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  چکیده

 رو این از و باشند می عالی جانوران تا سلولی تک از تکاملی درخت حافظ که هستند آبی هاي بوم زیست ها تاالب  
 بزرگترین شادگان تاالب .آیند می شمار به بارانی هاي جنگل از بعد زمین کره جانوري و گیاهی ژنی بانک ترین مهم

 بعد از دارد، که متنوعی هاي ظرفیت بر عالوه تاالب این .است شده واقع خوزستان استان جنوب در ایران، تاالب
 در آن به وارده زیاد هاي آسیب علت به شادگان تاالب نام اکنون هم باشد. می اهمیت حائز نیز زیست محیط و شیالت
 محیطی، زیست مباحث حوزه در که است ذکر شایان .است گرفته قرار جهان نابودي معرض در هاي تاالب فهرست

 اجزاي و اکوسیستم جان نجات يبرا بحرانی شرایط چنین در .است محیط تعادل راستاي در مدیریت، ترین آل ایده
 توسط ها آن آبگیري و خوزستان استان در ها تاالب احیاء رو این از است مهم بسیار تاالب آبگیري آن، جانداران

 و مثبت هاي جنبه بر تأکید تحقیق این از هدف است. گرفته قرار توجه مورد بسیار نیشکر، صنعت و کشت هاي آب زه
 مهار و منطقه در پروري آبزي وضعیت بهبود ترویجی رهیافت با شادگان تاالب به نیشکر آب زه ورود تأثیرگذار
   باشد. می ریزگردها

  
  گردهاریز مهار ،پروري آبزي نیشکر، آب زه شادگان، تاالب کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

 زیست ها تاالب :آن تهدیدهاي و شادگان تاالب
 تک از تکاملی درخت حافظ که هستند آبی هاي بوم

 ترین مهم رو این از و باشند می عالی جانوران تا سلولی
 از بعد زمین کره جانوري و گیاهی ژنی بانک

                                                             
  nchoobkar20@gmail.comمسئول مکاتبه: *

 که شادگان تاالب یند.آ می شمار به بارانی هاي جنگل
 المللی بین هاي تاالب فهرست در 1354 سال در

 آب با است تاالبی است شده ثبت رامسر کنوانسیون
 تاالب ).1377 (مجنونیان، شور و شور لب و شیرین

 جنوب در و ایران غربی جنوب انتهاي در شادگان
 از اهواز، به شمال از و تهداش قرار خوزستان استان
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 رودخانه به جنوب از اهواز، -آبادان جاده به غرب
 موسی خور به شرق از و فارس خلیج و بهمنشیر
 از متجاوز وسعتی با تاالب این است. گردیده محدود

 نظر از و ایران تاالب ترین وسیع هکتار 537700
 در را ایران هاي تاالب درصد 34 حدود حتمسا

 در وسعت (این دهد می تشکیل رامسر معاهده
 تاالب این کند). می تغییر متفاوت آبی هاي سال

 از تاالب چهارمین و سی و ایران تاالب بزرگترین
 بوده رامسر قرارداد فهرست در شده ثبت تاالب 1201

 جریان کننده تأمین منابع بود. باال زیستی تنوع داراي و
 از نیز و کارون و جراحی هاي رودخانه از تاالب آب

 متأسفانه که باشد، می فارس خلیج مد و جزر طریق
 و آبیاري توسعه و مارون مخزنی سد احداث از پس

 تغییرات دچار باالدست هاي دشت در زهکشی
  است. شده آب دبی نظر از گوناگونی

 منحصربه تاالب شادگان تاالب که این وجود با  
 کننده آلوده عوامل اخیر هاي سال در اما است فردي

 اند. داده سوق نابودي سوي به را تاالب این شماري بی
 که است انجام حال رد زیادي هاي اقدام خوشبختانه

 واقعیت دهد. نجات حتمی نابودي از را تاالب این
 در شادگان المللی بین تاالب حیات که است این

 است. بوده مواجه بسیاري تهدیدهاي با اخیر هاي سال
 باال در سدسازي نظیر عواملی خشکسالی، بر عالوه
 کشاورزي شهري، هاي فاضالب توسعه تاالب، دست

 پوشش تخریب عمرانی، هاي طرح اجراي صنعتی، و
 کشاورزي توسعه هدف با منطقه ساکنان توسط گیاهی

 این جمله از زهکشی و آبیاري هاي شبکه احداث و
 ضیتعر دولتی، سیساتأت و ابنیه احداث تهدیدهاست.

