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   تحت تأثير کاربري اراضي باالدستها  تاالبعملکرد  بررسي
  ) ژاپن‐هيگاشي هيروشيما :مطالعه موردي(

  
  ۳وکيي  ناکانه کانه و۲نيکوال فوهر،۱*اعظم حيدري

  آلمان،دانشگاه کيل ،فاظت طبيعت و مديريت منابع آبح انيسيتوي ،يژي اکولوها پژوهش مرکز ،وهشگر مهمان پژ۱
   ،فاظت طبيعت و مديريت منابع آبح انيسيتوي ،يژي اکولوها پژوهش مرکز ،ي و مديريت منابع آبژهيدرولو استاد ۲

   آلمان،دانشگاه کيل
   استاد مديريت و ديناميک محيط زيست دانشکده علوم بيوسفر دانشگاه هيروشيما، ژاپن۳

  ) ۲۰/۲/۹۰ : تاريخ تصويب،۱۴/۱/۹۰ :تاريخ دريافت(
  

  چکيده
 يکسان، تأثير تغيير نوع يخت شناختين ريزم آب سطحي واقع در غرب ژاپن با شرايط اقليمي و  تاالبانتخاب سه  حاضر با ةدر مطالع

هاي آب   مغذي در اکوسيستمةترين ماد غلظت نيتروژن به عنوان مهم. کاربري سرزمين بر روي عملکرد آنها مورد بررسي قرار گرفت
 و  تاالبنتايج نشان داد عملکرد . آن مطالعه شد و روند تغييرات ماهانه رييگ  اندازهها  تاالبشيرين در ورودي اصلي، خروجي و داخل 

هاي انساني   عبوري از درون آن با تغيير نوع کاربري سرزمين و تحت تأثير فعاليتيتوانايي آن در کاهش يا حذف نيتروژن از آب سطح
 با آبخيز ي تاالبکه بيشترين عملکرد در کاهش غلظت نيتروژن در طوري هب. کند  به طرز قابل توجهي تغيير مي تاالب آبخيز ةدر حوز

آبخيز آن ميزان  که ي تاالبداراي کمترين درصد کاربري شهري مشاهده شد و نوع عملکرد آن بدون تغييرات فصلي بوده است و 
 عملکرد آن همراه با تغييرات فصلي متوسطي از کاربري شهري را داشت، عملکرد ثابتي را از خود در کاهش نيتروژن نشان نداد و

آبخيز آن باالترين درصد کاربري شهري را داشت، کمترين حد عملکرد را در کاهش غلظت نيتروژن دارا بود و  که یتاالب .مشاهده شد
د مغذي آب  نقش مؤثري در کاهش مواها  تاالببر اساس نتايج بدست آمده، گرچه .  تغييرات کمي و کيفي فصلي بوديعملکرد آن دارا

کنند، در صورت  به سوي منابع آبي پايين دست کمک مي  و به بهبود کيفيت آب جاري از اراضي باالدستدارندعبوري از درون خود 
  و به عنوان منبع تزريق کننده مواد مغذي دهنديمر بيش از حد کاربري سرزمين، اين توانايي را به طور نسبي يا کامل از دست ييتغ

  . کنند ين دست عمل مييپابه منابع آبي 
  

   سيماي سرزمين، اراضيي کاربر، مواد مغذيک،ي اکولوژ عملکرد، تاالب: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
حـوزة  سيماي سـرزمين و    نقش بسيار مهمي در      ها   بتاال

هـا    اين اکوسيستم  سبب توان به  . کنند   مي أآبخيز خود ايف  
  فيلتر سبز در مورد آنها به کار       اصطالح ،در کاهش آلودگي  

توانـايي آنهـا در   . )Alvarer-Rogel at al., 2005( رود مـي 
حذف يا کاهش غلظت مواد مغذي آب عبوري عملکـردي          

ــت ــناخته اســـ   ;White et al., 2000(شـــ
Newman and Pietro, 2001; Rummer, 2004 (.   ايـن

ـ        اکوسيستم سـزايي در بهبـود کيفيـت       ههاي آبـي تـأثير ب
ي جاري از اراضـي باالدسـت بـه منـابع آبـي پـائين         ها  آب

 عملکـرد   بـه شـدت   عوامل متعددي   از طرفي   . دست دارند 
 دهـد کـه از ايـن ميـان      را تحـت تـأثير قـرار مـي     ها   تاالب
محيطي مربوط به اقلـيم،       ترين آنها فاکتورهاي زيست    مهم
 يممطالعات نشان   . است و منبع آب     يخت شناس ين ر يزم

 نـوع  انـساني و     يهـا    عالوه بر عوامـل فـوق، فعاليـت        دهد
اي   کننده   نيز نقش تعيين    تاالب هر   رامونيپکاربري اراضي   

عملکرد چندجانبه  ).Debusk, 2001( دارد آنهادر عملکرد
 زيستگاه بـراي    ة عرض همچون در حوزه آبخيزشان     ها   بتاال

هاي تحـت     گونه ازجملهتعداد زيادي از گياهان و حيوانات       
فيت آب بـا حـذف مـواد    يخطر، تخفيف سيالب و بهبود ک   

