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باعث تجاوزات  یجوامع شهر داریچند دهه گذشته و روند توسعه ناپا یجهان ط تیسرسام آور جمع شیافزا چکیده:

ه هستند ک ستمهایاکوس نیا نیمهمتر هاشهرها شده است. تاالب هیارزشمند حاش یستمهایو اکوس نهایآشکار به زم
شهرها به کل ریاخ یهاصده یط سعه نامتوازن   ندیدر فرا دگاهید ریی. تغاندشده بیتخر ایشده و نابود  دیبلع یبا تو

شکلها و الگوها شهرها از  سعه  سازه یتو سو یانامطلوب  سعه یبه  ست دار مح یتو  شکلگیریباعث  ،ستیز طیدو

شهرها جدیدی مفهوم ست. در ا کیاکولوژ یتحت عنوان  سع نیشده ا شها شودیم یشهرها   طیمح یذات یتا ارز
عامل ت ایجاد با به این ترتیب،. ابدیتوسعه منعکس شده و بروز  یهایزیو برنامه ر یشهر تیریمد ماتیدر تصم ستیز

س ست،یز طیمح انیمسازنده  صاد،  ستیاقت به  عتیبا طب یشهرها در هماهنگ ،یاجتماع-یفرهنگ یو فاکتورها ا

س ییشکوفا ضاها. و توسعه خواهند یافت دهیر  یشگیهم اهمهو لیبه دلاما  ی،شهر یتوجه به نقش تاالب در بهبود ف
های در سالتنها . استبوده همراه  یخیتار یریسالمت انسان با تاخامنیت و بر  طهایمح نیا یناآشنا راتیانسان از تاث

 یاشهره ایده ،رامسر ونیتاالبها معروف به کنوانساز حفاظت  یجهان ونیکنوانس ی،ستیز طیو آن هم از منظر مح اخیر
مفهوم  حیبا تشههر قیتحق نیاسههت. در ا مطرح نموده ی داخل و پیرامون شهههرهاجهت حفاظت از تاالبهارا  یتاالب

نه نمو کی یبررس از طریق ،از تاالبها است میمستق یچالش در بهره بردار نیآب که مهمتر بهداشت ،یتاالب یشهرها
 .گیردمیقرار بررسی و آزمون مورد شهر بابل  در یمورد

 آب، بابل. تیفیک ،یتوسعه شهر ،یتاالب یشهرها واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 شیبه سرعت رو به افزا ینیامروزه روند شهرنش

 اردیلیم 4در حدود  ن،یکره زم تیجمعاز  یمیبوده و ن

با  0202. تا سال کنندیم ینفر، در مناطق شهری زندگ

 یشغل و زندگ افتنی دیمهاجرت مردم به شهرها به ام

 دیدرصد خواهد رس 66به  زانیم نیا اتر،یپو یاجتماع

(Beheshty & Loghmani, 2020شهرها همچن .)نی 

. دهندیدرصد ارزش اقتصادی جهان را شکل م 02

و سکونتگاه های بشر،  یدر شکل زندگ یفعل یروندها

عمده ای برای حفاظت و بهره  دیبه طور بالقوه، تهد

 گردندیحسوب مبرداری خردمندانه از تاالب ها م

(Kenworthy, 2006از نظر لغو .)تاالب معادل  ی

wetland یینهایشده و به زم فیتعر سیخ یاضار ای 

 رییآبگ یفصل ایبه صورت مداوم  که گرددیاطالق م

سطح زمین از تاالبها  % 6. بر اساس محاسبات شوندیم

میلیون کیلومتر  0/6پوشیده شده که این مقدار برابر 
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 یهاکرهیپ هیبه جهت توسعه شهرها در حاشمربع است. 

