شده يون هكتاراز آنها در كنوانسيلي م75ون هكتار است كه يلي م855در مجموع بالغ بر 

از لحاظ مساحت ). 4(ون هكتار استيلي م5/2 حدود ي تاالب با مساحت250ان ين ميران از ايم او سه
ده و ي عنوان تاالب به ثبت رس22ون رامسر تحت يون هكتار در كنوانسيلي م4/1( از آنها يميش از نيب

 از يزي ناچاگر چه از لحاظ مساحت تنها مقدار.  شناخته شده اندين المللي مهم بيبه عنوان تاالب ها
 و يمياقلط خاص يكن به خاطر شرايران واقع شده است وليدر ا)   درصد3/0( جهان يتاالب ها

ر يد نظي است كه شاي منحصر به فردي هايژگي ويران داراي ايك از تاالب هاي هر ييايت جغرافيموقع
   ).2( از جهان بتوان مشاهده كردييجاآن را در كمتر 

ي هستند كه داراي ارزش هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي، تفريحي وتفرجي تاالبها بوم سازگان هاي آب
مي باشند و به عنوان بهبود دهنده كيفيت محيط زيست، زيستگاه جانوران و گياهان آبزي بوده و 

 حفظ، نگهداري .)2(حافظ يك سوم گونه هاي جانوري در معرض تهديد و انقراض در جهان مي باشند
  ). 3(ت و معقول از آنها جهت پايداري محيط، مساله اي الزامي استو بهره برداري هاي درس

تنوع و فراواني پرندگان و . درياي خزر داراي اكوسيستم هاي مهم وجهاني نظير تاالب انزلي مي باشد
موجودات آبزي و خشكي زي همراه با پوشش گياهي جالب و حياتي منطقه اين تاالب را به 

بدل ساخته است به طوري كه دخل وتصرف در اين اكوسيستم بايد از اكوسيستمي پيچيده و شكننده 
 )4(.نظر اكولوژيكي كامالَ مورد بررسي قرار گيرد

ر عوامل يمتاسفانه در چند سال اخ. ا استيت دني با اهميستم هاين اكوسي از مهمتريكي يتاالب انزل
 ي، فاضالبهاي شهريود فاضالبها از وري ناشيآلودگ. ر گذار بوده انديستم تاثين اكوسي بر ايمتعدد
ن تاالب ي به اي وروديق رودخانه هايز از طري مستقل در حوزه آبريع و كارگاه هاي، صناييروستا
د ي اما شديجي تدرين روند توالير نموده و ادامه ايي آن را دستخوش تغيكي و اكولوژيكيولوژيت بيوضع

    .تستم را سبب شده اسين اكوسيا
  

  موقعيت جغرافيائي 

دلتاي سفيد رود غرب در ساحل جنوب غربي درياي خزر، در  خزر ياين مرداب دريبزرگترتاالب انزلي، 
 دقيقه 28 درجه و 37و در جنوب بندرانزلي، در استان گيالن واقع شده و در مختصات جغرافيائي 

خش محدودة آب آن شامل چهار ب.  دقيقه طول شرقي قرار گرفته است25 درجه و 49عرض شمالي و 
شد در  تاالب ماهروزه كه سابقاً به نام خليج كپورچال ناميده مي: يا حوضچه آبي به شرح زير است

اين . بخش غربي؛ تاالب سياه كشيم در جنوب غربي، تاالب شيجان در بخش شرقي و بخش مركزي
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وتهاي چهار بخش از نظر خصوصيات فيزيكوشيميائي، مرفولوژيك، فيتواكولوژي و جغرافيائي داراي تفا
  )7(. نمايند چشمگير بوده و سيستمهاي متفاوتي را ارائه مي

  اهميت و ارزش تاالب انزلي

توانند در  تاالبها در مجموع داراي ارزشها و فوائد بسيار زيادي بوده و از نظر اكولوژيكي و اقتصادي مي
نبوده و اهميتهاي چندگانه تاالب انزلي جدا از اين ارزشها . اي و يا بين المللي مطرح باشند ابعاد منطقه

آن چهاز نقطه نظر بين المللي و چه داخلي به جز مسائل اكولوژيك و زيست محيطي، نقش خاصي در 
  )8( . جغرافيا و حيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي منطقه دارد

لوژي آن در زمينه هاي مختلف جانورشناسي، گياه شناسي و اكو از جنبه هاي اجتماعي، نقش علمي
هاي  توانند از آن به عنوان يك آزمايشگاه طبيعي رايگان در زمينه ناشناخته نيست و محققين مي

