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 اكولوژيك يها شاخصتعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تاالب انزلي بر اساس 

. تعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تاالب انزلي بر اساس شاخص هاي اكولوژيك .1389، .و باقرزاده كريمي، م. ف ، آذري دهكردي،.فتحي، ف
  .39-50 ، صفحات1389تابستان  چهارم، شماره ،اولآزاد اسالمي واحد اهواز، سال مجله تاالب، دانشگاه 

 
 

 

  چكيده
در فهرسـت   انسـاني  يهـا  تيـ فعالخـزر در اثـر   سـواحل جنـوبي دريـاي    ر د انزلي يالملل نيب تاالب

محدوده بيرون به طرف داخل  تاالب روند تخريب از در .قرار گرفته استمونترو تخريب شده  يها تاالب
بـا رويكـرد علمـي و    تـاالب   از اين رو هدف اصلي اين پژوهش شناسايي سپرملموس تر و شديدتر است 

تخريـب از حاشـيه بـه    "جلوگيري از گسترش رونـد   سيستمي به عنوان يك ابزار كار آمد مديريتي براي
در سـال   براي تعيين سـپر تـاالب انزلـي    .است زمين و توسعه نامتناسب يها يكاربردر اثر تغيير  "داخل
متري تاالب در اطراف تاالب سـپرهاي   500با فرض بر قرار گرفتن سپر تاالب انزلي در محدوده  ،1387
ـ    پهنه تـاالب انزلـي  . شدمتري در نظر گرفته  500و  200،300،400 ،100 ، )الگـون ( يشـامل بخـش آب

داد قطعـه  قسمت بر اساس متغييرهـاي تعـ   13در مركزي، سلكه، سرخانكل، بخش شرقي و سياه كشيم 
آب ر د COD و T-N ,T-Pت ماهي و پرنده تهديد شده، غلظ يها گونهپرنده، تعداد گونه پرنده، تعداد 

مـورد بررسـي قـرار گرفـت و      متري تـاالب،  500تا شعاع  تاالب، مساحت كاربري مسكوني و كشاورزي
متـري تـاالب در نظـر     500سپر در اطراف تاالب انزلي تا شعاع  5. تر شناسايي شدندحساس يها قسمت
خوشـه همگـن    5بـه   يتاالب انزله اي مجموعزمينهاي حاشيه ايتحليل خوشهدر هر سپر با . شد گرفته

. متر تعيين شد 500تا  100مختلف بين  يها قسمتسپر تاالب انزلي در  ها خوشهو با مقايسه  تقسيم شد
متر در جنوب بخش غربـي، مركـزي، تمـام     500محدوده سپر در اطراف حسين بكنده و سلكه نهايت  در

متر و در شمال بخش  200متر، سرخانكل  300متر در منطقه سياه كشيم  400انزلي  ربخش شرقي و بند
  .متر در نظر گرفته شد 100غربي تاالب 

  
  .ها داده يا خوشهاكولوژيك، تحليل  يها شاخصپر، س تاالب انزلي، :كليديواژگان 

  

  
  مقدمه

 1975در سال  اين تاالب. شهرستان انزلي قرار دارد مجاورت در و در استان گيالنواقع  ،سواحل جنوبي درياي خزر در تاالب انزلي
پرندگان اين تاالب را به بين المللي حيات  هاي بين المللي كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد و همچنين سازمان در فهرست تاالبميالدي 

در حال حاضر برنامه هاي كوتاه مدت نه  ).Ramsar convention,1975( تعنوان زيستگاه با اهميت براي پرندگان تشخيص داده اس
زدن تعادل ورودي و خروجي تاالب،  مه ، به)1379رضايي،  ؛ محمد1377 جمالزاد فالح،( غير بومي يها گونهچندان علمي مانند معرفي 

هاي درحال فرو افت شديد در  تاالب انزلي را به شاخص تاالب )1384سرتاج و همكاران، ( زهكشي و تغيير كاربري احداث جاده و كنارگذر،
تحوالت  دچار يبر اثر دستكاريهاي انسانخير نظام چرخه تعادلي اين تاالب سال ا 30طول  در .منطقه ساحلي شمال ايران تبديل كرده است

پيرامون آن سبب شد  مسايل جاده سازي و اقدامات اخير چه در حوضه و چه. اك، پيري زودرس و اغماي مرگ آور شده استسهمگين، هولن
جهان نباشد و اعتبار خود را در فهرست بين المللي تاالبهاي جهان از  تا اين تاالب ديگر بستر حياتي آبي و ذخيره گاه زيستي شناخته شده

قرار گرفته است و بر مونترو تخريب شده  هاي تاالبدر فهرست ميالدي  1992از سال تاالب انزلي ). 1381 قهرمان و عطار،(. دست بدهد
  .)Ramsar convention, 1992( تاسشده و جلوگيري از تغييرات اكولوژيك آن  تاالباساس آن كشور ايران موظف به احياي مجدد 

سطح آب  هاي هاي انساني و نيروي داخلي نوسان دو نيروي خارجي فعاليتها تحت تاثير عامل هاي مختلف از جمله  حاشيه تاالب
آب بر مانند كشاورزي در  يها يكاربربا توجه به كمبود منابع آب اغلب  Narumalani et al., 1997 ;Semlitsch, 1998) ( قرار دارد