هـا   ي عبوري از اين اکوسيـستم     ها  آبمغذي آلي و معدني     
 ;Mitsch & Gosselink( همواره مورد توجه بـوده اسـت  

هـا داراي اهميـت       بر شيمي رودخانه   ها   البتاثير  أت ).1993
 نيتـروژن  هـا   تـاالب اکولوژيک است، زيرا در صـورت نبـود    

 ,. Bischoff et al (شود مي خارج هزتوسط رودخانه از حو

هـاي انـساني بـه طـور          هاي اخير فعاليت   طي قرن  ).2001
دردناک و وخيمي چرخه نيتـروژن جهـاني را تغييـر داده            

ــايي  ).Saunders, et al., 2001( اســت در نتيجــه توان
ثـر نيتـروژن اضـافي وارد     در ممانعت يـا کـاهش ا      ها   تاالب

غلظت . ار است يبس اهميت   حائزي آبي   ها  محيطشونده به   
ي شيرين به چندين دليل     ها  آبافزايش يافته نيتروژن در     
اي در    نيتروژن نقـش برجـسته    . مورد اهميت و توجه است    

 ,Moffat(کنـد   ي مـي هاي آبـي بـاز   اکوسيستم يديپرتول

 با ريـسک سـالمت   )NO3‐ ( افزايش غلظت نيترات  ).1998
 .)Focht & Verstraete, 1977(ها در ارتبـاط اسـت    انسان

در نهايت نيترات در اسيدي شدن درياچـه نقـش کمکـي            
   ).Kelly et al., 1999( کند ايفا مي

خروج  ، تفاوت ميزان ورود وها  تاالبدر بررسي عملکرد 
)  تاالب( غني شده يک پهنه آبيدهد  شان مينيتروژن ن

 نيتروژن تزريق شده از يهنوز به عنوان گيرنده برا
 ,.Goy Hanson, et al( کند هاي باالدست عمل مي زمين

1994(.   
 کمي کردن باره اندکي دريها پژوهش با اين حال 

ها در سطح سيماي سرزمين   اين اکوسيستمخدمات
 انساني ارتباط داده شده هاي صورت گرفته و به فعاليت

 Wilgren et al., 1996; Norton & Ulanowicz(است 

بين را ذر  اغلب نقش منطقه گها  تاالباز طرفي ). 1992
داشته ده هع برهاي باالدست و خروجي حوزه آبخيز  زمين

انتقال و يا تغيير نوع نيتروژن، نقش  و در نهايت با جذب،
 ةدر خروجي حوزاي بر غلظت نيتروژن  تنظيم کننده

  ). McHale et al., 2004 (دارندز يآبخ
 ةکه مطالعات محدودي در بررسي رابط  با توجه به اين

 صورت ها  تاالببين نوع کاربري اراضي و کيفيت آب 
هدف مطالعه  ،)Houlahan, et al., 2004( گرفته است

آب سطحي   تاالبحاضر ارزيابي و مقايسه عملکرد سه 
در يک   ربري اراضي باالدست هر تاالبتحت تأثير نوع کا

هيروشيما واقع در _ ز اصلي در منطقه هيگاشيي آبخةحوز
  . دشغرب ژاپن، انتخاب 

ط يشرادراين مطالعه سعي شد با توجه به يکسان بودن 
 و منبع آب هر سه يخت شناسين ريزم، اقليم، يآبشناس
ثير أ معطوف به عامل کاربري اراضي و تپژوهش،  تاالب
آنها در   د تا نقش تعيين کنندهشوهاي انساني  تيفعال

 در حذف يا کاهش غلظت  تاالبعملکرد و توانايي 
  .نيتروژن بررسي شود

 عملکرد جذب، حـذف و      با وجود  ها   تاالب از طرفي چون    
 خود، به علت توليد باال      ةزيا کاهش غلظت نيتروژن در حو     

عـه  ن مطال يـ اغلب صادر کننده نيتروژن آلي هـستند، در ا        
  . شد اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گيردتالش
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   ها مواد و روش
     منطقه مورد مطالعه

 هيگاشي ـ هيروشيما درغرب ة حاضر منطقعةبراي مطال
  يياي جغرافطول اين منطقه در. دشژاپن انتخاب 

 "۲۳ ' ۳۶ º ١٣٢  ~ "۵۱ ' ۱۹ ° عرضو شرقي  ١٣٢ 
شمالي  ۳۴°  ۳۴ ' ۵۸"  ~ ۳۴ ° ۱۵ ' ۱۹ " ييايجغراف

 در  تاالبطي بررسي ميداني سه ). ۱شکل (واقع است 
اراضي باالدست و منطقه مورد نظر انتخاب و کاربري 

قابل ذکر است که انتخاب .  تعيين شدها  تاالب رامونيپ
 ت بر اساس تعاريف کنوانسيون رامسر صورت گرفها  تاالب

)Ramsar, 2006(.  
  