     )9(.گوناگون استفاده نمايند
نقش فرهنگي و تاريخي تاالب انزلي در فرايند زمان روشنگر اهميت بي شمار آن در زمينه شكل گيري 

 اين ناحيه به عنوان گذرگاه فرهنگي دروازه اروپا اجتماعات انساني است به ويژه كه در سده هاي اخير
  .. مطرح بوده و مؤثرترين معبر تماس و ارتباط با ديگر فرهنگهاي غربي را ايجاد نموده است

وجود مناظر و چشم اندازهاي كمياب و بديع موجود در تاالب همواره جذبه خاصي را براي عالقمندان 
از نظر هيدروليك، تاالب نقش . غاي شهرها، ايجاد كرده استبه طبيعت و نيز گردشگران گريزان از غو

دهد و آنها را به طور موقت به ذخيره  در جذب سيالبها داشته و جريانهاي تند آن را كاهش مي مهمي 
با توجه به وجود گياهان . شود كند كه نتيجه اليه هاي آبده زمين نيز غني مي هاي آب تبديل مي

ي، اين بستر تقريباً متراكم از انواع رويشهاي گياهي به عنوان يك پااليشگاه مختلف آبزي در تاالب انزل
انجام  شود زيرا تحقيقات علمي طبيعي جهت جلوگيري از گسترش آلودگيهاي رو به تزايد مطرح مي

دهد كه برخي از گياهان آبزي قادر به جذب و تقليل تركيبات آلي و  شده توسط دانشمندان نشان مي
 در فاضالبها بوده و با عمل خود پاالئي به صورتهاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيكي معدني موجود

گونه هاي گياهي نظير ني، پيزر آبي، عدسك . دهند مهمترين مشكل تاالب يعني آلودگي را كاهش مي
اي شوند دار ابي، اسپيرودال و سراتوفيلوم شناور كه به ميزان و تراكم زياد در تاالب انزلي مشاهده مي

در جلوگيري از فرسايش   پوشش گياهي موجود در تاالب، عامل مهمي )11(.چنين خصوصياتي هستند
كند و حركات  سيستمهاي ريشه اي اين گياهان به حفظ خاك كمك مي. كرانه هاي ساحلي است

 براي )14(.شود تا اليه هاي سطحي شسته نشوند موئينه اي از عدم ثبات جلوگيري كرده و باعث مي
كه تاالب انزلي به عنوان يك واحد اقتصادي در راستاي توليدي خود به نحو مطلوب قرار گيرد بايد آن 

 اما از آنجا كه )2(.توانهاي توليدي آن و نيز روشها و تكنيك بهره برداري اصولي از آن شناخته شود
الزم براي تداوم گيرد، تنها هزينه  فرايند توليد اقتصادي تاالب به طور عمده توسط طبيعت صورت مي
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روند توليد، سالم نگهداشتن آن و جلوگيري از درهم ريختن معادالت تعادل زيستي و محيطي آن 
  : دهيم ذيالً مهمترين توانهاي اقتصادي تاالب انزلي را مورد بررسي قرار مي. )2(است

    :ارزش كشاورزي
تفاده از منابع ذخيره آب شيرين اس. نقش تاالب انزلي در افزايش محصوالت كشاورزي انكار ناپذير است

تاالب انزلي در امور آبياري و زراعت و در نتيجه رشد فعاليتهاي كشاورزي و دامداري در اراضي حاشيه 
مراتع نيمه غرقابي حاشيه داخلي تاالب انزلي در . سازد اي و غرقابي اهميت و ارزش تاالب را روشن مي
گيرد و   كشت برنج است مورد استفاده دامها قرار ميفصول بهار و تابستان كه اراضي جلگه اي زير

  )1(.توان نوعي سازگاري با اكوسيستم تاالبي دانست حضور آشكار گاوميشها در اين مناطق را مي

    :محل پرورش ماهيها 
وجود محيط آبي زنده اي مانند تاالب انزلي در كنار درياي خزر و امكان ارتباط وسيع آن با دريا عمالً، 

 گونه ماهي در تاالب انزلي تأييد 20سازد وجود  طلوبي براي تخم ريزي انواع ماهيان فراهم ميمحيط م
ماهيان مهاجر .  گونه نيمه مهاجر هستند1 گونه مهاجر و 8 گونه از اين ماهيها بومي، 11شده است؛ 