  1*فريبا فتحي
   2فرود آذري دهكردي

  3مسعود باقرزاده كريمي 
  
ارشد برنامه ريزي و دانشگاه تهران، كارشناس  .1

  مديريت محيط زيست، تهران، ايران
، استاديار دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران. 2

  تهران، ايران
، كارشناس ارشد سازمان حفاظت از محيط زيست. 3

  آبخيزداري، تهران، ايران
  

  نويسنده مسئول مكاتبات* 
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حاشيه تاالب توسعه يافته اند كه با پسروي آب تاالب به علت مشخص نبودن سپر تاالب و نقص قوانين به طرف تاالب پيش روي نموده و 
فاقد تناسب و مخرب مي گردند، از طرفي بهترين زيست گاه هاي تاالبي شامل  يها يكاربرمنجر به تغيير كاربري زمين ها تاالبي به 

تاالب  در. )Burke and Gibbons, 1995; Boyd, 2001( ي بينندشدت آسيب مها به  ها است كه با تغيير كاربري حاشيه كم عمق تاالب
هايي متكي بر علم و تجربه  با رويكرد از اين رو تعيين سپر تاالبيملموس تر و شديدتر است محدوده بيرون به طرف داخل  روند تخريب از

  .حفظ تنوع زيستي اين اكوسيستم ها ضروري است نآ تاالب و به تبعكاركردهاي براي حفظ 
موجود در همسايگي تاالب به منظور  يها يكاربريك پهنه پوشيده از رستني ها كه ما بين منابع طبيعي و عبارت است از سپر تاالب 

  (Castlle et al., 1994).  تغيير و تخفيف اثرات فعاليت هاي انساني قرار مي گيرد
 در اطـراف آن و حاصـل  زمين، شدت توسعه هاي مختلف انسـاني   يها يكاربر بااليموضوع تعيين سپر در تاالب انزلي به علت تراكم 

رويكـرد علمـي بـه     بـا تـاالب   شناسايي سپر. )1383 زبردست، ؛1378اسماعيلي،  ؛1369 منوري،( خيزي و ارزش زياد زمين دو چندان است
توسـعه  و در اثـر تغييـر كـاربري زمـين هـا       "تخريب از حاشيه به داخـل "جلوگيري از گسترش روند  مديريتي برايعنوان يك ابزار كار آمد 

  .هدف اين پژوهش است) ا پايدارن( نامتناسب
  

  مواد و روش ها
 3610 در حدود مساحت حوزه آب خيز تاالب انزلي. بخش كوچكي از خط ساحلي جنوبي درياي خزر است حوزه آبخيز تاالب انزلي

   (Zubakava, 1993; Dumont, 1998; JICA, 2005). كيلومتر مربع است
اين . در حوزه آبخيز تاالب انزلي وجود دارد كه در نهايت از طريق تاالب انزلي به درياي خزر مي ريزند )دائمي( رودخانه اصلي 10

از گوشه شمال شرقي تاالب رودخانه خمام رود  :اين شرح است و مسير جريان آنها به رودخانه ها از رشته كوه هاي البرز سرچشمه مي گيرند
در جهت شمال جريان داشته و به يكديگر پيوسته  رودخانه پسيان و پيربازار .به سمت غرب جريان دارد و از شرق وارد تاالب انزلي مي شود

بهمبار در جهت شمال غربي جريان داشته و  رغك،م خلكاي، پلنگ وار، ماسوله رودخان، رودخانه پيش رودبار، .شوند سپس وارد تاالب مي
و متر مكعب در ثانيه  76.14به تاالب حدود  يانهلمتوسط تخليه سا .رودخانه چف رود نيز از غرب وارد تاالب مي شود .وارد تاالب مي شوند

تخمين مجموع جريان سطحي % 5به عبارتي كمتر از  و MCM 117 مقدار بارندگي تاالب انزلي بر اساس داده هاي ايستگاه انزلي حدود
  .(JICA, 2005)ت زده شده اس

 Croonquist and( باشدميمتر  400تا  60با توجه به اينكه اندازه سپرهاي پيشنهادي براي تاالب ها در مطالعات گوناگون بين 

Brook,1993; Burke and Gibbons,1995; Boyd, 2001; EPA, 2002(  500سپر تاالب انزلي محدوده مطالعه در شعاع براي تعيين 
. در منطقه اي دشتي واقع استو % 5با شيب كمتر از  - m 26متوسط  ارتفاعا ب محدوده فوق .تمتري اطراف تاالب در نظر گرفته شده اس

 1800يستگاه انزلي با متوسط ساالنه باالترين گزارش بارندگي در ا. است دماي ماليم تا گرم بارندگي و رطوبت باال،اقليم منطقه هيركاني با 
  .است ميلي متر

دقيقه طـول شـرقي واقـع شـده      36درجه و  49دقيقه عرض شمالي و  23رجه و د 37تاالب انزلي از لحاظ طول و عرض جغرافيايي در 
مجموعه تاالب انزلي شـامل بخـش    .)1 كلش(ت م عمق در جنوب غربي سواحل درياي خزر اسك و از تاالب هاي طبيعي، آب شيرين، است