  
  

  هلعمطامورد  موقعيت منطقه ‐۱شکل 

  
 در يـک     تاالبشود سه      ديده مي  ۱شکل  که در     همانطور

 بزرگ داراي سيماي جغرافيايي مشابه ولي سـيماي         حوزه
ــستند  ــاوت هـ ــي متفـ ــات . فيزيکـ در  Shimodaمطالعـ

ــال ــاي س ــه هيگاشــي  ۲۰۰۲ و۱۹۹۷،۱۹۹۳ه  ‐در منطق
هيروشيما نشان داد تغييـرات کـاربري اراضـي بـه سـمت           

 يـا اسـتخرهاي     هـا    تاالبهاي آبخيز     شهري شدن در حوزه   
حيات اين  ،  )ي کشاورزي ها  زمينبراي آبياري   (ذخيره آب   
بـا جـايگزيني    آنهـا را     و    کنـد  يمـ ها را تهديد      اکوسيستم

هـاي مهـاجم رو بـه رو          هاي گياهي بومي توسط گونه      گونه
مطالعات او همچنان نشان داد کيفيت آب و        . ساخته است 

اراي تغييـرات   هـا د    ميزان مواد مغذي در ايـن اکوسيـستم       
بـا  . اسـت  ه آنهـا  زاي با روند شهري شدن حو       قابل مالحظه 

اين سـابقه مطالعـاتي موجـود در منطقـه انتخـاب شـده،              
ک سال، ضمن بررسي کيفيت آب      يمطالعه حاضر به مدت     

 انتخـاب    تـاالب به بررسي تغييرات غلظت نيتروژن در سه        
  . شده پرداخت

  
  مطالعه روش

هاي فرعـي بـا اسـتفاده از         هز آبخيز اصلي و حو    ةمرز حوز 
انـستيتو نقـشه بـرداري جغرافيـايي         هاي توپوگرافي  نقشه
 ةدر مرحلـ .  به صورت دستي مشخص شد  ۱:۲۵.۰۰۰ژاپن  

) Amiri and Nakane 2006(بعدي نقشه پوشش گيـاهي  
 مرزهاي آبخيز به منظور تعيـين انـدازه واقعـي           ةروي نقش 

 توسـط   کاربري اراضي قرار گرفت و درصد هر نوع کاربري        
ــايي  ــستم اطالعــات جغرافي ) ArcView 3.2, 1999(سي

 آب  أ انتخابي با منش   يها   تاالبکه نوع    ز آنجا ا. دشمشخص  
، ايـن مطالعـه بـر روي آب سـطحي ورودي،     استسطحي  

به منظـور   .  صورت گرفت   تاالبخروجي و عبوري از عرض      
وژن در آب سـطحي     بررسي رونـد تغييـرات غلظـت نيتـر        

 در نگهداري، جـذب،  ها  تاالب و عملکرد ها  تاالبورودي به  
 آب از   يبـردار   حذف و يا کاهش غلظـت نيتـروژن، نمونـه         

 به صورت ماهانه به مدت ها  تاالبورودي، خروجي و درون 
همزمـان بـا هـر      .  صـورت گرفـت    )۲۰۰۶در سال (يکسال  
ــه ــرداري، فاکتورهــاي کيفيــت آب شــامل هــدايت   نمون ب

 ،)Temp(  دمــا،)DO(  اکــسيژن محلــول،)Ec( الکتريکــي
 در زمــــان )pH(تهيدي اســــو )Turbidity( کــــدورت

 ١ت آب يـ فيسـنجش ک   قابل حمل با دستگاه   برداري    نمونه
هاي آب تحـت شـرايط خـاص بـه            نمونه. اندازه گيري شد  

 و )TDN(  آناليز غلظـت نيتـروژن محلـول    برايآزمايشگاه  
و ) DIN(  آن شامل نيتـروژن معـدني      ة تشکيل دهند  أاجز

هـا بـراي      آنـاليز نمونـه   . منتقـل شـد   ) DON(نيتروژن آلي 
ــرات ــت) NO3‐( نيت توســط روش يــون  ) NO2‐(و نيتري

و نيتـروژن محلـول     ) NH4+( کروماتوگرافي، براي آمونيـوم   
. انجــام شــدتوســط روش اســپکتروفومتري ) TDN( کــل

غلظت نيتروژن آلي محلـول بـا تفاضـل غلظـت نيتـروژن             
ـ    کـل معدني محلول از غلظت نيتروژن        دسـت ه  محلـول ب

 توزيـع   ،ها گيري دست آمده از اندازه    ههاي ب   چون داده . آمد
 براي مـشخص کـردن      Friedmanنرمال نداشت از آزمون     
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.  اسـتفاده شـد    هـا    تـاالب دار بـين     هر گونه تفـاوت معنـي     
همچنين تست آزمـون ضـريب همبـستگي اسـپيرمن بـا            

)p<0.05 ( ــ ــي رابط ــراي بررس ــين ةب ــز) ۱ ب ــت اج  أغلظ
فاکتورهاي ) ۳ژن و کاربري اراضي      نيترو أاجز) ۲نيتروژن،  

  . دشکيفيت آب و نيتروژن استفاده 
  

  نتايج 
  ها  تاالب رامونيپکاربري اراضي 

 کاربري اراضـي و درصـد       نوع )۱جدول(طبق نتايج آمده    
دسـت آمـده از      هنتايج ب . دش مشخص    تاالبها براي هر      آن
بـود،  همـراه    بازديد ميداني    با که   افته ها يل  يه و تحل  يتجز
عـي بـدون کـاربري      ي طب  تاالب را به عنوان     ۱ ة شمار  البتا