ل در داخ یادیز یالبهاتا ا،یدناز مناطق  یاریدر بس ،یآب

اند. تاالبهای شهری شامل حومه شهرها قرار گرفته ای

مرطوب و  یبندانها، چمن زارهاها و آببرکه ها،اچهیدر

رودخانه ها،  هیو حاش یالبیهای سزارها، دشتتورب

چون  یمناطق ساحل نیو همچن مردابها، باتالقها

جنگلهای مانگرو و صخره های  ،یهای نمکباتالق

 یها(. در دورهAhmadi, 2015) باشندیم یرجانم

 نامناسب و ده،یفایب یتاالبها به عنوان اراض ،یخیتار

 واناتیح یزندگ یبرا یسالمت انسان و بستر یمضر برا

. شدندیشناخته م یماریو حشرات ناقل ب یوحش

دند ش یفرض م یقابل مهار ریغ یاراض ،یباتالق یتاالبها

او را در کام مرگ فرو  ذارددر آن پا بگ یکه اگر شخص

 ,Mansouri, Khorsani, & Nematolahبرد ) یم

رابطه خصمانه بشر  جادیموضوع باعث باعث ا نی(. ا1985

 کهیشده بود به نحو ریاخ یبا تاالب در طول دوره ها

ا تاالبه یو نابود بیهمواره درصدد تخر یاانسان در بازه

 رییتغ یحتّ و آمدیبرم  یکشاورز یآن به اراض لیو تبد

وامع ج یتهایاز جمله موفّق ریبا ای یکشاورز یآن به اراض

ا شدن و گسترش شهره ی. با صنعتشدیم یتلقّ یانسان

االبها اندازی به تبه دست لیتما شتر،یب ینهایبه زم ازیو ن

 و به بیشهرها تخر هیحاش یهم شد و تاالبها شتریب

شد  یزیربرنامه یشهر یهایآنها انواع کاربر یجا

(Suzuki et al., 2010اما از نظر متخصصان مح .)طی 

چنانچه حفاظت شده و دست  یتاالبها شهر ست،یز

 و دوست بایز یبمانند، شهرها را به مناطق ینخورده باق

جزء  یشهر یهاخواهند کرد. تاالب لیتبد یداشت

شهر محسوب شده  یو مناظر عموم یعیباز طب یفضاها

 دیفوا توانندیم یستیز طیمطلوب مح راتیو عالوه بر تاث

برای شهرها به  یادیز یو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع

نگاه،  نی(. در اMovahed, 2006ارمغان آورند )

بوده و  ارزشمند اریبس ینهاییهای شهری زمتاالب

در  یشهر تیریدر برنامه های توسعه و مد ستیبایم

از  یدر نگهدار ینظرگرفته شوند. آنها نقش مهم

 از یبانیآب و هوا، پشت تیتثب ،یعیطب یطهایمح

آب و  هیتصف الب،یکنترل س ،یعیطب یهاستمیاکوس

 نهیهز تواندیآن م بیبرعهده دارند و تخر یستیتنوع ز

به دنبال داشته باشد  ستیز  طیتعادل مح یبرا یادیز

(Rajabisani & Ziari, 2020به دل .)عدم حفاظت از  لی

ی هاسطح تاالب رمعقول،یغ یاتوسعه یتاالب و رفتارها

رد در عملک رییو تغ افتهیبه شدت کاهش  ایدر دن یشهر

منطقه را به دنبال داشته  یعیخوردن نظام طبهمآنها به

در مورد  قاتیتحق ر،یاخ یهادر سال نرویاست. ازا

به  هابیتخر نیمحرک ا یروهایو ن یشهر یهاتاالب

 یستیز طیداغ در علوم تاالب و مطالعات مح یموضوع

 (. Samsar Convection, 2019شده است ) لیتبد

 به عنوان یعیطب یستمهایاکوس انیدر م تاالبها

در  یو نقش مهم شوندیشناخته م نیزم "یها هیکل"

د. دارن ستیز طیآب و حفظ عملکرد مح تیفیبهبود ک

 ،یرامسر همه مناطق مرداب ونیکنوانس فیبر اساس تعر

همه  یو به طور کل یو مصنوع یعیطب یهابرکه رها،یآبگ

 یطور موقت داراو به بودهکه از آب اشباع  ییهاپهنه

 شور باشند تاالب ایشور لب ن،یریش ،یجار ایآب ساکن 

و  یدرولوژیه ،یها بر مرفولوژشوند. تاالب یم دهینام

دارند  ییبسزا ریخود تاث زیآبر یهاحوزه یاکولوژ

(Melekmohamadi, Jahanishakib, & Yavari, 

 ونیقابل توجه کنوانس یدستاوردها رغمی,(. عل2016

ر، رامس ونیحافظت از تاالبها تحت عنوان کنوانس یجهان

از  یاریبس یو بقا یمربوط به سالمت یدهایتهد

است و  افتهیکاهش ن 1791جهان از سال  یهاتاالب

تحت سلطه انسان بدون  یها در چشم اندازهااکثر تاالب

حفاظت از آنها همچنان در معرض  تیتوجه به وضع

موضوع در  نی(. اBai et al., 2013قرار دارند ) دیتهد

 هم بوده، چنانچه از سال شتریب یشهر یارتباط با تاالبها

 کیرسماً به عنوان  یشهر یاضمحالل تاالبها 0220

ناخته ش تیرامسر به رسم ونیدر گفتمان کنوانس ینگران

 بیاز تخر یحاک زین یالمللنیب یهاشده است. گزارش

قرن  یها ط االبت نیا عتیرفتن قابل توجه طب نیو از ب



 