دداً به دريا نظير ماهي سفيد و سوف براي تخم ريزي و زاد و ولد به تاالب آمده و پس از تخم ريزي مج
 )12(.كنند  مانند كپور و اردك ماهي بطور دائم در تاالب زيست مي ماهيان بومي. گردند باز مي

، كلمه، ماش، )شوك(ماهي سفيد، سوف، سيم، اردك ماهي : مهمترين ماهيهاي تاالب انزلي عبارتند از
   )14(.ديگر، شاكولي، اسبله و چند ماهي )هشترخان كپور(كپور، سياه كولي، الي ماهي 

غير از ماهي كفال و اكثر شك (در بررسي علل روي آوردن ماهيهاي درياي خزر، به تاالب انزلي 
رسيم كه تغييرات درجه آب دريا و شرايط محيطي تاالب به صورتي است كه  به اين نتيجه مي) ماهيان

هيها ساخته است اين زيستگاه را مساعدترين محل براي تخم گذاري ماهيان و پرورش طبيعي بچه ما
زيرا آب رودخانه ها در گذر از جنگل و جلگه انواع مواد مغذي و امالح مختلف و اكسيژن را به همراه 

از سوي ديگر تاالب انزلي با داشتن آب شيرين و انواع گياهان و . )14(برده در تاالب جاي داده اند
توان  بدين جهت مي. رود ا بشمار ميحيوانات آبزي از نظر تغذيه، زيستگاه بسيار مناسبي براي ماهيه

گفت كه اين تاالب بطور سنتي و طبيعي، جوالنگاه و محل تخم ريزي انواع ماهيان دريائي و رودخانه 
جريان ماليم آب و آرامش نسبي آن در تاالب، امكان آميزش اسپرم ماهي نر با تخم ماهي . اي است

 و ساقة گياهان آبزي، محل چسبندگي خوبي ماده را در شرايطي مطلوب فراهم ساخته است و ريشه
    )5(. آيند براي الروها بشمار مي

شود با  آب شفاف و زالل تاالب كه در نتيجه ته نشين شدن رسوبهاي محلول موجود در آن حاصل مي
امكان استفاده از نور و تابش آفتاب و همچنين داشتن گرماي مناسب محيط اكولوژيكي مناسبي براي 

بدين ترتيب هر سال گله هائي از انواع ماهيان براي تخم ريزي . كند امل الروها ايجاد ميباز شدن و تك
اين ماهيها منبع و منشأ عظيم صيدي هستند كه به وسيله . آورند و توليد مثل به تاالب انزلي روي مي
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     )6(.گيرد صيادان به انواع مختلف در تاالب انزلي صورت مي
  

    :زيستگاه پرندگان مهاجر
. االب انزلي يكي از بهترين و مناسبترين زيستگاهها براي گونه هاي مختلف پرندگان آبزي مهاجر استت

دهها گونه از پرندگان مهاجر در مسير مهاجرت و سفر زمستاني خود تاالب انزلي را براي زمستان 
 آبزي مهاجر اصوالً حوضه درياي خزر از مهمترين مناطق زيستگاهي پرندگان. كنند گذراني انتخاب مي

باشد كه در مركز توزيع جغرافيائي جمعيت غازها و اردكهاي غرب سيبري و خزر و نيل واقع شده و  مي
 ميليون از پرندگان مهاجر نظير غاز، قو، اردك، مرغابي، 12 تا 10هر سال در اين مسير پرواز بيش از 

پست مناطق جنوبي خزر، كه تاالب اراضي . پردازند چنگر، خوتكا و ديگر پرندگان شناگر به مهاجرت مي
رندگان را جذب پانزلي مهمترين واحد آبي داراي شرايط اكولوژيك آن است، بسياري از اين 

   )2(.كند مي
نقش ديگري كه پرندگان آبزي مهاجر به عهده دارند كنترل امراض و آفات گياهي در آب بندها و 

سطح بستر كم عمق آبگيرها را، كه در فصل  پرندگان آبزي اروپا )5(.آبگيرهاي حاشيه تاالب است
شوند، در جستجوي دانه هاي گياهي و الروها بر هم زده و نوعي مبارزه را با  زراعي به شاليزار تبديل مي

فضوالت صدها هزار . كنند انواع آفتها به ويژه شايع ترين آنها، كه كرم ساقه خوار برنج است، شروع مي
سازد و از  صرفه جوئي در مصرف انواع كودهاي شيميائي را فراهم ميپرنده مهاجر از يك سو موجبات 