 تخلیه تاالب، سمت به اهواز -آبادان تباطیار جاده
 خطوط مقطعی هاي نشتی از ناشی نفتی آلودگی

 از امام(ره) بندر و ماهشهر در مستقر هاي پتروشیمی
 خطر به تاالب حیات ادامه که است عواملی دیگر

  1379 سال در موجود، شواهد اساس بر است. انداخته

 یکصد از بیش پوسیده، هاي لوله از نفت نشت علت  به
 این که شد آلوده شادگان تاالب وسعت از هکتار هزار

 درتاالب مهاجر پرنده رانهزا مرگ موجب آلودگی
 و گردید آبادان در بهمنشیر رودخانه حاشیه و شادگان

 در ساکن آبزیان و گیاهان به نیز زیادي هاي خسارت
             ).1394 همکاران، و (تکدستان کرد وارد آن

 هاي آسیب علت به شادگان تاالب نام اکنون هم  
 معرض در هاي تاالب فهرست در آن به وارده زیاد

 آب ورودي منابع و است گرفته قرار جهان نابودي
 کم .است شده کمتر سابق به سبتن نیز تاالب شیرین

 است مشکلی تاالب به ورودي شیرین آب منابع شدن
 سازمان مشترك مصوبه اساس بر توانست می که

 سازمان به که نیرو وزارت و زیست محیط حفاظت
 این طبق .باشد نداشته وجود است، شده ابالغ نیز آب

 در نظرتجدید با باید نیرو وزارت ووالنسم مصوبه،
 شیرین آب ورودي منابع آب، رهاسازي میزان
 کنند مینأت را تاالب حیات ادامه براي نیاز مورد

 مجدد توزیع و برداري بهره در نظر تجدید همچنین
 مینأت راهکارهاي دیگر باالدست در رونکا حوزه آب
  .است تاالب نیاز مورد آب
 متر هر سازي  سالم براي ها، گزارش اساس بر  

 موردنیاز شیرین آب مکعب متر  40 آلوده، آب مکعب
 ساالنه باید شادگان تاالب سازي سالم براي یعنی است

 مهم کرد. تاالب دوار شیرین آب مکعب متر میلیارد کی
 اثر در تاالب به وارده هاي آسیب هرچه آنکه

 ویژههب مردم زندگی شود، بیشتر انسانی هاي فعالیت
 قرار خطر معرض در بیشتر نیز تاالب اطراف ساکنان

 و کارون فصلی هاي سیالب وقوع که گیرد می
 از یکی فارس خلیج مد و جزر از ناشی هاي سیالب

 خاصیت داراي که نمک حامل بادهاي وزش هاست. آن
 محسوب خطرات این دیگر از هستند باال خورندگی

 خسارات آوردن وارد بر  عالوه نیز تاکنون که شود می
 لطمات منطقه ساکنان اقتصاد به زیست محیط به زیاد

             ).1385 همکاران، و (جعفري است زده فراوانی



 و همکارانهانی روزب محمدي مریم 
 

31 

 )1385 همکاران، و (کفاشی شادگان تاالب تهدیدات -1 جدول

 شرح تهدید

 جانوري و گیاهی تنوع رفتن بین از
 نظم خوردن هم بر و زیستی تنوع کاهش باعث آمده جدول این در که تهدیداتی از بسیاري

 شود. می موجود اکوسیستم

 .شود می حاصل منطقه عمومی اقلیمی وضعیت اثر در خشکسالی منطقه) هاي بارش (کاهش خشکسالی

 رودخانه بستر از ماسه و شن برداشت
 و فرسایش افزایش هیدرولوژیک، شیب تغییر ،رودخانه بستر خرد هاي زیستگاه تغییر باعث
 شود می اکوسیستم در تنش ایجاد

 شکارچیان حضور دلیل به منطقه ناامنی
 منطقه به ها استان سایر از که شکارچیانی توسط بلکه محلی مردم توسط نهات نه پرندگان شکار

 شود. می انجام نیز آیند می

 تاالب هاي ارزش از مردم آگاهی عدم
 و بومی افراد میان در منطقه هاي ارزش از حمایت دادن دست از باعث ها ارزش از آگاهی عدم

 .شود می محلی جامعه

 و آب منابع دقیق میزان بودن نامشخص
 آبه حق

 و پایش در توان عدم ،صحیح مدیریت در ناتوانی باعث آبه حق دقیق میزان بودن نامشخص
 .شود می نظارت

 زیرزمینی هاي آب از رویه بی برداشت
 هاي راه یا و پمپ توسط را تاالب به منتهی هاي نهرودخا آب مستقیم صورت به کشاورزان اکثر

 کنند. می برداشت خود کشاورزي هاي زمین براي دیگر
 کشاورزي اراضی به ملی هاي زمین تبدیل تاالب محدوده اراضی کاربري تغییر

 صوالتمح رفتن ازبین و کافی آب مینأت در ناتوانی ناپایدار کشاورزي

 کشاورزي سموم از رویه بی استفاده
 روان همراه به که تاالب اطراف کشاورزي مزارع در وکود) (سم شیمیایی مواد از رویه بی استفاده

 شوند. می تاالب وارد سطحی هاي آب

 آب دیدش رفت هدر با همراه غرقابی سنتی شیوه به ابیاري غیراصولی آبیاري

 ها دام حد از بیش چراي
 منطقه در چرا پروانه بر نظارت و تعلیف مجاز فصل همچون دام چراي نحوه بر نظارتی هیچ