شــهري در باالدســت و داراي بيــشترين کــاربري جنگلــي 
بـا کـاربري متوسـط شـهري و          ۲ة   شمار  تاالب. نشان داد 
 با حداکثر درصد کاربري شـهري و بـدون          ۳ة   شمار  تاالب

  . دشتيپ جنگلي مشخص 
 

     تاالبعملکرد 
 ,Devito & Dillon)   ۱ ة توسط رابط تاالبعملکرد هر 

بـا توجـه بـه      .  آن بدست آمـد    أبراي نيتروژن و اجز   (1993
هـا بـه صـورت ماهانـه صـورت گرفـت،             گيري  که اندازه  اين

ميانگين فصلي هر فاکتور محاسبه شد تا تأثير نوع کاربري 
. دشو به صورت فصلي مشخص  تاالباراضي بر عملکرد هر 

  . ان داده شده است نش۲ اين نتايج به طور کامل در جدول
   )۱رابطه(

100% ∗
−

=
f

ff

I
OI

RR 

 ي خروجي آب سطحOf،ي وروديآب سطح Ifکه درآن، 
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   ها تاالب آبخيز ةري اراضي در حوزب کار‐۱ جدول

  (%)کاربري اراضيسهم 
شهري  کشاورزي جنگل مرتع

  تاالب

۱۵⁄۵۱۵۳⁄۶۳ ۳۰⁄۸۶ ۰⁄۰۰ ۱ 
 ۰⁄۰۰ ۱۸⁄۷۸ ۷۷⁄۰۶  ۴⁄۱۶ ۲ 
۰⁄۰۰ ۰⁄۰۰ ۵۹⁄۲۷ ۴۰⁄۷۳۳ 

  کاربري غالب پر رنگ نشان داده شده است ‐    
 

  فاکتورهاي کيفيت آب  
 نتايج مربوط به فاکتورهاي کيفيت آب را به ۳ جدول

. دهد  نشان مي تاالبصورت ميانگين فصلي براي سه 
،  تاالبمقايسه مقادير در چهار ستون جدول براي هر 

ها  فيسه مقادير در ردنوسانات فصلي فاکتورها و مقاي
هاي انساني و  تغيير کيفيت آب را تحت تأثير فعاليت

ها در حوزه آبخيز مربوطه نشان  تغيير درصد نوع کاربري
  .دهد مي

 
  آني  بر نيتروژن و اجزاها  تاالب عملکرد فصلي ‐۲ جدول

 يزيپا تابستان بهار زمستان  تاالب

DIN DIN DIN DIN 

DON DON DON  DON 

TDN TDN TDN TDN 
۱ 

DIN DIN DIN DIN 

DON DON DON DON 

TDN TDN TDN TDN ۲ 

DIN DIN DIN DIN 

۳ DON DON DON DON 

 TDN TDN TDN TDN 

  )Sink= جذب و کاهش نيتروژن (  عملکرد مثبت :فونت تيره ‐  
  )Source ( عملکرد منفي صدور نيتروژن: فونت معمولي‐  
  )Neutral( عملکرد خنثي :نه فونت معمولي با خط نشا ‐  

 
  گيري و نتيجهبحث 

   با توجه به تغييرات غلظت نيتروژنها  تاالب عملکرد ‐
 عملکرد  کننده بيان۲ دست آمده در جدول ه نتايج ب

در تمام  DONو  TDNبر روي  ۱ تاالب )Sink(مثبت 
 در تمام  تاالبدهد گرچه  اين يافته نشان مي. استفصول 
بود   DIN بر روي )Source(د منفي عملکرداراي فصول 

 توسط تغييرات TDNآن برروي ولي عملکرد نهايي 
نتايج آزمون ضريب همبستگي .  کنترل شدDONغلظت 
 ة که نشان دهنده رابط۱  تاالب نيتروژن در أبين اجز
 است صحت اين رابطه DON و TDNدار مثبت بين  معني
  تاالبط به بررسي نتايج مربو. )۴جدول  (کند د مييرا تائ
 داراي تغييرات TDN نشان داد عملکرد آن برروي ۲

 DIN و DON و توسط تغييرات غلظت استفصلي 
در تائيد اين نتايج بار ديگر آزمون ضريب . شود کنترل مي
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 DIN و DON و اجزاء آن TDNهمبستگي نشان داد بين 
 . دار مثبت وجود دارد رابطه معني

Devito طي مطالعات خود  ۱۹۸۴ و همکارانش در سال
تواند داراي   مي تاالبنگه داشت نيتروژن در  دريافتند