 اگر زيانهاي بيشمار مصرف كودهاي )10(.نمايد سوي ديگر خاك را به مراتب حاصلخيز تر و بارورتر مي
شيميائي نظير ايجاد اختالل در ميكرو ارگانيسمهاي خاك و آلودگيهاي مختلف و ساير خسارات 

م اهميت كود حيواني يعني فضوالت پرندگان مهاجر و منافع سرشاري را كه از محيطي را در نظر بگيري
     )1(.يابيم شود در مي اين طريق متوجه كشاورزي گيالن مي

صرفنظر از منافعي كه وجود پرندگان مهاجر يعني مهمانان زمستاني تاالب انزلي براي گيالن دارند و در 
و فروش اين پرندگان نيز سودهاي قابل توجهي عايد صيادان و سطور باال به آنها اشاره شد از نظر شكار 

   )4(.شود ساكنان اطراف تاالب مي

    : محل تخم ريزي آبزيان
كنند كه ارزشهاي  آبزياني نظير خرچنگ، قورباغه، زالو، كرم و امثال آنها در مرداب انزلي زيست مي

محيط مردابي، توليد مثل و رشد آبزيان بزرگ و كوچك كه در .اقتصادي و اكولوژيكي ويژه دارند
كنند، حتي اگر براي انسان نيز مستقيماً مورد مصرف نداشته باشند، در چرخة تغذية آن دسته از  مي

انواع كرمها، زالوها، حشرات . رسند نقش بسيار مؤثري ارند حيوانات آبزي كه به مصرف تغذية انسان مي
به مصرف تغذيه بسياري از ماهيان و پرندگان و حيوانات كوچك ديگري كه در تاالب وجود دارند 
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در چرخة طبيعي اكوسيستم محيط مردابي حتي اين جانوران كوچك نقشي بس مهم دارند . رسند مي
   )6(.از اين رو حفظ تاالب از ديدگاه مزبور نيز حائز اهميت فراوان است

  
    : حاشيه تاالب

با توجه . ريزند  و كوچكي هستند كه به آن ميمنبع تأمين كننده آب تاالب انزلي، رودخانه هاي بزرگ
يابد  به نظام بارندگي در ناحيه تاالب و حوزه آبخيز آن نوسانهاي سطح اب در فصول مختلف، تغيير مي

رد و در فصول مختلف، پسروي و  باال و پايين مي به تبعيت از حجم آب دريافتي نيز، سطح آب،).3(
 با - بخصوص در فصل تابستان-، كناره هاي ساحلي تاالب در نتيجة چنين روندي. كند پيشروي مي

اين گياهان . شود برخورداري از قدرت رويش بسيار قابل مالحظة خاك از گياهان مرتعي پوشيده مي
رسند و بدين طريق، نگهداري دام در جوار فعاليتهاي ديگر  عمدتاً به مصرف تغذيه دامهاي محلي مي

    )3(. گردد ناره هاي تاالب، امكان پذير ميبراي خانوارهاي روستائي ساكن ك
    : منابع گياهي

. از ديرباز مسكن بسياري از مردمان اين ديار متكي بر مصالح بدست آمده از تاالب انزلي بوده است
وجود انواع گياهان آبزي نظير ني كه در اصطالح محلي لوله نام دارد براي پوشش زير سقف بامهاي 

نمايد و نيز حصاربنديهاي پيرامون خانه  ي استفاده هاي متعددي را عرضه ميخانه هاي شهري و روستائ
هاي تاالب  همچنين گياهاني كه در كناره. گيرد هاي روستائي و باغها با استفاده از انواع ني انجام مي

ني و گياهان ساقه بلند . رويند به طور سنتي مورد استفاده زيادي در صنايع دستي محلي دارند مي
عالوه بر كاربردي كه در كارهاي ساختماني دارند در توليد انواع صنايع دستي نيز مورد استفاده قرار 

  . گيرند مي
منابع گياهي هريك براي . ت مختلف دارندانواع گياهان موجود كاربردهاي متفاوتي براي توليد محصوال

از ... توليد كاالهائي نظير حصير، جارو، زنبيل، سبد، سفره و. روند ساختن محصول معيني به كار مي
صنايع دستي به عنوان يكي از اشتغاالت فرعي . ديرباز در نواحي اطراف تاالب، معمول بوده است

 اصلي از منابع درآمد قابل توجه آنان به شمار خانوارهاي روستائي و حتي شهري در كنار مشاغل
   .آيد مي