 مرتع) و دام تعادل رعایت (عدم نشد. مشاهده

 (تعیین تاالب مدیریتی بندي پهنه فقدان
 حساس) هاي زیستگاه

 زیست بندي پهنه انجام عدم نتیجه در و گذشته در منطقه جامع ژیک  اکولو العاتمط انجام عدم
 تاکنون تاالب محیطی

 (یولقون) گز درختان شدن بریده
 عملیات ویا بدون سوخت عنوان هب استفاده براي تاالب اطراف گز جنگلی جوامع تخریب

 است. جریان در شدت به اسهم و شن برداشت و کشیزه

 خرگوش) و (پرنده مجاز غیر شکار
 ها استان و شهرها دیگر از که شکارچیانی توسط بلکه محلی مردم توسط تنها نه پرندگان شکار

 شود. می انجام نیز آیند می منطقه به

 ماهی رویه بی صید
 هر باشد می تاالب محدوده شیرین آب زیستگاه تنها که تاالب به اروده ورود دهانه در ویژههب

 آید. می وجود به پرندگان و صیادان میان رقابت ساله

 شود. می مصرف و آوري جمع چوپانان و ها محلی توسط پرندگان تخم پرنگان تخم آوري جمع

  
 شیرین آب تغذیه منبع :شادگان تاالب آبی منابع

 آب تداخل از شور لب آب است، جراحی رودخانه
 و شده ایجاد رودخانه شیرین آب و فارس خلیج شور
 مساحت .است فارس خلیج به مربوط نیز شور آب

 بیش که باشد می کیلومترمربع 24310 آن آبریز حوضه
 عنوان به کشور قوانین چارچوب رد آن درصد 54 از

 سبب به .دارد قرار حفاظت تحت وحش حیات پناهگاه
 تنوع از تاالب ها، زیستگاه گستردگی و گوناگونی

 عملکردهاي داراي و بوده برخوردار بسیارغنی زیستی
 جمله از ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی متنوع
 رسوب، کاهش سواحل، حفاظت سیالب، کنترل
 و رودخانه درآب محلول سموم و مغذي مواد جذب
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 که .)1390 زادمهر،( باشد می هوا و آب تعدیل
 تاالب این گردید عنوان باال در که دالیلی به متاسفانه

  نمود. طی خشکی به رو سالی چند
 احیاء امروزه :نیشکر آب زه از شادگان تاالب آبگیري

 و خوزستان استان در خشکی و قهقرا به رو هاي تاالب
 صنعت و کشت هاي  آب زه توسط ها آن آبگیري
 بیآ آب زه .است گرفته قرار توجه مورد بسیار ،نیشکر
 خوزستان استان شور هاي خاك شستشوي از که است

 .گردد می حاصل نیشکر کشت دمور در

 زیست مباحث حوزه در که است ذکر شایان  
 محیط تعادل راستاي در ،مدیریت ترین آل ایده ،محیطی

 بحرانی شرایط چنین در داشت نظر در باید اما .است
 آن، جانداران اجزاي و اکوسیستم جان نجات براي

 است. مهم سیارب تاالب آبگیري
 هاي قطب از یکی عنوان به خوزستان استان  

 به توجه با و مناسب اقلیم به توجه با ایران کشاورزي
 صنعتی گیاهان کشت امر در طوالنی سابقه داشتن
 در نیشکر، و قند چغندر جمله از قند کننده تولید
 تحوالت دستخوش ذکرال فوق عمده اهداف جهت

 کشت واحدهاي توسعه جمله از است، شده شگرفی
 گسترش فعال، واحد هفت از بیش به نیشکر صنعت و

 قند به وابسته جانبی صنایع توسعه و کشت، زیر سطح
 ).1393 ،عزیز و عبیداوي(

 قبل سال 800 تا 700 خوزستان در نیشکر کشت  
 معنی به خوزستان کلمه و داشته رواج میالد از

 استان در مهم صنایع از یکی باشد می شکرستان
 صنایع و نیشکر صنعت و کشت شرکت خوزستان

 تولید کارخانه هفت بر مشتمل که باشد می آن جانبی
 صنعت این .باشد می الکل تولید واحد یک و شکر
 در شکر کننده تولید واحد ترین بزرگ و ترین مهم

 محیط زمینه در مهمی هاي موفقیت به که بوده ایران
 توان می آن مهم اقدامات جمله از .است رسیده زیست

 تصفیه سیستم به تابعه واحدهاي تمامی تجهیز به

 زیست، طمحی استانداردهاي حد در صنعتی پساب
 تصفیه، هاي سیستم در آنالین پایش سیستم نصب
 تولیدي شکر .کرد اشاره ...و آفات بیولوژیکی مبارزه

 به کشور نیاز مورد شکر تأمین بر عالوه منطقه این در
 مرتبط صنایع در استراتژیک، و مهم کاالي یک عنوان
 دام خوراك ،اف دي ام سازي، غذکا سازي، نئوپان مانند

 تولید پایه و دارد نقش نیز الکل ازجمله اقالم سایر و
  .است وابسته صنایع از بسیاري

 ،1992 سال در جهان سران کنفرانس از پس  
 را خود کامل توجه زهکشی و آبیاري المللی بین کمیته