 .تغييرات فصلي باشد
  

   ها  تاالب فاکتورهاي کيفيت آب در ‐۳ جدول

 فصل
  فاکتور

تابستان بهار زمستان تاالب  پائيز

۱ ۶⁄۴۵ ۶⁄۴۴ ۵⁄۵۳ ۸۷/۵

۲ ۶⁄۴۰ ۶⁄۲۰ ۶⁄۸۰ ۷⁄۱۰

۳ ۶⁄۷۲ ۶⁄۵۳ ۶⁄۷۲ ۶⁄۵۱ pH 
SD ۰⁄۱۷۲ ۰⁄۱۷۰ ۰⁄۷۱۱ ۰⁄۲۹۷

۱ ۴⁄۵۰ ۵⁄۰۰ ۴⁄۵۰ ۰۰/۵

۲ ۵⁄۳۳ ۴⁄۵۰ ۴⁄۵۰ ۷⁄۰۰

۳ ۱۹⁄۰۰ ۱۴⁄۶۶ ۱۱⁄۰۰ ۱۶⁄۳۳

ي
يک
تر
لک
ت ا

داي
ه

  SD ۸⁄۱۴۲ ۵⁄۷۲۷ ۳⁄۷۵۲ ۶⁄۰۴۷

۱ ۱۲⁄۰۰ ۱۲⁄۵۰ ۲۰⁄۳۳ ۱۴⁄۰۰

۲ ۱۹۰⁄۰۰ ۶⁄۵۰ ۴⁄۷۰ ۸⁄۰۰

ت۲۴⁄۳۳ ۲۰⁄۰۰ ۱۳⁄۵۰ ۱۷⁄۳۳ ۳
ور
کد

 

SD ۱۰۱⁄۲۶۴ ۳⁄۷۸۵ ۸⁄۹۳۰ ۸⁄۲۶۰

۱ ۱۱⁄۵۳ ۱۰⁄۷۰ ۱۰⁄۵۰ ۱۸⁄۱۳

۲ ۱۱⁄۴۳ ۸⁄۸۰ ۵⁄۸۳ ۵⁄۳۰

۳ ۱۰⁄۲۷ ۱۰⁄۰۷ ۱۰⁄۴۳ ۴⁄۵۰

س
اک

ي
ول
حل
ن م

ژ
 SD ۰⁄۷۰۰ ۰⁄۹۶۷ ۲⁄۶۷۶ ۷⁄۶۴۸

۱ ۶⁄۱۷ ۱۳⁄۰۰ ۲۰⁄۰۷ ۵۰/۱۳

۲ ۵⁄۸۳ ۰۵/۱۷  ۲۷⁄۶۳ ۱۵⁄۵۰

۳ ۹⁄۳۱ ۱۴⁄۳۳ ۲۴⁄۶۶ ۱۶⁄۷۳

 دما

SD ۱⁄۹۱۲ ۲⁄۰۶۴ ۳⁄۸۰۸ ۱⁄۶۳۰

SD= Standard Deviation 
 

 با عملکرد آن TDN برروي ۳  تاالبنهايت عملکرد در 
اين يافته نيز توسط نتايج . هماهنگي دارد DIN يبررو

دار   معنية رابطةآزمون ضريب همبستگي که نشان دهند
. قابل تفسير است باشد يم DIN و TDNمثبت بين 

Sunders دريافتند با افزايش ۲۰۰۱ و همکارانش در سال 
ر يثأهاي آبي تحت ت  ورودي به اکوسيستمميزان نيتروژن

هاي انساني، توانايي مقابله با اين اثر اهميت  فعاليت
 .يابد بيشتري مي

 که نتايج ۵ جدول ،عالوه بر نتايج ذکر شده
 ةوضوح نشان دهندهدر آن آمده است ب Friedmanآزمون

با  (۳ تا ۱ هاي شكل. است  تاالبدار بين سه  تفاوت معني
نيز ) ۱٫۲٫۳ تاالببه ترتيب براي  C , B ,Aهاي عالمت

 به صورت DINو TDN،  DON  را رويها  تاالبعملکرد 
  .دهد نشان مياي  مقايسه

 
  نتايج آزمون همبستگي بين اجزاء نيتروژن ‐۴ جدول

   ۳  تاالب ۲  تاالب ۱  تاالب

TDN TDN TDN   
۸۶/۰  ۹۷/۰  ‐ DON
‐ ۸۲/۰  ۹۷/۰  DIN 

 
   تاالببودن تفاوت ميان سه دار  نتيجه معني ‐۵ جدول

Q ) مقدار مشاهده شده(  
Q) مقدار بحراني(  

DF  
  Pمقدار
 آلفا

۱۶⁄۸۵۷ 
۱۲⁄۵۹۲ 
۶ 

۰⁄۰۱۰ 
۰⁄۰۵ 

  
   ورودي و خروجيDONتغييرات فصلي غلظت 

 در تمـام فـصول      )۱(ة   شـمار   تاالب ۲طبق نتايج جدول    
عنوان صادر کننده نيتروژن آلـي بـه منـابع آبـي پـائين               هب

يعني عالوه بـر ميـزان ورودي، در        . استدست عمل کرده    
 نيز نيتروژن آلي توليد شده و به طـرف منـابع             تاالبخود  
توانـد ناشـي از       اين عملکرد مـي   . ين دست جريان دارد   يپا

تبديل نيتـروژن معـدني بـه آلـي و نيـز آزاد شـدن آن از                 
هـاي   طبـق يافتـه   .  باشـد   تـاالب تجزيه بقاياي گياهان در     