 تسیز طیبر مح یمبتن یشهرساز امینی راد، ،عابسی، بامدادی 

ر که باالخص د ینوظهور یگذشته است. در شهرها

 یدر حال توسعه در حال گسترش هستند، ط یکشورها

 یتسیز طیمح یایها و بالتاالب بیسه دهه گذشته تخر

. به خود گرفته است یامرتبط با آن شتاب نگران کننده

 یشهر یهابه تاالب ینگاه جهان ریاخ یهااما در سال

ورد م شتریب یعیطب یپهنه ها نیاست و ا رییغدر حال ت

اند. شهرها قرار گرفته نیو ساکن یشهر رانیتوجه مد

 یاتیپژوهش عمل کیدر قالب  0222در سال  لدیارنف

 راتیاظهار داشت که تأث یوجرسیدر شهر ن یتاالب یبررو

 ،یدرولوژیمشخصات ه رییبر تغ ینیشهرنش شماریب

 ادیبه احتمال ز مجاورمناطق  یو اکولوژ یژئومورفولوژ

متفاوت از  یق شهرها در مناطکه تاالب شودیباعث م

 ن،یعمل کنند. عالوه بر ا یرشهریغ یاراض یهاتاالب

مرتبط با  یهاارزش یدارا یها در مناطق شهرتاالب

فاقد آن  یرشهریانسان هستند که در مناطق غ

 یاتهیبا فعال عتیطب یدر مناطق شهر رایز باشند،یم

ت ساخ یها برااز فرصت یدر تعامل است لذا برخ ینانسا

 Gopal) دیآیبه ندرت به وجود م یمجدد در منظر شهر

& Sah, 1995افتنیدر شهرها،  بیترت نی(. به ا 

 یحل تعارضات، تضادها و تنشها یبرا یعمل یراهکارها

ه ک یوابسته به تاالب از اهم موارد یهایمرتبط با کاربر

خردمندانه از تاالب ها مورد  یرداردر ارتباط با بهره ب

و  ثبت دهیموضوع در قالب ا نیار گرفته است. اتوجه قر

 ونیتحت عنوان کنوانس یتاالب یشهرها یاعتبارسنج

 رامسر متبلور شده است.

 