 تنها نه که این نتیجه .نمود تمرکزم ها آب زه مدیریت بر
 جهت اساسی مکملی عنوان به زهکشی به نیاز بر

 کیدتأ خشک نیمه و خشک نواحی در آبیاري توسعه
 مجدد استفاده و حفاظت بر همزمان طور هب بلکه شد،

 آب منابع جامع مدیریت مفهوم در شیرین آب منابع از
 و ها نگرانی این کشورها از بسیاري در .گردید اصرار

 وضع به آّب، کیفیت تنزل خصوص در نگرانی ویژه به
 استانداردهاي حفظ جهت در ها آب زه دفع قوانین
 نظیر دیگر مصارفی براي شیرین آب منابع کیفی

 و محیطی زیست صنعتی، خانگی، مصارف کشاورزي،
 امروزه ).1385 اقلی، حسن( است شده منجر تفریحی

 و کشت ایجاد و فاریاب گسترش به توجه با
 اراضی در را ها آب زه تولید طبعاً که بزرگ هاي صنعت
 بهینه مدیریت و ها آب زه تولید دارد، دنبال به مختلف

 معضل .است رخوردارب مضاعفی اهمیت از ها آن
 بخش در دغدغه ترین مهم حاضر حال در ها آب زه

 .شود می محسوب استان زهکشی و آبیاري هاي شبکه
 کشاورزي اراضی زهکشی از حاصله هاي آب زه دفع
 مشکل بسیار دارند نامطلوبی کیفیت معموالً که
 دو وجود با همسال حساسیت و دشواري .باشد می

 زیست محیط حفظ و عملکرد افزایش همزمان هدف
 هاي حل راه به دستیابی عدم و شود می دوچندان
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 اراضی افتادن خطر به و رفتن بین از موجب مناسب
  ).1385 باقرزاده،( شد خواهد کشاورزي

 ممنوعیت از پس نیشکر توسعه واحدهاي در  
 کانال تا شد اتخاذ تصمیم آب، منابع به آب زه خلیهت

 دریاي مصب تا طرح این آب زه انتقال براي یآب زه
 عملیات شروع از پس .نمایند طراحی فارس خلیج

 توجه با شادگان تاالب به نزدیکی و طرح این اجرایی
 موافقت با زمان آن در تاالب، آب حجم کاهش به

 به ها آب زه این تخلیه اجازه زیست محیط سازمان
   .شد داده شادگان تاالب
 تاالب آب کیفیت بر نیشکر آب زه از بگیريآ اثرات

 خصوص در شده انجام هاي پژوهش نتیجه :شادگان
 بر نیشکر صنعت و کشت صنایع هاي  آب زه ثیرأت

 هدایت رمقدا که است هداد نشان شادگان تاالب
 داخل و تاالب به آب زه ورودي بخش رد 1الکتریکی

 تجمع محل در آن مقدار از بیش مراتب به تاالب
 عدم گویاي مهم نکته این .است نیشکر ايه آب زه
 نیشکر هاي  آب زه از شادگان تاالب شوري ثیرپذیريتأ
 همچون منطقه در دیگري موارد و بوده تنهایی به

 نیز فوالد صنایع هاي پساب و ماهی پرورش مزارع
 بررسی دیگر سوي از .گیرند قرار توجه مورد باید

 اکسیژن دمانن نیشکر هاي آب زه الیندهآ پارامترهاي
 نشان3 شیمیایی خواهی اکسیژن و2 بیوشیمیایی خواهی

 سازمان استاندارد از تر پایین پارامترها این میزان داد
 براي را مشکلی و بوده زیست محیط حفاظت

 کرد نخواهد ایجاد آن موجودات و زیست محیط
 تاالب این آب است ذکرب الزم ).1395 پور، جعفري(
 هاي شاخص از که نیترات و نیتریت شاخص نظر از

 مطلوبی شرایط در هستند، آب کیفی وضعیت ارزیابی
                                                             
1- Electrical Conductivity (EC) 
2- Biological Oxygen Demand (BOD) 
3- Chemical Oxygen Demand (COD) 

 آب در نیترات و نیتریت میزان مجاز حد .دارد قرار
 بخش در میزان این که است ام پی پی 60 حدود

  .رسد می هم ام پی پی 25 از کمتر به آب زه ورودي
 هاي آب زه توسط شادگان تاالب آبگیري مقدار  

 روز، در مترمکعب 1815000 حدود نیشکر صنایع
 در مترمکعب 1210000 حدود ناصري تاالب آبگیري

 605000 حدود هورالعظیم تاالب آبگیري و روز
  .است روز در مترمکعب

 این وارد آب حجم این اگر گذشته سالیان طول در  
 آبی منابع کاهش وجود با قطعاً شد، نمی آبی منابع

 ها آن حیات و خشک ها تاالب این از بزرگی بخش
  .گشت می نابود
 آزمایشات نتیجه براساس داشت نظر در باید  

 زیست محیط تحفاظ سازمان معتمد هاي آزمایشگاه
 از خروجی هاي آب زه شیمیایی و فیزیکی پارامترهاي