    : حمل و نقل در تاالب
قبل از آن كه حمل و نقل زميني و استفاده از وسائط نقليه موتوري عموميت يابد حمل و نقل آبي در 

  . تاالب انزلي نه تنها اهميت محلي داشت بلكه داراي ارزش برون مرزي نيز بود
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    : تبابهره برداري از رسو
است كه رودهاي منتهي به آن در  حوضه آبريز تاالب انزلي محل رسوب گذاري نهشته هاي ريز و نرمي

اين رسوبها به سبب همراه داشتن مواد معدني كه گاه از نقاط دوردست . كف تاالب برجاي گذاشته اند
. رت كود دارندشوند ارزش كاربري زيادي براي تقويت زمينهاي زراعي به صو به تاالب آورده مي

تشكيل يافته اند كه به همراه ماسه هاي نرم بستر  رسوبهاي موجود در كف تاالب عمدتاً از ذرات نرمي
 انباشتهاي رسوبي موجود در )8(.تاالب و عناصر گياهي تخمير شده در آن قابليت رويش فراواني دارند

. ي استفاده در مزارع اطراف به كار روندتوانند برا شوند مي كف تاالب كه به هنگام اليروبي جا به جا مي
توانند در باال  اين انباشتها اگر هم به طور مستقيم داراي ارزش اقتصادي نباشند، بطور غير مستقيم مي

     )7(.ازدهي محصوالت كشاورزي در زمينهاي اطراف كمك مؤثري به شمار آيند
    :ارزش فراغتي و جهانگردي 

يش داراي چشم انداز بسيار زيبائي است كه مشتاقان طبيعت را به خود تاالب انزلي با جزاير متعدد خو
وجود جاذبه هاي طبيعي در تاالب از يك سو و نياز فزاينده شهر نشينان به استفاده از . كند جلب مي

  )2(. ميان عرضه و تقاضاي فراغتي در تاالب بوجود آورده است طبيعت از سوي ديگر كشش عظيمي
تواند زمينة اشتغال  ي امكانات و تأسيسات مربوط به فعاليتهاي فراغتي در تاالب ميبه راه انداختن برخ

توان جهانگردي و فراغتي موجود در تاالب را . فراواني براي ساكنان كناره هاي تاالب فراهم سازد
توان با تقاضاي عظيم آن در شهرهاي ساحلي گيالن و مازندران ارتباط داد و از آن براي بهبود  مي
حضور انبوه جمعيت مسافر و افراد . رايط زندگي و فعال تر كردن محيط اقتصادي تاالب استفاده كردش

تواند در به جريان انداختن چرخهاي اقتصادي فعاليت در زمينه هاي حمل و نقل، اقامت،  مي غير بومي
    . مصرف كاالهاي توليد و صنايع دستي و ديگر موارد، بطور جدي مؤثر باشد

  

  هش سطح تاالب انزلي در پوية تاريخروند كا

 اما فعاليتهاي )8(شود هرچند تاالب در روند تكاملي خود به بستري خشك و عاري از آب مبدل مي
انسان چنان كه در تاالب انزلي شاهد آن هستيم، اين روند را تسريع نموده و آن را به مرگ زودرسي 

عملكرد در خود ( مخرب خويش در تخريب مستقيم انسانهاي اين ديار با فعاليتهاي. مبتال نموده است
با اعمالي نظير سدسازي بر ) در حوزه آبريز و در مسافاتي بس دورتر(و يا به طور غير مستقيم ) ناحيه

رودخانه هاي ورودي، جنگل تراشي، انحراف آب جاري جهت مصارف آبياري و نيز جداسازي و خشك 
 تخليه انواع فاضالبها و زباله هاي شهري و صنعتي و غيره نمودن آن در اثر زهكشي، حفاري، اليروبي،

به همراه صيد و شكار بي رويه، تعادل اكولوژيك جهت ذخائر جانوري و حياتي و زنجيره هاي غذائي در 
توان ادعا   به عبارت ديگر مي)9(.برند تاالب را بر هم زده و ارزشهاي ذاتي و اقتصادي آن را از بين مي

اي انساني به جهت بهره گيري از الگوهاي رشد اقتصادي، تاالب انزلي را به عنوان يك نمود كه فعاليته
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    . مخزن و سرمايه بيولوژيكي در مرحله انهدام قرار داده است
در بررسي تغييراتي كه در تاالب انزلي به وقوع پيوسته، صرفنظر از مشاهدات ظاهري و يا گزارشهاي 