 پژوهشپیشینه  -2

 یحفظ و حراست از تاالبها تیتوجه به اهم با

تحت عنوان  یرامسر طرح ونیکنوانسی شهر

خود  XII.10در قطعنامه  یشهر تاالب یاعتبارسنج

ی را برا یطرح داوطلبانه فرصت نینموده است. ا یمعرف

بتوانند  قیشهرها به وجود آورده است که از آن طر

انسان ساخت خود را در سطح  ایو  یعیهای طبتاالب

نموده و تالش های خود برای حفاظت  یمعرف یالمللنیب

 گرانیرا با د شانیهاو بهره برداری خردمندانه از تاالب

در  ،یشهر تاالب یبه اشتراک بگذارند. طرح اعتبارسنج

نشست  نیدر دوازدهم یاقطعنامه، 0210ژوئن سال 

 هدفرامسر با  ونیمتعاهد کنوانس نیکنفرانس طرف

برجسته کردن رابطه  یها براتاالب مجاورشهرها  قیتشو

 قیارزشمند از طر یهاستمیاکوس نیبا ا شانمثبت

 یهایزیردر برنامه یومعم یمشارکت و آگاه شیافزا

شهر  ی. طرح اعتبارسنجدرسان بیرا به تصو یشهر

مجاور و وابسته به تاالب ها، به  ک،یشهرهای نزد ،یتاالب

ه را به برجست ،یالملل نیب تیتاالب های با اهم وصخص

ای ه ستمیاکوس نیارتباط مثبت با ا تیکردن و تقو

 7 یدارا یاعتبارسنج نیکند. ایم قیارزشمند تشو

که  یاست که هر شهر یلیتکم اریمع 3و  یاصل اریمع

 دیاست با یمند به ثبت خود به عنوان شهر تاالبعالقه

توجه خود قرار دهد و  موردرا تا حد امکان  ارهایمعاین 

 مشخص شده یارهایکند. مع یریتاالب جلوگ بیاز تخر

 یهاتاالب تا برنامه یستمیو خدمات اکوس ایاز اح

و  تیریمردم و مد یارتقا سطح آگاه مانند یتیریمد

 پسماند و تیری. مدگیردمیرا دربر  یشهر یزیربرنامه

 یاعتبارسنج نیا یارهایاز معنیز آب و فاضالب  تیفیک

 . (Ramsar Convection, 2019) است

 ن،یهارب نگ،یشو، دونج، چانگیچانگد یشهرها

 نتیپنت ادومر و س ان،یام ن؛یدر چ نچوانییو  کویها

اطراف شهر تاتا در  یهااچهیآمر در فرانسه؛ در

ججو و سانچئونگ در  نج،یا ئونگ،یمجارستان؛ چانگن

در ماداگاسکار؛ کلمبو در  نجویتسیم ؛یکره جنوب

ر در رامس ونیکنوانس یتاالب یاز جمله شهرها النکایسر

 یبرا یادیتالش ز زین رانیسراسر جهان هستند. در ا

ته رامسر انجام گرف ونیدر کنوانس یثبت چند شهر تاالب

آنها به  یکه درخواست رسم رانیاست. دو شهر از ا

شهر ورزنه در  عبارتند از رامسر ارائه شده ونیکنوانس

 یکیدر نزد ریو بندرخم یمجاورت تاالب گاوخون

 یکه اقدامات خوب، قشم رهیجز حاشیه اءحر یجنگلها

ها در آنها انجام و حفاظت از تاالب ستیزطیدر حوزه مح
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ها و سنت ،یشهرها نحوه زندگ نیگرفته است. در ا

ن بوم آ ستیبا تاالب و ز یمردم به خوب یبوم یهانییآ

ه ب یاست که با ارائه مستندات علم دیشده و ام نیعج

 یهانجکنوانسیون  دییمورد تا یتاالب یشهر کیعنوان 

 .دنریگقرار  زین تاالبها

 

 مبانی نظری -3

 طیشرا نیفردتر از منحصر به یکی یدارا رانیکشور ا

تنوع در  نیاست. ا ایدر سطح دن ییو آب و هوا یمیاقل

ر ها دانواع تاالب یریگباعث شکل ییایجغراف طیشرا

 ،یمرجان یهامانگرو، صخره یهاشده که جنگل رانیا

 اچهیخزر و در یایپست حوضه در یهابرکه ها و باتالق

از جمله آنها  رانیکوچک و بزرگ سرتاسر ا یها

نوع از  41 اینوع تاالب در دن 40گردند. از یمحسوب م

توجه به اهمیت امر  نیوجود داشته که ا رانیها در اآن

 استانهایخصوصا در شود را یادآور می رانیها در اتاالب

 هیدر داخل و حاش یشماریب یآب یهاکه پهنه یشمال

مازندارن براساس  ان. استاندشدهواقع  یمناطق شهر

حوزه  ریبه طور عمده در دو ز یکیدرولوژیه ماتیتقس

رود تا هراز و هراز تا قره سو واقع شده است.  دیسف زیآبر

 کنار،دونیفر یبندانهاآب و انکالهیم رهیشبه جز یتاالبها

استان این  یالملل نیب یازباران و سرخ رود تاالبها

د. در انشده یرامسر ثبت جهان ونیهستند که در کنوانس

 شایدتاالبها مازندارن از معدود نقاط کشور و  نیکنار ا

آب بندان کوچک و  962افزون بر  یاست که دارا ایدن

 رهیکه توان ذخ می باشد یعیبزرگ دست ساز و طب

 مترمکعب آب را در خود دارند ونیلیم 302 یساز

 ایهر دشتتاالبها باالخص د نیا ی. تراکم باال(1)جدول 

و  لیبدیب یمنطقه را به مکان نیاستان عمال ا یمرکز

 کرده است. لیتبد ایخاص در دن

 

 

 

 

. تعداد و توزیع آب بندانهای استان 1جدول

 مازندارن 

 
 