در اين تقسيم بنـدي پناهگـاه حيـات وحـش سـرخانكل      . حسين بكنده، سياه كشيم مي باشد ،سلكه، سرخانكل ،هاي شرقي، غربي، مركزي
ر اسـ كانال به نام هاي شنبه بازار، نهنگ، رسته خاله، پيربـازار و سو  5در مجموع  .(JICA, 2005)ت قسمتي از بخش مركزي فرض شده اس

  . )JICA, 2005(د به درياي خزر هستنتاالب انتقال دهنده آب ) كانال از بخش آبگير در غرب تاالب 1انال از بخش مركزي و ك 4(
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  موقعيت تاالب انزلي: 1شكل 

  
مربـوط بـه سـال     1:25000نقشه هاي توپوگرافي رقومي منطقه بـا مقيـاس    ،1387در سال  براي مطالعه وضع موجود منطقه مطالعاتي

سازمان محيط زيست تهيه واليه هـاي مـورد   اطالعات جغرافيايي ه حاوي اليه هاي مختلف اطالعاتي است از مركز ك dgnا فرمت ب 2005
از بسـته   Arc Mapدر محـيط   Arc Tool box و CAD Mapنرم افزار  استخراج و با كمك... نياز مانند اليه راه ها و خطوط توپوگرافي و

ويژگي هاي فيزيكي منطقه شامل شيب، جهت، ارتفاع،  ،بر اساس نقشه توپوگرافي منطقه. درآمدند shape fileبه فرمت  Arc Gisنرم افزار 
اقليم منطقه و وضعيت بارندگي، رطوبت نسبي، كمينه و بيشينه دما بر اساس آمار ايستگاه سينوپتيك انزلـي و سـاير   . شكل زمين بررسي شد

. سازمان هاي مربوطه جمع آوري گرديدفون و فلور منطقه بر اساس منابع منتشر شده از . منابع منتشر شده مربوط به منطقه مشخص گرديد
پرنده تهديد شـده و   يها گونهتعداد  ،زيستي چون تعداد پرنده از معيارهاي مهم ثبت تاالب ها در كنوانسيون رامسر يها شاخصاز آن جا كه 

تهديد شده پرنـده و   يها گونهداد هستند تعداد پرنده و تع ماهي تهديد شده مهم از نظر اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت يها گونهتعداد 
زيستي موثر در تعيين سپر تاالب به منظور حفاظت از تنوع زيسـتي تـاالب انتخـاب     يها شاخصتهديد شده ماهي به عنوان  يها گونهتعداد 
   .شد از سازمان فضايي تهيه 2005ل در سان نقشه رقومي كاربري زمي هاي اطراف تاالب به منظور مطالعه كاربري زمين. شدند

مختلـف   يهـا  قسـمت شناسايي شده در ) ماهي و پرنده(گياهي و جانوري  يها گونهبا در اختيار داشتن محدوده تاالب به صورت رقومي 
از بسـته نـرم    Arc Mapدر جداول توصيفي محدوده رقومي تـاالب درمحـيط   ) غرب، سياه كشيم، شرقي، سرخانكل، مركزي، سلكه(تاالب 
ماهي و پرنده تهديد شده مشـخص و بـر    يها گونهت اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيع بر اساس فهرست سرخوارد شد سپس  GISافزار 

مختلف تاالب طبقه بندي صورت گرفت و حساسيت تاالب بر اساس  يها قسمتاساس تعداد پرنده، تعداد گونه پرنده و ماهي تهديد شده در 
بـه طـور   و ها در مطالعات گوناگون بسته به نوع تاالب و درجه حساسيت آن متفاوت  محدوده سپر تاالب .فوق درجه بندي شد يها شاخص

 ,Croonquist and Brooks, 1993; Burke and Gibbens( متر در پژوهشهاي مختلف تعين شده است 500تا  60كلي عرض سپر بين 

1995; Findly and Houlahan, 1996; Semlitsch, 1998( .متـري   500رار گرفتن سپر تاالب انزلي در محدوده از اين رو با فرض بر ق
در . متري ايجـاد شـد   500و  400 ،300 ،200، 100در اطراف تاالب سپرهاي  Arc Mapدر محيط  clipو  bufferتاالب با استفاده از ابزار 

مختلف شرقي، مركزي، غربي،  يها قسمتمجموعه تاالب هاي انزلي در . زمين نيز بررسي شد يها يكاربرمحدوه سپر تغييرات مساحت  5
منطقه به نحوي كه تمام خطوط مرزي تاالب در نظر گرفته شود بر اساس متغييرهاي تعـداد قطعـه    13سرخانكل، سلكه و حسين بكنده در 
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، مسـاحت  آب تـاالب COD  و T-N ,T-Pت ماهي تهديد شده و تعداد گونه پرنده تهديد شده، غلظ يها گونهپرنده، تعداد گونه پرنده، تعداد 
محـدوده تقريبـي   (سياه كشيم شمالي : منطقه مورد بررسي اطراف تاالب عبارتند از 13. كاربري مسكوني و كشاورزي در هر سپر بررسي شد

محـدوده تقريبـي   ( -الگون–، جنوب بخش غربي تاالب )محدوده تقريبي آقا بهمبر تا سنگ جوب(، سياه كشيم جنوبي )آقا بهمبر تا ماهروزه
محـدوده  (، سرخانكل و سلكه، حسين بكنده، خط ساحلي تاالب در محدوده بندر انزلي، شـمال بخـش شـرقي تـاالب     )تا ماهروزهكپور چال 