 استاندارد حد درEC  مورد در جز به نیشکر صنایع
 13 حدودBOD  پارامتر میزان مثال عنوان به .باشند می
 حدود COD پارامتر میزان و لیتر در گرم میلی 40 تا

 اساس بر که باشد می لیتر در گرم میلی 50-90
 مجاز پذیرنده منابع به ورود جهت سازمان استاندارد

  .است
 هاي واحد هاي آب زه براي EC پارامتر میزان  

 این که بوده متغیر زیمنس میلی 8-4 بین مختلف
 نتایج ولی است، استاندارد مقادیر از بیش مقدار

 کلراید از ثرمتأ بیشتر راEC  بودن باال تآزمایشا
 اصلی مسوول کلراید آنیون دیگر بیان به .داند می

 آن مقدار که چرا است نیشکري هاي آب زه شوري
 حال در .باالست خوزستان خاك در طبیعی طور به

 پرورش به قادر که هایی گونه از توان می حتی حاضر
 و نموده استفاده نیز هستند شوري مقدار این در

 در را زیست محیط با سازگار پروري آبزي هاي طرح
  .کرد اجرا ها تاالب این
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 که خوزستان ناصري تاالب در است ذکر شایان  
 انواع گردد می وارد ها آب زه این از عظیمی بخش
 و بومی مختلف پرندگان تا کفزیان از آبزي هاي گونه
 تاالب به که تاالب این .کنند می زیست بومی غیر

 پساب از آن آب ورودي تنها است معروف نیشکر
 محل خرمشهر شمال کیلومتري 12 در که است نیشکر
 از خارج تاالب این البته که فالمینگوهاست تجمع
 را اي گسترده هاي سیربر خود و است حاضر بحث

  طلبد. می

 شود اشاره آن به است الزم که مهمی بسیار نکته  
 استان در دیگر صنایع هاي پساب ورود که است این

 نینچهم آبی، منابع و ها تاالب به خوزستان
 و االرفتنب باعث روستایی و شهري هاي فاضالب
 در و گردد می ها تاالب در آلودگی سهم افزایش
 باید ها تاالب در تروفیکی سطح و تغییر بروز صورت

  .داد پاسخ آنها به دقیق علمی مطالعات با

  
  )1395 پور، جعفري( فصول مجموع آب کیفیت سنجش پارامترهاي -توصیفی هاي آماره -2 جدول

 واریانس معیار انحراف میانگین واحد 

Sal %  0031/4 12584/0  507/0 

Turbidity NTU 4375/23 76324/0 641/18 

Temprature Degree 3875/25  72766/0 944/16  
TSS Ppm 1281/20 13390/0  574/0 

Po4 Ppm 0259/0  00209/0  000/0 

N Ppm 6100/8 53433/0 136/9 

Cl Ppm 9106/1926 19183/42 822/56964 

Ec µ/cm 9062/6990  27895/191  410/1170804 

pH - 5050/7 02200/0  015/0  
TDS Ppm 9063/5679  20066/1150  23/4 

Do Ppm 2759/7 33091/0  504/3  
BOD Ppm 7275/4  22725/0  653/1 

COD Ppm 0031/38 56591/0  248/10  
E.coli - 8750/50471 97882/5623 01/1 

  
 با :شادگان تاالب در پروري آبزي امکان و آبزیان
 به انسانی جوامع نیاز و جمعیت افزایش به توجه
 به و داخلی هاي آب منابع از استفاده پروتئینی، منابع

 برداري بهره جهت اصولی هاي ریزي برنامه لزوم آن تبع
 از ایران کشور ویژه هب و کشورها در منابع این زا بهینه

 و شناخت لذا باشد. می برخوردار خاصی اولویت
 ها، آن کیفیت بر تأثیرگذار عوامل و ها تاالب بهتر درك
 (هاشمی نماید می پذیر امکان را اصولی مدیریت زمینه

 خوزستان استان راستا این در ).1392 همکاران، و
 در و محیطی زیست بعمنا لحاظ از استان ترین غنی
 خصوص این در کشور استان نتری حساس حال عین
 هاي رودخانه جمله از متنوع آبی منابع وجود .باشد می

 فرد به منحصر اي شبکه با دریا طوالنی ساحل ،بزرگ
 همه رأس در و سدها پشت يها دریاچه خورها، از

 و شادگان تاالب جمله از بزرگ هاي تاالب ها این
 تاالب دو این ادعاست. این بر دلیلی هورالعظیم
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 شیالتی بعد از ،بزرگشان و متنوع هاي ظرفیت بر عالوه
 در که صورت این به .هستند فراوان اهمیت داراي نیز

 هزار 15 تنهایی به شادگان هور تاالب از 74-75 سال
 ،1بنی نظیر ارزش با هاي باربوس انواع از ماهی تن

 محلی صیادان توسط 3معمولی کپور نیز و 2شیربت
 ،رسد می نظر به گردید. ثبت معتبر گزارشات در و صید