رك و اسناد تاريخي قابل دسترس و مستند و نيز اظهارات معمرين  موجود در سالهاي اخير، مدا علمي
  . نمايد منطقه در كليه موارد، داللت بر كاهش سطح و در نتيجه مرگ زودرس تاالب مي

چون شناخت عوامل مؤثري كه موجبات كاهش عمر طبيعي تاالب و در نتيجه مرگ زودرس آن را 
  : پردازيم  با رعايت اختصار به بررسي عوامل مزبور ميسازند حائز اهميت فراوان است لذا فراهم مي

   

    علل مرگ تدريجي تاالب 
كاهش سطح آب : مهمترين عوامل مؤثر در كاهش سطح تاالب انزلي و بروز مرگ زودرس آن عبارتند از

درياي خزر، رسوبگذاري و افزايش گياهان آبزي، آلودگيها، استفاده از سموم و كودهاي مختلف در 
  . هاي زراعي و بهره برداري بي رويه از منابع و ذخاير آبزي در اشكال صيد و شكارفعاليت
   

    :تغييرات تراز آب درياي خزر
با توجه به اين كه . تاالب انزلي به طور كلي تحت تأثير نوسانهاي سطح آب درياي خزر قرار دارد

صوصيات فيزيوگرافي و جنس تغييرات سطح دريا در تكوين تاالب نقش اصلي را داشته، بسياري از خ
تواند با نوسانهاي دريا توجيه شود، مطالعات انجام شده در اين رابطه  خاك كف و كناره هاي آن مي

دهد كه وضعيت آبي تاالب نيز در شعاع قابل مالحظه اي همواره با اين نوع تغييرات نوسان  نشان مي
 گذشته خشك شدن نواحي اطراف از مهمترين آثار عقب نشيني آب درياي خزر در. داشته است

غازيان، جزيره ميان پشته، كناره هاي بلوار و مناطق ديگر انزلي بوده كه سبب كشش آب تاالب به 
   )13(. طرف دريا و سرعت بخشيدن به خشك شدن آنها گرديده است

  

    : رسوب گذاري و افزايش رشد گياهان آبزي
با . ه محيط خارج، يعني رودهاي منتهي به آن استمقادير زيادي از رسوبهاي تاالب انزلي مربوط ب

باشند، تغييرات و دگرگونيهاي  توجه به اين نكته كه تاالبها اصوالً داراي ساختار شديد رسوبي مي
سرعت چنين فرايندي، توأم با رشد . توان ناشي از رسوبگيري آن دانست اساسي تاالب انزلي را مي

ماندابي، پيوستگي اراضي و تبديل به جزاير كوچك و بزرگ يا گياهان نقش اصلي را در ايجاد منطاق 
   )15(.نمايد به اصطالح محلي گوده ايفاء مي
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  :آلودگيها
ق و يل نا مناسب ، نادقي به دلي ارائه شده اند ولينيشتر تاالب ها قواني بي از آلودگيري جلوگي     برا
 تاالب ها به صورت خالصه آورده ير مسائل اصليدر جدول ز.  ادامه دارد يش آلودگي بودن ، افزايناكاف

  )2(. شده است 

   تاالب هاي مسائل اصل– 1جدول شماره 
  شرح مسئله  مسئله

ش ك
ا ه

ك
يفي

ت 
  آب

 و زهكش شدن آب به درون تاالب ،آب مصرف شده يه نشده كشا ورزيل ورود فا ضالب تصفيبه دل
   .ا فته استيالب كاهش ت آب تايفي، كي صنعتي و ورود فا ضالبهاي اراضياريدرآب

 هيتخل
له 

زبا امد
ج

  

 زبا له ير قانونيه غين الزم است كه از تخليبنا برا. شود يز در تاالب انباشته مي جا مد حوزه آبخيزبا له ها
  . شوديريتاالب جلو گ در حوزه

رسوب 
  يگذار

از تاالب ها  ي دربعض. گردديش در تاالب سبب كم شدن عمق تاالب ميسارورود رسوبات حا صل از ف
  . كندين مشكل را بغرنج تر مي ا ،ايجذر و مد در

د ب
رش

ي
ه ي رو

يگ
 آبز

ا ن
ا ه

  ي

ر قا بل كنترل در حال گسترش هستند يبه صورت غها در تاالب ) آزوال  (ي چون سرخس آبييتهايماكروف
عرض خطر قرار  را در ميستگا ه پرندگان آبين امر زيا.از كل منطقه را پوشانده است ياديدرصد زرا يو اخ