، جنـوب  )سـياه رود كنـار  محدوده تقريبي روستاي طالب آباد تا روستاي (، شرق بخش شرقي تاالب )تقريبي روستاي طالب آباد تا بندر انزلي
بندر انزلي تا روسـتاي  ت و بخش مركزي تاالب در دو قسم) ي روستاي سياه رود كنار تا روستاي الكسارمحدوده تقريب(بخش شرقي تاالب 

  . ماهروزه و بندر انزلي تا روستاي الكسار
منطقـه   13متغييرهاي مورد بررسي در  1 جدول .منطقه فوق مي باشند را نشان مي دهد 13 ا كنندهدجموقعيت روستاهايي كه  2 شكل 

  . ها به صورت دو به دو محاسبه شد درصد براي متغيير 95ميزان همبستگي اسپيرمن در سطح . نشان مي دهدتاالب را 
ايـن تحليـل كـه بـر اسـاس      . سلسـله مراتبـي اسـتفاده شـد     يا خوشهمنطقه تاالب به گروه هاي همگن از تحليل  13به منظور تقسيم 

، مسـاحت كـاربري   COD و ,T-P T-N   لظـت غماهي و پرنده تهديد شده،  يها گونهمتغييرهاي تعداد قطعه پرنده، تعداد گونه پرنده، تعداد 
خوشه همگن بـا توجـه    5منطقه از تاالب انجام شد در واقع جمع بندي يافته هاي پژوهش در  13كشاورزي در  مساحت كاربريو مسكوني 

خوشه به دست آمده بر اساس متغيير هاي مـورد بررسـي بـا هـم مقايسـه شـدند و از شـاخص تعـداد          5.محدوده سپر فرض شده است 5به 
 هـا  خوشـه زيستگاه اصلي آن ها محسوب مي شود براي تكميل مقايسـه   تاالب پرندگان كنار آبزي كه محدوده سپر و زمين هاي حاشيه اي

تر و در خوشه هايي كه به نسـبت از حساسـيت   وسيعر ند عرض منطقه سپخوردار بوددر خوشه هايي كه از حساسيت باالتري بر. استفاده شد
 .كمتري برخوردار بودند عرض منطقه سپر كوچك تر در نظر گرفته شد

  

  مختلف تاالب انزلي يها قسمتمتغييرهاي مورد بررسي در :  1ل جدو

 متغيرها

Xقطعه پرندهتعداد  ١
٢X  گونه پرندهتعداد
٣ X  پرنده تهديد شده يها گونهتعداد
۴ X تعداد گونه ماهي تهديد شده
۵ X   غلظت T-P تاالب در آب
۶ X   غلظت COD تاالب در آب
٧ X  متري 100كشاورزي در  يها يكاربرمساحت
٨ X متري 200كشاورزي در  يها يكاربر مساحت
٩ X متري 300كشاورزي در  يها يكاربر مساحت
١٠ X  متري 400كشاورزي در  يها يكاربر مساحت
١١ X يمتر 500كشاورزي در  يها يكاربر مساحت
١٢ X يمتر 100مسكوني در  يها يكاربر مساحت
١٣ X يمتر 200مسكوني در  يها يكاربر مساحت
١۴ X يمتر 300مسكوني در  يها يكاربر مساحت
١۵ X يمتر 400مسكوني در  يها يكاربر مساحت
١۶ X يمتر 500مسكوني در  يها يكاربر مساحت
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  1389 ستان

درصد در  9
به طـور  . ت
 0 تعـداد   و  

در صـورت   
ـاهده شـده     
ري تـاالب   

سـپر   5 بـه    

م شـمالي و    
سـرخانكل   

 ,T-P ـت  

راف تـاالب    
مگـن قـرار    
ن بكنـده و  

تابسچهارم،  شماره 

 يا شه

5ي داري آزمون 
غيير معني دار است
ي منفـي و قـوي
.ا نشان مي دهد

ـا معنـي دار مشـ
ـ  100 متـر 500ا ت

سي و بـا توجـه
  . م شدند

سـياه كشـيم: ت از 
،3ه كه در خوشـ 

هديد شـده، غلظـ
متـري اطـر 500
خوشـه هم 5ق در   

، حسين2ه در خوش

،اول سال           

خوشدر تحليل

مقادير سطح معني
همبستگي دو متغ
ك باشد همبستگي
ه دوي متغيرها را
گي بين متغييرهـ
0ي مسـكوني در  

  . باشد
ان شده مورد بررس
طقه همگن تقسيم

عبارت اسـت ها ه
حسين بكنده وسلك

ماهي و پرنده ته ي
و  400،300،20

منطقـه فـوق 13  
رقي و بند انزلي د

                      

منطقه تاالبي د

محاسبه گرديد و م
درصد ه 5اري از 
نزديك -1رچه به 

گي اسپيرمن دو به
كثر موارد همبستگ
ع مساحت كاربري
راف تاالب داشته
س متغييرهاي عنوا

منط 5به  ها دادهي
خوشهه تاالبي در 
، ح2ه ي در خوش

يها گونهه، تعداد 
0،100پر  پنج سـ 

 فرض شده بـود
ي، تمام بخش شر

   .قرار گرفتند

                    