Bischoff   هـا ممکـن      تاالب،  ۲۰۰۰ر سال    و همکارانش د 
است به عنـوان تبـديل کننـده نيتـروژن محلـول از فـرم               

همچنــين گرچــه . معــدني بــه فــرم آلــي آن عمــل کننــد



  ...ها تحت تاثير كاربري اراضي باالدست  بررسي عملكرد تاالب                              ۲۰

 

 

  تـاالب کمترين مقدار ورودي نيتروژن آلي نيز مربـوط بـه           
، بررسـي ميـزان آن در   اسـت يز يو در فصل پـا     )۲(ة  شمار

نـابراين  ب.  افزايش غلظت است   ةدهند خروجي دوباره نشان  
 ي با صدور نيتروژن آلي به منابع آب        تاالبدر اين فصل نيز     

  . ين دست نقش توليدکننده آن را داشته استيپا
نتايج آزمون ضريب همبستگي بين نيتروژن کل و اجـزاء   
آن دليــل بــسيار مناســبي بــراي علــت تغييــرات غلظــت 

 و در واقـع عامـل کنتـرل کننـده آن            ها   تاالبنيتروژن در   
 بـين  )۱(ة  شـمار  تـاالب  نتايج ايـن تـست، در     طبق. است

دار    معني ةتروژن آلي محلول رابط   ينيتروژن محلول کل و ن    
ايـن نتيجـه کـامالً    .  وجود دارد )r=0.88, p<0.05( مثبت

 اسـت کـه      تـاالب همسو با نوع کاربري اراضي بـاال دسـت          
 آبخيـز  ةهاي انـساني در حـوز      دهد ميزان فعاليت    نشان مي 

. دهـد    را تحت تأثير قرار نمي      تاالبآن کم بوده و عملکرد      
نيتـروژن   بين )۲( ة شمار  تاالبنتايج آزمون نشان داد، در      

دار   معنيةمحلول کل و نيتروژن آلي و معدني محلول رابط
ــود دارد  ــت وج ــشاهده . r=0.78, r=87,p<0.05)(مثب م

يـز   آبخ ةفعاليت متوسط انساني و کاربري شهري در حـوز        
دار بـين نيتـروژن       مثبت معني  ة از يکسو و رابط     تاالباين  

دهد که هر     گر نشان مي  يمحلول کل و اجزاء آن از طرف د       
هــاي   و فعاليــت تــاالبدو فــاکتور، عوامــل طبيعــي درون 

 را تحـت تـاثير قـرار داده و کنتـرل             تاالبانساني عملکرد   
 نگر نتـايج آزمـون بيـا      )۳( شماره  تاالبنهايتا در   . کنند  مي
بـين نيتـروژن   ) r=0.91, p<0.05 (دار  مثبـت معنـي  ةرابط

بررسـي ايـن    . اسـت تروژن معدني محلول    يمحلول کل و ن   
 ةنتيجه با توجه به درصد بـاالي کـاربري شـهري در حـوز          

دهد ميزان نيتـروژن ورودي بـه         نشان مي   تاالبآبخيز اين   
تغييـرات غلظـت نيتـروژن معـدني محلـول            را  تـاالب اين  

هاي انـساني در اراضـي        ند که ناشي از فعاليت    ک  کنترل مي 
 قويـا تحـت تـاثير        تاالبن عملکرد   يبنابر ا . باالدست است 

 . استاين عامل
  

   تحت تأثير تيپ کاربري اراضي  ها  تاالبعملکرد 
 نـشان   ۲  در جـدول   ها   تاالبکه نتايج عملکرد     همانطوري

 و  ٪۰با درصد کـاربري شـهري       ) ۱(ة   شمار  تاالبد،  ده مي
داراي عملکـرد   ) ٪ ۶/۵۳( شترين درصد کاربري جنگلي   بي

  تـاالب مثبت در کاهش غلظت نيتروژن آب وارد شده بـه           
در تمام فصول بوده و عملکرد مشابه را بـر روي نيتـروژن             

  . در تمام فصول داشته است تاالبآلي ورودي به 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عملکرد بر روي نيتروژن کل‐۱شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عملکرد بر روي نيتروژن آلي‐۲شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   غيرآلي نيتروژن يعملکرد بر رو ‐۳شكل 

  

  

 
DON retention in three wetlands A, B, C
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TDN retention in three wetlands A, B, C
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DIN retention in three wetlands A, B, C
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     کاربري اراضينوع تحت تأثير ها  تاالبعملکرد 