  . دهديم

ضع
و

ي
ضع

ت 
ي

 نا 
ف و

قوان
ب 

ناس
م

  ني

 ي حفاظت ميده اند، به طور قا نونين گرديي كه بعنوان منطقه حفاظت شده تعيدسته از مناطق تنها آن
 تاالب يكه محدوده قانون يتا زمان. باشندير منا طق تاالب تحت حفا ظت نميسا كه يدر حال. شوند

ر موارد مشابه وجود ي و ساي كشاورزيتهاي جهت فعاليل تصرف اراضي از قبيمشخص نباشد، مشكالت
  .دارد

يفعال
ر ي غيتها
انون

ق
  ي

 ير قا نوني غيتهايگر فعا لي، شكار در منطقه شكار ممنوع و ديريگي ما هير قا نوني غياستفا ده از تورها
  . با شنديع ميدر تاالب شا

ت 
 رك

شا
م م

عد
در 

ان 
 ور

هره
ب

  .ت جا مع تاالب وجود ندارديريكت بهره وران در مدر جهت مشايسمي مكانگونه چيه

ن 
شت

ندا
جه 

   . برديست از كمبود بودجه رنج ميط زياداره كل حفا ظت محبود
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   تاالبي به آلودگينظر اجمال

 يا از طريق رودخانه هيتاالب به لحاظ قرار گرفتن در يك منطقه پر جمعيت، انواع گوناگون مواد آل
 به ترتيب اولين و دومين شهر بزرگ استان از ي رشت و انزليشهرها.  كندي به تاالب دريافت ميمنته

 از جمعيت يرشد فزاينده جمعيت اين دو شهرستان كه تقريباٌ نيم.  شونديلحاظ جمعيت محسوب م
 بودن سطح بعلت باال.  داده اند بر اكوسيستم تاالب اثر سوء داشته استي استان را در خود جايشهر
 زرجوب و گوهر ي مستقيماٌ به رودخانه هاي و شهري خانگي شهر رشت فاضالب هاي زيرزمينيآبها

 ي تن زباله مربوط به شهرستانها400 شود روزانه بيش از ي به تاالب تخليه ميرود و در بندر انزل
 مختلف در حومه ي شود واستقرار كارخانه هايرشت، خمام و كوچصفهان به رودخانه سياهرود وارد م

 آب تاالب ي و سرازير شدن فاضالب آنها به داخل رودخانه ها، در نهايت باعث آلودگيشهر رشت و انزل
 مقام اول و دوم را داراهستند و فاضالب يكارخانه پارس خزر و فرش گيالن در آلوده ساز.  شوديم

     )8(. ريزدي در نهايت به تاالب ميكشتارگاه رشت و انزل
 و تخليه آب آلوده مزارع در معرض خطر ي و شهري صنعتي در نتيجه ريزش فاضالب هايلتاالب انز

    )7(. قرار گرفته استينابود
 باشند كه از ياهرود و گوهررود مي سيز تاالب، رودخانه هاي حوزه آبرين رودخانه هاياز جمله آلوده تر

 از عبور از سطح رشت در الن سرچشمه گرفته و پسيقسمت جنوب شهرستان رشت واقع در استان گ
ورود رو به افزايش فاضالب هاي صنعتي ). 12 (زندي ري تاالب ميربازار به بخش جنوب شرقي پيروستا

 رسوب به داخل تاالب  وجود   تخريب جنگل هاي باالدست و افزايش ورود– و كشاورزي به تاالب 
  .جلوي آن گرفته شده استپايه هاي راه ارتباطي كه قرار بود از تاالب عبور كند و فعالٌ 

   وارد به تاالب  ي كاهش آلودگي مناسب برايراهكارها
 . ي ، كشاورزي ، صنعتيمسكون:  شوند يق توسط انسان ، آلوده مي  اشاره شد كه تاالب ها به سه طر

 ين قسمت اقدامات الزم برايدر ا. رد ي صورت گين روند الزم است كه اقداماتي از ادامه ايري جلوگيبرا
  :  شود يان ميهر بخش ب

 را به وجود آورده است يده اي مشكالت عدي از عملكرد انسان ها دربخش مسكوني ناشي هاي   آلودگ
ن گونه يج اين خصوص آموزش و ترويدرا.  دارد يطيست محيجاد فرهنگ زياز به اياز آن نيكه رفع ن