م 13ك كننده

 براي متغييرها مح
دن مقدار معني د
مثبت و قوي و هر

 ضريب همبستگي
در اك. ص شده است

شاورزي و مجموع
ورزي ساكنين اطر
ي شده و بر اساس

سلسله مراتبي يا ه
مختلف پهنه يها

 شرقي و بند انزلي

  . شده است
 پرنده، گونه پرنده
طقه در محدوده

منطقه سپر 5ب
ش غربي، مركزي
 در خوشه پنجم ق

ز    اهوا واحد يم

وستاهاي تفكيك

و به دو اسپيرمن
رت كوچك تر بود
اشد همبستگي م

مقادير 2ل جدو.
ت ستاره مشخص
جموع كاربري كش
ي وابسته به كشاو

بررسي 3ل ق جدو
خوشهسيله تحليل
ه قسمتار گرفتن

كزي، تمام بخش
 .رفتندجم قرار گ

خالصه ش 4ل دو
متغيير هاي قطعه

 كشاورزي هر منط
كه در اطراف تاالب
 اول، جنوب بخش
مال بخش غربي

اسال آزاد دانشگاه - 

موقعيت رو: 2 

زان همبستگي د
معني كه در صور

انزديك تر ب 1به 
.را نشان مي دهد

دار فوق با عالمت
ي بين مساحت مج
ت بر نظام معيشتي
الب انزلي مطابق
راف تاالب به وسي
جام شده نحوه قرا
بخش غربي، مرك
ربي در خوشه پنج

ترسيم و در جد 3 
منطقه بر اساس مت
ربري مسكوني و
رفت و از آن جا ك
 جنوبي در خوشه

و شم 4 در خوشه

-تاالب يپژوهش ي

لشك

ميز SPSSم افزار 
شده است به اين م
همبستگي هرچه ب
 بودن دو متغيير ر
ن همبستگي مقد
تگي مثبت و قوي
ه مي تواند داللت
شاننده اطراف تاال

متري اطر 500تا 
انج يا خوشهليل 

وشه اول، جنوب ب
و شمال بخش غر

له بندي در شك
من 13ب انزلي در 

جموع مساحت كار
اي قرار گر خوشه

 كشيم شمالي و
سرخانكل ،3ه ش

يعلم فصلنامه
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنتاي
در محيط نرم
نظر گرفته ش
كلي ميزان ه
غير همبسته
معني دار بود

همبست. است
وجود دارد كه

منطقه پو 13
ت 100فرضي 

بر اساس تحل
جنوبي در خو

و 4در خوشه 
نتيجه خوشه 

محدوده تاالب
COD مجم و

مورد تحليل
سياه. گرفتند

سلكه در خوش
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 ي اكولوژيكها شاخصتعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تاالب انزلي بر اساس 

 

 

تعداد پرنده، تعداد گونه ماهي تهديد شده، تعداد گونه پرنده تهديد شده و وضعيت آلـودگي آب در   يها شاخصبراي تعيين عرض منطقه سپر 
فوق به زمين هاي حاشيه اي تاالب براي تكميـل   يها گونهاد پرندگان كنار آبزي به دليل نياز مقايسه شدند و از شاخص جانبي تعد ها خوشه

  .استفاده شد ها خوشهمقايسه 
در متر  400) جنوب بخش غربي، مركزي، تمام بخش شرقي و بند انزلي(م در خوشه دومتر  500) و سلكه سين بكندهح(م سپر در خوشه سو

متري پيشنهاد  100سپر ) شمال بخش غربي(متري و براي خوشه پنج  200متر در خوشه چهار سرخانكل  300سپر ) سياه كشيم(خوشه يك 
 .را نشان مي دهد مختلف تاالب انزلي يها قسمتمحدوده سپر پيشنهاد شده در  4ل شك .مي شود

 

44

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1389 تابستانچهارم،  شماره ،اول سال                                        ز                  اهوا واحد ياسالم آزاد دانشگاه - تاالب يپژوهش يعلم فصلنامه
 

 

  مقادير ضريب همبستگي اسپيرمن دو به دوي متغيرها: 2 جدول

 %90معني دار آماري در سطح *

  %95معني دار آماري در سطح ** 

 متغيرها

در 
ي 
كون

مس
ي 

ربر
كا

50
0

 
 متر

در 
ي 
كون

مس
ي 

ربر
كا

40
0

 
 متر

در 
ي 
كون

مس
ي 

ربر
كا

30
0

 
 متر

در 
ي 
كون

مس
ي 

ربر
كا

20
0

 
 متر

 
ي 
كون

مس
ي 

ربر
كا

در 
10

0
 

ي  متر
ورز

شا
ي ك

ربر
كا

در 
50

0
 

ي  متر
ورز

شا
ي ك

ربر
كا

در 
40

0
 

ري
مت

ي  
ورز

شا
ي ك

ربر
كا

در 
30

0
 

ري
مت

 

 
در 

ي 
ورز

شا
ك

20
0

ري
مت

 

در 
ي 

ورز
شا

ك
10

0
 

ري
مت

 

ت 
غلظ

C
O

D
در 

 آب

ت 
ظ غل

T
-P

  
آب

در 
  

 
ي 
ماه

نه 
 گو

اد د
تع

ده
 ش
ديد

ته
 

اد 
عد
ت

ونه
گ

ده يها 
 ش
ديد

 ته
ده
پرن

 