 و شیمیایی -زیکیفی شرایط تغییرات با همراه
 تغییر حال در ها گونه تراکم و تنوع تاالب، اکولوژیک

 تواند می متمادي هاي سال در صید افزایش است.
 و کاهش را زیاد عمر طول و باال طول با هاي گونه
 جایگزین را کم عمر طول و کمتر طول با هايگونه
 معمولی کپور بومی غیر هاي گونه بین زا .نماید

 آید می نظر به که داشته را زنده توده میزان بیشترین
 در شادگان تاالب شرایط با را خود است توانسته
 امامی، و (وحدتی سازد سازگار مختلف فصول
 بتخری که معتقدند وحش حیات کارشناسان ).1387
 که بومی هاي گونه جهانی انقراض موجب ها تاالب

 هستند، وابسته ویژه هاي زیستگاه این به کامل طور به
 با رو، این از ).1392 همکاران، و (هاشمی گردد می

 افت ،تغییر بر مؤثر انسانی و طبیعی عوامل به توجه
 اخیر، هاي سال در دگانشا تاالب آب حجم و کیفیت
 و شیربت ،5برزم ،4شلج نظیر منطقه بومی ماهیان تراکم

 کاريبی و صید کاهش که یافته کاهش بسیار بنی
 ماهیان از توان می لذا است داشته بدنبال را صیادان
 ماهیان سس و ماهیان کپور خانواده چون مقاومی

 6عنزه و جشل ،بنی برزم، ،شیربت هاي گونه از ویژه هب
 در و کرده تکثیر را ها نآ نموده استفاده تاالب این در

 اخیراً که این کما داد. قرار رهاسازي مورد تاالب این
                                                             
1- Mesopotamichthys sharpeyi (Gunther, 1874) 
2- Arabibarbus grypus (Heckel, 1843) 
3- Cyprinus Carpio (Linnaeus, 1758) 
4- Aspius vorax (Heckel, 1843) 
5- Luciobarbus kersin (Heckel, 1843) 
6- Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843) 

 نوعی و عنزه ،7گطان برزم، شیربت، بنی، هاي ماهی
 ها گونه تمام که اند شده هاسازير منطقه در تاالبی بیاح
   باشند. می غذایی ارزش داراي نیز

 جنوب بومی شیربت و گطان بنی، هاي ماهی  
 کاهش خوب، مزه و طعم دلیل سه به و بوده کشور
 اولویت در توانند می زیاد ادراتیص ارزش و ذخایر
 رقرا شادگان تاالب در پرورش قابل ماهیان لیست
 کنند می رشد نیشکر آب زه در که هایی ماهی گیرند.
 به بنا که هستند 9شانک و 8بیاح کپور، نوع از بیشتر
 ترین مناسب و بهترین منطقه بومی گیران ماهی گفته
 از .است شانک ها آب نوع این در رشد قابل ماهی نوع

 در همکاران و علیشاهی مطالعه براساس یگرد طرف
 خوزستان استان بومی ماهی گونه 4 بین از 1394 سال

 بیشترین عنزه ماهی گطان) و عنزه شیربت، بنی،(
 سم به نسبت را حساسیت بیشترین گطان و مقاومت

 تاناس در باالیی میزان به که آترزین کش علف
 دادند. نشان گیرد، می قرار مصرف مورد خوزستان

 ماهیان ذخایر بازسازي در شود می توصیه بنابراین
 هایی گونه از بیشتر خوزستان استان آبی منابع در بومی

 کلی مقاومت از مذکور سم به نسبت که عنزه همچون
 و داوودي گردد. استفاده است برخوردار تريبیش

 از استفاده با گزارشی طی 1395 سال در نیز همکاران
 به بیولوژیک شاخص یک عنوان هب شیربت ماهی

 پرداختند. شادگان تاالب در آلی هاي یندهآال ارزیابی
 دست هب هاي آالینده میزان مطالعه این نتایج براساس

 حد از تر پایین خیلی ماهی هاي نمونه در دهآم
 مختف هاي سازمان توسط شده ارائه استانداردهاي

)FDA 2001, FAO 1983, NAS/NAE 1972( 
 که را منطقه مردم و ماهیان خطري لحاظ این از و بوده

 این در کند. نمی تهدید کنند می تغذیه ماهیان این از

                                                             
7- Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843) 
8- Liza abu (Heckel, 1843) 
9- Sparidae 
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 عناصر جذب میزان کمترین بیاح و بنی نماهیا مطالعه
 قابل ماهیان عنوان هب توصیه قابل که داشتند را آالینده

  باشند. می شادگان تاالب در پرورش
 ماهی پرورش طرح به تر جدي نگاه با حتم طور به  

 منطقه این در بسیاري اشتغال توان می میگو حتی و
 حتی و منطقه این بومی افراد از زیادي تعداد و ایجاد
 و ماهی پرورش هاي مزرعه مزایاي از را اطراف مناطق

 پرورش و تکثیر این بر عالوه .کرد مند بهره صیادي
 2هد بیگ و 1فیتوفاگ کپور، نظیر شیرین آب هاي ماهی