 نـشان   ۲ جـدول  در   ها   تاالبکه نتايج عملکرد     همانطوري

  بـا  ربري شـهري  و     کـا  بـدون )۱(شـماره   تـاالب د،  دهـ  مي

داراي عملکـرد   ) ٪ ۶/۵۳( بيشترين درصد کاربري جنگلي   

  تـاالب مثبت در کاهش غلظت نيتروژن آب وارد شده بـه           

در تمام فصول بود و عملکرد مـشابه را بـر روي نيتـروژن              

نتـايج مربـوط    .  در تمام فصول داشت     تاالبآلي ورودي به    

دهـد،     مـي   نيز نـشان    تاالب راموني پ به نوع کاربري اراضي   

هاي انـساني    چون کاربري شهري و به معناي ديگر فعاليت       

  تـاالب  اين ، وجود ندارد يا کم است تاالبدر باالدست اين    

 و در عـين حـال توانـسته         ردحداقل ورودي نيتروژن را دا    

ترين ويژگي  اين مهم. مقدار خروجي آن را نيز کاهش دهد     

ين و  هـاي طبيعـي بيـشتر       يي است که در محـيط     ها   تاالب

باالترين ميزان عملکرد را در جـذب و حـذف نيتـروژن از             

  .  دارند تاالب  درونيآب عبور

در دو فـصل تابـستان و       ،   )۲( هشـمار   تاالبدر خصوص   

زمستان عملکرد مثبـت بـر روي نيتـروژن محلـول کـل و        

در اين باره نتايج آزمون     . مشاهده شد  نيتروژن آلي محلول  

 در ايـن دو      تـاالب  د عملکـرد  داضريب همبـستگي نـشان      

ـ         .  کنتـرل شـد   يفصل توسط تغييرات غلظـت نيتـروژن آل

 در بهـار روي نيتـروژن        تـاالب عملکرد جـذبي يـا حـذفي        

محلول کل و نيتروژن آلي و معدني محلول نيز مؤيد ايـن            

 در فـصل پـائيز       تـاالب نهايتاً عملکرد خنثي    . موضوع است 

تروژن  تغيير فرم نيتروژن معدني محلول به نيةنشان دهند

 و  Devito. اسـت تروژن  يآلي و ثابت ماندن نسبي غلظت ن      

در سـال    هـا    تـاالب بر عملکـرد    اي   همکارانش طي مطالعه  

داري از نيتروژن درون   معنيشت، نگهداندنشان داد ۱۹۸۹

 وجود ندارد ولي تبديل فرم نيتـروژن معـدني بـه            ها   تاالب

 بـا   )۳(  شـماره    تـاالب ت  يدر نها . نيتروژن آلي وجود دارد   

  تاالبدارا بودن باالترين درصد کاربري شهري در بين سه          

و کاربري نسبتاً باالي کشاورزي، در سـه فـصل زمـستان،            

 بهار و تابـستان عملکـرد منفـي يعنـي صـادر کننـده بـر               

افـزايش  . نيتروژن محلول کل و نيتـروژن معـدني داشـت         

افـزايش   ميزان نيتروژن يا مواد مغذي در آب سطحي تابع        

و کـاهش پوشـش    )Wang, 2001(ري شـدن  ميـزان شـه  

اين کـارکرد  ). Benoit, and Fizaine 1999(جنگلي است 

دار    نتايج آزمون ضريب همبستگي که رابطه مثبت معني        اب

قابل توضيح اسـت    نيز  دهد    بين اين دو فاکتور را نشان مي      

ي احاطـه شـده بـا در صـد          هـا    تـاالب دهد در     و نشان مي  

، تغييرات غلظـت نيتـروژن      کاربري شهري و کشاورزي باال    

 تحت تـأثير تغييـرات غلظـت         تاالبمحلول کل و عملکرد     

در حـذف     تاالبعملکرد مثبت اين    . استنيتروژن معدني   

در فصل پاييز نيز همزمان بـا عملکـرد         يا کاهش نيتروژن    

  . است  نيتروژن معدنييآن بر رو مثبت

  

  کيفيت آب و غلظت نيتروژن 

 کيفيــت آب و غلظــت ي بــين فاکتورهــاةبررســي رابطــ

 آزمون ضريب همبستگي نشان داد بين غلظـت      بانيتروژن  

ــ  ــي رابط ــدايت الکتريک ــروژن و ه ــيةنيت ــت   معن دار مثب

)p<0.05(  فاکتور فوق ةهمينطور بررسي رابط. دارد وجود 

داد بـا بيـشتر شـدن درصـد           با نوع کاربري اراضـي نـشان      

اد کاربري شهري مقدار کمي فاکتور هدايت الکتريکـي زيـ         

 واقعيت کاهش کيفيت آب     ةاين نتايج بيان کنند   . شود  مي

، بـا افـزايش درصـد کـاربري         ۳  تاالب يسوبه   ۱  تاالباز  

 ةرابطـ . اسـت  ۳  تـاالب  به طرف    ۱  تاالباراضي شهري از    

 کاربري اراضي و کيفيت آب بـه طـور روشـن در دو              انيم

 ,Benoit & Fizaine) دهه اخيـر نـشان داده شـده اسـت    

1999; Cuffney, et al., 2000; Berka et al., 2001.(    
 

   بندي جمع

بـر  در سيماي سـرزمين      ها   تاالبدر اين مطالعه عملکرد     

مورد  نيتروژن آلي    ييايپو و    تاالبروي نيتروژن ورودي به     

نتــايج حاصــله نــشان داد عملکــرد . بررســي قــرار گرفــت

ط زيست محيطي يکسان قوياً تحت تأثير       ي در شرا  ها   تاالب



  ...ها تحت تاثير كاربري اراضي باالدست  بررسي عملكرد تاالب                              ۲۲