ده
پرن

نه 
گو

ده 
پرن

عه 
قط

 

  كاربري مسكوني در 
 متر 500

1 994/0(**) 994/0(**) 960/0(**) 957/0(**) 966/0(**) 956/0(**) 827/0(**) 914/0(**) 921/0(**) 056/0- -34/0 454/0  284/0- -011/0 -24/0 

  كاربري مسكوني در
 متر 400

994/0(**) 1 000/1(**) 965/0(**) 968/0(**) 955/0(**) 961/0(**) 856/0(**) 894/0(**) 893/0(**) 1/0- -294/0 491/0(*) 26/0- 025/0 -226/0 

  كاربري مسكوني در 
 متر 300

994/0(**) 000/1(**) 1 96/0(**) 968/0(**) 955/0(**) 961/0(**) 859/0(**) 894/0(**) 893/0(**) 1/0- -294/0 491/0(*) 26/0- 025/0 -226/0 

  كاربري مسكوني در
 متر 200 

960/00(**) 965/0(**) 956/0(**) 1 994/0(**) 909/0(**) 924/0(**) 887/0(**) 930/0(**) 909/0(**) 181/0- -373/0 469/0  255/0- 137/0 -131/0 

  كاربري مسكوني در 
 متر 100

957/0(**) 968/0(**) 968/0(**) 994/0(**) 1 912/0(**) 937/0(**) 870/0(**) 909/0(**) 887/0(**) 175/0(*) 302/0(*) 493/0(*) 28/0- 102/0 -16/0 

  كاربري كشاورزي در
 متر 500 

966/0(**) 955/0(**) 955/0(**) 909/0(**) 912/0(**) 1 978/0(**) 927/0(**) 930/0(**) 940/0(**) 056/0(*) 322/0(*) 402/0 413/0- 149/0- -323/0 

  كاربري كشاورزي در
 متري 400 

956/0(**) 961/0(**) 961/0(**) 924/0(**) 937/0(**) 978/0(**) 1 889/0(**) 889/0(**) 882/0(**) 078/0(*) 265/0(*) 42/0 44/0- 168/0- -363/0 

  كاربري كشاورزي در
 متري 300 

872/0(**) 856/0(**) 856/0(**) 887/0(**) 870/0(**) 927/0(**) 889/0(**) 1 983/0(**) 974/0(**) 053/0(*) 437/0(*) 409/0 434/0- 006/0- -245/0 

 200كشاورزي در  
 متري

914/0(**) 894/0(**) 894/0(**) 930/0(**) 909/0(**) 930/0(**) 889/0(**) 983/0(**) 1 993/0(**) 115/0(*) 47/0(*) 437/0 391/0-  041/0 -206/0 

 228/0- -004/0  391/0-  425/0 (*)458/0 (*)074/0 1 (**)993/0 (**)974/0 (**)882/0 (**)940/0 (**)887/0 (**)909/0 (**)893/0 (**)893/0 (**)921/0 متري 100كشاورزي در 

 (*)586/0- -(*)769/0 (*)486/0 (*) 505/0 -077/0  1 (*)074/0 (*)115/0 (*)053/0 (*)078/0 (*)056/0 -175/0 -181/0 -1/0 -1/0 -056/0 در آب CODغلظت 

 (*)048/0- 0 (*)079/0 (*)207/0  1 -077/0 (*)458/0 (*)47/0 (*)437/0 (*)265/0 (*)322/0 -302/0 -373/0 0-/294 -294/0 -34/0 در آب  T-Pغلظت 

تعداد گونه ماهي تهديد  
 شده

454/0 491/0(*) 491/0(*) 469/0 493/0(*) 402/0 42/0 409/0 437/0 425/0 505/0(*) 207/0(*) 1 154/0- 203/0 -368/0 

پرنده  يها گونهتعداد 
 تهديد شده

284/0- 26/0- 26/0- 255/0- 28/0- 413/0- 44/-0 434/0-  391/0- 391/0- 486/0(*) 079/0(*) 154/0- 1 719/0(**) 703/0(**) 

 (**)654/0  1 (**)719/0 203/0  0 (**)769/0- -004/0  041/0 -006/0 -162/0 -149/0 102/0 137/0 025/0 025/0 -011/0 گونه پرنده

 1 (**)654/0 (**)703/0 -368/0 (*)0- /048 -(*)586/0  -228/0 -206/0 -245/0  -363/0 -323/0 -16/0 131/0 -226/0  -226/0 -24/0 قطعه پرنده
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 ي اكولوژيكها شاخصتعيين محدوده سپر حفاظتي مجموعه تاالب انزلي بر اساس 

 

 

  SPSSدر محيط  ها داده يا خوشهدر تحليل  )مشاهدات( منطقه مورد بررسي تاالب انزلي13: 3 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 1385 ،مركز تحقيقات شيالت درياي خزر(، )1385 سازمان حفاظت ازمحيط زيست،(، )1385محيط زيست انزلي، (، )Jica, 2005 : (منبع