 نظیر بومی ماهیان با توأم صورت هب ویژه هب و منطقه در
 رشد از گرفته صورت مطالعات براساس که بنی ماهی

 ،بود خواهد برخوردار توأم پرورش روش در مطلوبی
   باشد. می توصیه قابل
 و مطالعات انجام صورت در دیگر طرف از 

 يها یژگیو خصوص در نیازمورد هاي ارزیابی
 بستر نوع ،متر) 3-1( آب عمق و فیزیکوشیمیایی

 و سطح واحد در تولید میزان و ظرفیت ،(رسی)
 و فیتو ماهیان، بنتوز، (جوامع جمعیت مطالعه همچنین

 با توان می منطقه پریفیتون) جوامع و ها زئوپالنکتون
 به 4پن و 3قفس از اعم محصور هاي محیط احداث
 و شادگان تاالب در ماهی مناسب هاي گونه پرورش

 آب زه ورود معرض در که نظرمورد منطقه ویژه هب
 هاي سال در که این کما شود. پرداخته ،  باشد می نیشکر

 قفس در آبزیان پرورش ویژه جایگاه به توجه با اخیر
 از یکی به مستعد هاي گونه نهبهی پرورش امر در

  است. شده تبدیل ایران شیالت سازمان هاي اولویت
 در زیادي مباحث اخیر هاي سال در اگرچه 

 آن شوري تبعات و نیشکر آب زه کیفیت خصوص
 تولید و رشد امکان و ماهیگیري اما است شده مطرح

                                                             
1- Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 
1844) 
2- H. nobilis (Richardson, 1845) 
3- Cage culture  
4- Pen culture 

 آب زه در توانند می طبیعی رطو هب که بومی ماهیان
 و نیشکر شرکت کارشناسان نظر از کنند رشد نیشکر
 آب زه کیفیت و وضعیت بر تضمینی جانبی، صنایع
 هاي گزارش اساس بر .است نیشکر کشت از ناشی

 این در نیشکر آب زه آب شوري میزان کارشناسان
 در که بوده سمو میلی 35 گذشته هاي لسا در منطقه
 در .است رسیده سمو میلی هفت حدود به حاضر حال
 مهندسی مدیر ،"باباگلی علی شعبان" مطلب این تأیید

 کرد عنوان خان کوچک میرزا صنعت و کشت زراعی
 آبیاري براي شده صرف آب کل درصد 40 حدود
 صورت به خان، کوچک میرزا واحد یشکرن مزارع

 نیشکر آب زه شوري .شود می خارج مزارع از آب زه
 میرزا و امیرکبیر کارخانه درمحدوده نیشکر اراضی

 براي آن از توان می و است مناسب خان کوچک
 این فعالً :داد  ادامه وي .کرد استفاده ماهی پرورش

 و است نیشکر توسعه شرکت اختیار در ها بآ زه
 اجرا را مختلفی هاي طرح ها ب آ زه این در توان می
 و تصمیمات استانی مسووالن که زمانی تا .کرد

 این خصوص در اجرا براي داري اولویت هاي طرح
 اه آب زه در را خود هاي طرح باشند، نداشته ها آب زه

 مرجع آخرین ما :کرد  تصریح وي .داد خواهیم ادامه
 پس متقاضیان و هستیم ماهی پرورش متقاضیان براي

 را آب و زمین توانند می الزم مجوزهاي دریافت از
 اگرچه .کنند دریافت آبزیان پرورش مزرعه ایجاد براي
 در سنتی و طبیعی تصور به ماهی صید و گیري ماهی
 صنعت این داریم انتظار اما شود می انجام اینجا

   .شود پیگیري تر تخصصی و تر جدي صورت به
 نمک استخراج همچون هایی طرح حاضر حال در  

 محصوالت کشت و پتروشیمی صنایع براي صنعتی
 حوزه در ماهی پرورش طرح کنار در کشاورزي

 دارد قرار برنامه در نیشکر مزارع از حاصل هاي آب زه
 هاي ارگان همکاري و ریزي برنامه با رود می انتظار و
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 دیگر از بلکه ،آب زه از تنها  نه بتوان مربوطه
  .کرد استفاده نیز نیشکر صنعت هاي ظرفیت

 در :ریزگردها مهار در نیشکر صنعت آب زه نقش
 ریزگردها ایجاد و گردوغبار پدیده وقوع حاضر حال

 خوزستان مردم زندگی از ناپذیري اجتناب بخش به
 در پدیده این باالي اهمیت وجود با .است شده تبدیل
 اقتصادي، ثیراتتأ بهداشت، و سالمتی نظر از منطقه

 استان، در مهاجرت آمار رفتن باال حتی و اجتماعی
 پدیده این کاهش براي ثريؤم و عملی اقدام تاکنون

 نگرفته صورت خوزستان استان داخلی هاي کانون در
 کانال احداث نظیر اقداماتی به توان می گرچه .است
 در نهال هکتار 9000 دحدو کاشت و آب زه انتقال