 

 

بـه عبـارتي    . اسـت وع کاربري اراضي در حوزه آبخيز آنها        ن

رغـم دارا    ي علـ  هـا    تـاالب هاي آبخيز اصلي،      ديگر در حوزه  

بودن وضعيت فيزيکي و اقليمي يکسان داراي عملکردهاي  

 و  رامونيپ اراضي   يمتفاوتي هستند که ناشي از نوع کاربر      

اي بنابراين بر . استهاي انساني در حوزه آبريز آنها         فعاليت

 در سـيماي     تـاالب گيري مناسـب از عملکـرد مثبـت          بهره

سرزمين و حفظ ارزش آن به عنوان فيلتر سـبز طبيعـت،            

ها در     از تغيير شديد و حساب نشده نوع کاربري        ستباي  مي

اً تحت تأثير و ي را قو تاالب آبخيز که عملکرد و ارزش ةحوز

مطالعه فوق همچنـين    . دهد، جلوگيري کرد    تغيير قرار مي  

 هـا کـه هماننـد سـپر         شان داد عملکرد ايـن اکوسيـستم      ن

هـاي باالدسـت و منـابع آبـي پـايين             بين زمين  ١بازدارنده

 آن  رامـون يپهـاي     دست قرار دارند، با تغيير کاربري زمين      

هاي انساني، داراي  به سمت شهري شدن و افزايش فعاليت

. دهـد    و ثبات خود را از دست مـي        شود  ميتغييرات فصلي   

ي طبيعي با درصد صفر و يا بسيار ها محيط در که در حالي 

وجود کاربري کشاورزي، به علـت      با  ين کاربري شهري،    يپا

 در   تاالب ،)طبيعي(باال بودن درصد محيط زيست جنگلي       

تـروژن آب   ين تمام فصول عملکرد مثبت در کاهش غلظت      

از طرفي با افزايش    . دهد  ورودي و عبوري از خود نشان مي      

 ارزش کمـي ايـن عملکـرد مثبـت          ،درصد کاربري شهري  

صدور ( در نهايت تبديل به عملکرد منفي         و يابد  ميکاهش  

 و تحت تـأثير ميـزان نيتـروژن کـل           شود  مي)  مغذي ةماد

کـه   به طوري . گيرد  هاي باال دست قرار مي      ورودي از زمين  

شـود و آن را بـه          تبديل به منبعـي از نيتـروژن مـي          تاالب

اين فراينـد  . کند تزريق ميين دست  يهاي پا   يا زمين  ها  آب

بيشتر بـا تبـديل نيتـروژن معـدني بـه آلـي و آزاد شـدن                 

ي مـرده صـورت      تـاالب نيتروژن آلـي از بقايـاي گياهـان         

ين معني اسـت    اهها ب   ماهيت سپر اين اکوسيستم   . گيرد مي

 آن مقاومت زيادي در برابـر       أها و اجز    ن محيط يکه گرچه ا  

                                     
 ‐۱ Buffer 

د،  مغذي ورودي دار   فزايش ميزان مواد   از جمله ا   ،تغييرات

عدم کنتـرل   . استين حال بسيار حساس و شکننده       عدر  

تغييرات نامطلوب در حوزه آبخيز و تغيير کاربري اراضـي،          

 بـه عملکـرد     وهـا را تـضعيف        نقش مثبت اين اکوسيـستم    

نتــايج مطالعــه حاضرنــشان داد . کنــد  تبــديل مــييمنفــ

ي براي  عنوان منبع  هرغم توليد باال، هميشه ب     ي عل ها   تاالب

اين مطالعـه نـشان داد نـوع عملکـرد         . يستنيتروژن آلي ن  

 در طـول سـال و طـي فـصول     )Sink or Source(  تـاالب 

و طي فصولي   باشد  ييرات کيفي داشته    غ ت تواند  ميمختلف  

زان تغييرات کمي قابـل     ينوع عملکرد آن ثابت است، م      که

نهايتاً تغيير نوع عملکـرد     . اي را از خود نشان دهد      مالحظه

  .شود ها بيشتر مي و نوسانات کمي آن با تغيير نوع کاربري
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Abstract 
Impacts of land use types on wetland functions were investigated in three surface water wetlands, 
located in West Japan. Nitrogen concentration was monthly sampled and measured in input, output 
and inside of the wetlands. Findings of the present study revealed that function of the wetlands and 
its capabilities for reduction or remove of the nutrients from surface water are varied by change in 
the land use type in catchment of the wetlands. The wetland of high percentage of urban land use in 
its catchment had a minimum function in reduction of nitrogen concentration. It also revealed no 
seasonal function in reduction of nitrogen concentration. A steady-state function in reduction of 
nitrogen concentration was observed in the wetland of moderate percentage of urban cover, while 
seasonal fluctuations were observed in reduction of nitrogen concentration. Although the wetlands 
had an efficient role in reduction of nutrients in their out-flowing water, these capabilities would be 
degraded in case of over-changing the land use types in their catchments and in turn cause the 
wetlands act as a source of nutrients in downstream water resources. 
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