كاربري مسكوني
  

 
در 

500
 

متري
كاربري مسكوني  

  
در 

400
 

متري
كاربري مسكوني  

  
در 

300
 

متري
كاربري مسكوني  

  
در 

200
 

متري
كاربري مسكوني  

  
در 

100
 

متري
كاربري كشاورزي  

  
در 

500
 

متري
كاربري كشاورزي  

  
در 

400
 

متري
كاربري كشاورزي 

  
 

در 
300
 

متري
كاربري كشاورزي 

  
 

در 
200

متري 
كاربري كشاورزي  

  
در 

100
 

متري 
 

ت 
غلظ

C
O

D
 

در آب
 )

1(

ت 
غلظ

T
-P

  
در آب

 )
1(

يد    نه ماهي تهد تعداد گو
شده
 )

4(
 

تعداد 
گونه
ها 

 ي
تهديد شدهپرنده 

 )
3(

 

گونه پرنده
 )

2(
 

قطعه پرنده
 )

2(
ش تاالبي 

نام  بخ
 

170  130  110 100 80 4200 3400 2200 1300 600 29 2/0 8 4 63 49607
سياه كشيم

 شمالي

400 340 310 280 260  6000 5200 4700 3200 1810 27 2/0 8 4 63 49607 
سياه كشيم

 جنوبي

150 110 100 90 70 4250 3450 2830 1900 750 45 1/0 7 2 38 8748 
جنوب بخش
 غربي تاالب

380 320 300 230 240  4800 32000 2600  1900  740 44 1/0 7 2 38 8748 
شمال بخش
 غربي تاالب

 سرخانكل 32525 42 3 6 2/0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 سلكه 18888 70 5 6 2/0 41 50 160 370 480 590 5 7 15 18 20

 1مركزي 9324 50 4 7 2/0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2مركزي 9324 50 4 7 12/0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 حسين بكنده 15406 42 3 6 3/0 43 100 345 550 955 1460 5 6 14 16 18

145 120 105 95 80 4200 3460 2500 1270 390 37 3/0 11 3 62 9056 
شمال بخش
 شرقي تاالب

70 55 40 30  20 610 590 460 430 200 36 3/0 11 3 62 9056
شرق بخش
 شرقي تاالب

80 60 50 30 10 4200 3060 2560 1300 600 36 2/0 11 3 62 9056
جنوب بخش
 شرقي تاالب

200 180 160 80 70 4700 3700 2000 900 550 44 3/0 10 3 30 5000  بندر انزلي 
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  1389 تابستانچهارم،  شماره ،اول سال                                        ز                  اهوا واحد ياسالم آزاد دانشگاه - تاالب يپژوهش يعلم فصلنامه
 

 

   ها داده يا خوشهنتيجه تحليل : 3ل شك

  
  

  
 مختلف تاالب انزلي يها قسمت يا خوشهنتايج تحليل : 4ل جدو

 برچسب در دندروگرام يا خوشهمنطقه تاالبي در تحليل  نام
 خوشه

 1 1 سياه كشيم جنوبي

 1 2 سياه كشيم شمالي

 2 3 جنوب بخش غربي تاالب 

 5 4 شمال بخش غربي تاالب

 4 5 سرخانكل

 3 6 سلكه

 2 7 1مركزي

 2 8 2مركزي

 3 9 حسين بكنده

 2 10 شمال بخش شرقي تاالب

 2 11 شرق بخش شرقي تاالب

 2 12 جنوب بخش شرقي تاالب

 2 13  بندر انزلي 
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ت بين گونه 
ش مساحت 
هديد چنين 

 تعداد گونه 
ستگي مثبت 
هاي حاشيه 

سياه كشيم، 

بزي اهميت 

ي پرندگان 
ش مركزي 

 شده بعد از 
د از اين رو 
هديد شده و 
 ه چهار سپر

ست و در آن 
كتور متر فا 

  ي 

ي معني دار مثبت
ت يعني با افزايش
 پرندگان مورد ته

داد گونه ماهي و
تهديد شده همبس

زمين ه يها يبر

 شرقي تاالب، س

ر پرندگان كنار آب

شده و تعداد باالي
هديد شده در بخش

ه و پرنده تهديد
ي تاالب قرار دارد
داد گونه ماهي ته
ين رو براي خوشه

د به طور كلي است
500تا  100 از 

ف تاالب انزلي

همبستگيو رزي 
تاالب مشهود است

هاي تعداد گونه

گي مثبت و با تعد
پرنده ت يها گونه 

كارب كه بين نوع 
  .رد

ن بكنده، قسمت

ن بكنده نيز از نظر

نه ماهي تهديد ش
ي و گونه پرنده ته

 ماهي تهديد شده
ده و بخش شرقي

تعد يها شاخص 
رار مي گيرد از اي

ت ليكن اين عدد
 در اين پژوهش

ي مختلفها مت

وع كاربري كشاور
متري تا 400تا 

ه است گرچه با

هديد شده همبستگ
شده شده و تعداد
ها نشان مي هد
مبستگي وجود دار
 به سلكه، حسين

جود دارد و حسين
  .شنهاد مي شود

االترين تعداد گو
 توجه گونه ماهي

تعداد گونه يها
لكه، حسين بكند
ر دارد كه از نظر

ش غربي تاالب قر
  .ي شود

تر اعالم شده است
ظتي ارائه شده 

 ي اكولوژيكها

قسماد شده در

و مساحت مجمو
100در محدوده

شده افزايش يافته

پرنده ته يها ونه
نه ماهي تهديد ش
مبستگي متغييرها
ي تاالب انزلي همب
 به ترتيب مربوط