  نمود. اشاره ریزگرد کاهش راستاي
 استان در شده ایجاد غبارهاي و گرد از بسیاري 

 اثر بر که است داخلی هاي کانون به مربوط خوزستان
 ایجاد گیاهی، پوشش رفتن بین از و ها خشکسالی

 انتقال اکوسیستم، ظرفیت و توان از بیش با سدهایی
 از .اند آمده وجود به ... و خوزستان استان از آب

 80 از بیش خشکیدن به توان می خشکسالی هاي نشانه
 اشاره عراق و ایران مرز در هورالعظیم تاالب درصد

 .کرد

 گرد داخلی کانون 8 موجود هاي نقشه به توجه با 
 خوزستان استان در هکتار 349254 وسعت به غبار و

 حاشیه در ها کانون این از بسیاري .دارد وجود

 واقع هورالعظیم و شادگان المللی بین هاي تاالب
 سدها ایجاد و اخیر هاي سال هاي خشکسالی .اند شده

 کردن خشک و کردن تکه تکه نظیر دیگر عواملی و
 این نفتی، هاي شرکت توسط هورالعظیم تاالب مديع

 ریزگرد هاي کانون به را اکولوژیکی ارزش با منابع
 .است نموده تبدیل

 غباري و گرد هاي طوفان در ذرات باالي غلظت 
 برونشیت، سینوزیت، باعث خوزستان استان در متعدد
 ماکروفاژها دفاعی عملکرد به صدمه و آلرژي و آسم

 گردد، می بیمارستانی هاي عفونت افزایش به منجر که
 .است شده

 آثار غبار و گرد هاي طوفان زایی، بیماري بر عالوه 
 توان می ها آن مهمترین جمله از که دارند دیگري
 ماسه، هاي توده زیر در اماکن و روستاها شدن مدفون

 اقتصادي معضالت و آن حومه و شهرها به اهالی کوچ
 افزایش شغلی، هاي فرصت رفتن بین از اجتماعی، و

 اقتصادي خسارت ،قانونی غیر هاي فعالیت و فقر
 تولیدي، محصوالت و کشاورزي سیساتأت به فراوان
 تصادفات زایشاف ارتباطی، هاي جاده شدن مسدود

 پرواز لغو مدارس، تعطیلی دید، کاهش دلیل به اي جاده
 و برق هاي نیروگاه عملکرد در اختالل هواپیماها،

 و (مرادي برد نام را تلوزیونی هاي سیگنال در اختالل
  .)1392 همکاران،



 1397 زمستان) 4)، شماره (7برداري و پرورش آبزیان ( بهره
  

38 

  
  خوزستان استان در ریزگرد هاي کانون پراکندگی -1 نقشه

  

  
  خوزستان استان در ریزگرد هاي کانون پراکندگی و نیشکر توسعه صنایع زیرکشت سطح -2 نقشه

  
  رهیافت ترویجی

 دارد که لیديتو دنبال به صنعت هر قاعدتاً  
 که گرفت نظر در باید ولی ،داشت خواهد مشکالتی
 است. میزان چه تا زیست محیط با صنعت همسویی

 برزیل، نظیر جهان پیشرفته کشورهاي از بسیاري در

 و گیرد می صورت نیشکر کشت فرانسه و آمریکا
  است. صورت یک به نقاط همه در صنعت این ماهیت

 مهم بسیار نکته خوزستان نیشکر صنایع مورد در  
 هزینه با اخیر سالیان در که است صنعتی پساب تصفیه
 محیط استانداردهاي حد تا قوي مدیریت و باال بسیار
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 بازچرخش صنعت در حتی و گرفته صورت زیست
  گردد. می

 توجه با نیشکري هاي آب زه لهمسأ حاضر حال در  
 شده مطرح هاي پیشینه و ستانخوز فعلی شرایط به

 صنعت این اگر که چرا است. مثبت نقطه یک حتی
 و شادگان تاالب از بزرگی بخش قطعا نداشت، وجود

 کشت زیر اکنون که بزرگی سطوح و هورالعظیم
 و بودند ریزگرد هاي کانون ها نقشه به توجه با هستند
 بزيآ منطقه، در حیات ایجاد سبب ها آب زه این امروزه
 اقتصادي رونق و زایی اشتغال فرصت و پروري
 و صحیح مدیریت با توان می نهایت در است گردیده

 با متناسب آبزي هاي گونه از علمی مطالعات پایه بر
 وضعیت بهبود راستاي در حتی و اکولوژیکی شرایط

 منابع این در پرورش جهت منطقه بومیان اقتصادي
 را پایلوت هاي ارزیابی هم باز البته که نمود استفاده

 سفانهمتأ گرچه .طلبد می دیگر هاي گونه معرفی براي
 روستاها فاضالب چون اي کننده لودهآ عوامل هم هنوز

 راهکارهایی باید که هستند رتهدیدگ فوالد صنایع و
 ارایه نهاآ براي زیست محیط حفاظت سازمان توسط

 در تر قوي صورت هب بستر این بودن سالم تا شود
   گردد. مطرح فوق اهداف پیشبرد جهت
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