. ار موثر باشد ي تواند بسيت مسيط زي طرفدار محين گروههايربط و همچني ذيمسائل توسط ارگان ها
ه فاضالب به خصوص در مناطق يجاد مراكز تصفي و ايي و روستاي اماكن شهرين راستا ساماندهيدر ا
رد اما با ي گي را دربرميي باالينه هاين گونه مراكز هزيجاد اي تواند مدنظر باشد ، اگر چه اي ميشهر

 يه اقتصادي توجي تواند دارايرابر آن ، م پرداخت شده دربيطيست محي زينه هايدرنظرگرفتن هز
   )1(. باشد ييار بااليبس
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را يافت ، زي توان در كوتاه مدت به راه چاره دست يز نميجاد شده توسط صنعت ني   در مشكالت ا
 توسعه ها لحاظ نشده يداري بوده و در آن پايع در گذشته با هدف توسعه اقتصادين صنايس ايتاس

ن مسئوالن كارخانجات ، يع و همچني با اداره كل صناي است تا ضمن هماهنگين ضروريبنابرا. است 
 مشخص گردد و سپس با ي بعدينده نسل هايو آط ير آن بر محي از عملكرد آنها و تاثيمشكالت ناش

  . )8( برداشته شود ي اساسين مشكالت گام هاي جهت رفع ايه  تفاهم و همدلي در ساي علميروش ها
ك ي تواند به عنوان ي مي صنعتيجاد تمركز در شهرك هايس ، ايع در شرف تاسيصنا ي   در سازمانده

ش يه و پاالينه تصفي توان هزي ميه خانه مركزيجاد تصفيرا با ايرد ، زي مدنظر قرار گيراهكار اساس
 يين شهرك هايش در چنيستم پااليجاد سيعالوه بر آن كنترل و ا. ار كاهش داد يفاضالب ها را بس

   . )7(آسان استار يبس
ربط از ي زين ارگان هاين بيبنابرا.رد ي استفاده از سموم و كود تحت كنترل قرار گي در بخش كشاورز

 پخش سموم ضرورت دارد تا پس از توافق الزم ، دست به ي هاي و تعاونيل سازمان كشاورزيقب
زارها توسط مصرف كنندگان ينه از سموم و كود در شالي استفاده بهيج براي مانند آموزش و تروياقدامات

  .  كشاورزان زده شود يعني
  
   يريجه گينت

ط ي حفاظت محسازمان.  قرار دارند ي در معرض نابوديژه تاالب انزلي كشور به وي   اكثرتاالب ها
ان ي هر دو دسته اقدام بيد برايت تاالب  منطقه را به عهده دارد، بايريت مديست منطقه كه مسئوليز

 يبرا.  الزم را بكند ي هايزيبرنامه ر)   به تاالبي از ورود آلودگيريالب و جلوگت تايريمد(شده 
سپس با اصول و ضوابط . ل داد ين منظور تشكي اي برايميد در ابتدا تيح تاالب بايت صحيريمد
 ي هايژگيط و ويبا توجه به شرا  كرد ويابيو تاالب مورد نظر را به طور كامل ارز.ت آشنا شد يريمد

نه را انتخاب ين گزين و سازگارتريت تاالب ، مناسب تريريان شده در مدي اعمال موارد بي ، براتاالب
  .كرد 

فاضالب   (ي انتقال آلودگير از تاالب براي غيگريد مكان دي به تاالب باي از انتقال آلودگيري جلوگيبرا 
 را قبل از وارد يان بارآلودگزين كه ميا ايبه آن جا ، درنظر گرفته شود ، ) ي ، كشاورزي ، صنعتيشهر

شنهادات ، به عهده مسئوالن حفاظت ين پي ايدر هر دو صورت ، اجرا. شدن به تاالب كاهش داد 
  . ه فاضالب انجام شود ي و تصفيله مسئوالن جمع آوريد به وسين امور بايا. ست ي نييتاالب به تنها

. ده شود ي دي وروديه فاضالب هاي تصفيا تاالب ، تداركات الزم برين است كه برايشنهاد  سوم اي پ
ل ي را به دلي و كشاورزي ، صنعتي شهريه فاضالب هايت تصفياما از آن جا كه معموالً تاالب ها ظرف

زان ي شود كه ميالبته اگر بررس.  شود يه نمين روش توصيا.  شان ندارند يزان بار آلودگيباال بودن م
  . ن روش را به كار برد ي توان ايه است ، ميف تاالب قابل تحمل و تصي برايبار آلودگ
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