كه وجآبزي در سل
متر پيش 500) كه

با) ي و بند انزلي
زلي و تعداد قابل

  .   آن است
ه شاخصم از نظر

ر آبزي بعد از سل
هار سرخانكل قرار
ي تاالبي جز بخش
متري پيشنهاد مي

مت 150ي مسئول
سپرهاي حفا. ت

  .كند مين مي

ه شاخص بر اساس

ده سپر پيشنها

هاي تهديد شده و
اربري مسكوني د
ي ماهي تهديد ش

گويد شده و تعداد
ب نيز با تعداد گون
نتايج تحليل هم

يستگاه هاييت ز
 تغذيه مي كنند

اد پرندگان كنار آ
سين بكنده و سلك
 تمام بخش شرقي
البي آلوده بند انز
متري در اطراف

سياه كشيم. است
ص تعداد پرنده كنار

در خوشه چه. ود
ز ساير بخش هاي

مت 100سپر ) غربي
ي توسط نهادهاي
 لحاظ نشده است
ختلف تاالب را تام

موعه تاالب انزلي

محدود :4ل شك

ين گونه ماهي ه
ساحت مجموع كا

هاي ي تعداد گونه

 گونه ماهي تهدي
در آب T-Pت غلظ

.تگي منفي دارد
ب و شدت حساسي
ز محيط خشكي

  .الب است
تهديد شده و تعد

سح( ر خوشه سوم
ت  غربي، مركزي،
الب و سواحل تا

400شنهاد سپر
شيم قرار گرفته ا
 و از نظر شاخص

نهاد مي شون پيش
 كنار آبزي بعد از

شمال بخش غر(ج 
صورت سپر قانوني
ف مناطق تاالبي
ي بخش هاي مخ

ه سپر حفاظتي مجم

ش

  جه گيري
عني دار مثبت بين
تهديد شده و مس
كوني و كشاورزي

  .د ندارد
C در آب با تعداد

غ. گي منفي دارد
طعه پرنده همبست
له آن ها از تاالب
عيت پرنده كه از
قسمت غربي تاال
د گونه پرندگان ت
 از اين رو سپر در

جنوب بخش( م
ر بخش شرقي تاال
موجبات اصلي پيش

نطقه سياه كشك م
ش شرقي تاالب

متر براي آن 300
شده، تعداد پرنده
و براي خوشه پنج
تاالب انزلي به ص
خش هاي مختلف
شدت نياز حفاظتي

تعيين محدوده

 

 

  
بحث و نتيج
همبستگي مع
ماهي هاي ت
كاربري مسك
ارتباطي وجود

CODغلظت 

پرنده همبستگ
و با تعداد قط
تاالب و فاصل
بيشترين جمع
سرخانكل و ق
باالترين تعدا
ويژه اي دارد
در خوشه دوم
كنار آبزي در
تاالب انزلي م
در خوشه يك
سلكه و بخش

0منطقه سپر 
پرنده تهديد ش

متري و 200
پهناي سپر ت 

حساسيت بخ
حساسيت و ش
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  پيشنهادات
فرض مي شود موضوعي پيچيده و بحث برانگيز است كه عالوه بر بهره جويي  زون بينابينيتعيين كمي سپر تاالب كه خود يك  -1

  .دانش سنتي نيز در آن مي بايست وارد شود ،از علم مدرن
در دوره هاي زماني خاص كه در هر تاالب متشكل از متخصصان گروهي با بهره جويي از  منطقه سپر برنامه هاي پايش تهيه -2

  . ضروري است بسته به نوع آن متفاوت است
براي حفاظت از كاركردهاي تاالب نمي توان تنها بر يك محدوده سپر در يك مقياس مكاني اكتفا كرد از اين رو مي توان  -3

در ضروري است در ميان سپرهاي فوق . تعدد مديريتي در مقياس هاي مختلف و مناسب براي تاالب در نظر گرفتسپرهاي م
مقياس خرد و اجرايي محدوده اي بسته به نوع تاالب و ويژگي هاي زيستي و فيزيكي زمين هاي مجاور آن به عنوان سپر 

هاي  سامانهحوزه و زير سامانهليكن به دليل يكپارچگي كل  آيد هاي قانوني از آن به عملو حمايت كاربردي تاالب تعريف شود
مي . آن و روابط متقابل قوي بين اجزاء موجود نمي توان تنها اكتفا به سپر كاربردي و تمركز برنامه هاي مديريتي در آن نمود

  :توان براي تاالب انواع سپرهاي زير را تعريف كرد
  سپر هيدرولوژيك -
 سپر اكولوژِيك -

 اجتماعي –صادي سپر اقت -

   )قانوني( سپر كاربردي -
سطح حوزه آبخيز، سپر اكولوژيكي تاالب شامل مرز تاالب به اضافه زيستگاه هاي حاشيه اي و مرتبط با مي تواند سپر هيدرولوژيك 

  .تند باشددهستان هاي بالفصل تاالب كه ساكنين آن در ارتباط مستقيم با تاالب و خدمات آن هس اجتماعي –آن و سپر اقتصادي 
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