های بخش تاالبها و رودخانه تیموقع 1 شکلدر 

 یآب یهاآورده شده است. لکهمازندران  مرکزی استان

مازندران  یبندانهاآبها و تاالب ،روشن در عکس

 ترشیتاالبها ب نیشود ایهستند. همانطور که مشاهده م

ه دشت یاستان مازندارن و در ناح یمرکز یدر بخشها

 یتاالبها دست ساز و برخ نیاز ا یاریپخش شده اند. بس

 یرودخانه اصل قیبوده و عمده آنها از طر یعیطب هم

 ردهک یریدست ساز آبگ یهابا شبکه آبراهه زیحوزه آبر

سیراب  یمحل یاز زهکشها یعیبه صورت طب ایو 

 .شوندمی

 

 
. تصویری بزرگنمایی شده از موقعیت 1شکل 

 استان مازندارن مناطق مرکزی های تاالبها و رودخانه
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شهرستان استان  نیبزرگتر تیبابل از نظر جمع

 1090بالغ بر  یمساحت یمازندران بوده و دارا

نفر است  022,222به  بیقر یتیو جمع لومترمربعیک

آزاد واقع  یاهایاز سطح آب در -0 نیانگیکه در ارتفاع م

 رویشهر بر اساس مستندات وزارت ن نیشده است. ا

 لومتریک 01/00قطعه تاالب جمعا با حجم  199 یدارا

تاالب بزرگ و  نیتعداد، چند نیمربع بوده که از ا

ر هبه ش دهیچسب هیو حاش یقانون میکوچک در داخل حر

مشاهده می  0واقع شده است. همانطور که در شکل 

ر دیکی ن آباد وو مرز لوفریدو تاالب بزرگ گل ن شود

ن به آ دهیچسب دیگری شهر بابل و یقانون میداخل حر

در  و درکالیدر منطقه ح لوفریگل ن الباند. تاواقع شده

از  یشهر بابل واقع شده است. قسمت یشرق یکمربند

 ینواح ریو سا یتاالب مسکون نیاطراف ا هیناح

ت . مساحباشدیم ریو با یکشاورز یهانیزم رندهیدربرگ

 تیمالک یدارا وهکتار بوده  30کل تاالب در حدود 

 کالیحاج درکال،یح یکشاورزان روستاها.باشدیمشاع م

ج کشت برن یدست از حقابه آن برا نییکال در پاو حمزه

متر بوده و در  0-3 نی. عمق تاالب بکنندیاستفاه م

منطقه  انییبه همت روستا 1300از سال  یفعل تیوضع

از باالدست  یاحداث شده و با روش ثقل درکالیح

 یرینهر دست ساز آقارود آبگ قیرودخانه بابلرود و از طر

 یکشاورز یشده در تابستان برا رهیآب ذخ کند.می

 یهایپوشش گ ی. تاالب داراردیگیمورد استفاده قرار م

 و علف هفت ین ،یو الله مرداب یتنوع اعم از ملج و گالم

 یو انواع پرندگان بوم شیو قم ییلو ،یبند، عدسک آب

و  لخصیاعم از ت یو جانوران آبز انیو مهاجر و ماه

و کپور زرد و کپور علف خوار و الکپشت  یاهاردک م

 باشد.  یو داخل خود م رامونیدر پ یخزر

ز به مر دهیچسب و بزرگ ین آباد تاالبومرز تاالب

 102در حدود  یوسعتدارای شهر بابل است که  یغرب

است که  یبزرگ ینام روستا "ن آبادومرز".استهکتار 

تاالب در غرب  نیا تاالب قرار دارد. نیاز ا یدر گوشه ا

آزاد واقع  یاز سطح آبها یمتر -3در ارتفاع و شهر بابل 

و عرض  لومتریک 0/0شده است. طول تاالب در حدود 

متر است.  0/1است. عمق تاالب حداکثر  لومتریک 1آن 

الله آ و یآب لوفریچون انواع ن یتاالب ابینا اهانیوجود گ

 یاز انواع پرندگان بوم دهیپوش یهارزایجلبک ها و ن ،یآب

 یمرغ ماه ال،یم ک،یلیآبچ ل،یو مهاجر چون حواص

 یوجود گونه ها و .. یایو مرغ در یمرغاب ن،یخوار، شاه

و اردک  لخصیچون ت ینادر و در حال انقراض انیماه

ا ر تاالب نیا ،میو کپور زرد و کپور علف خوار و س یماه

 یمگذارنا یبزرگ برا یآب برکه کیتر از ستهیشا اریبس

 یشهر بابل و تاالبها تیموقع 0است. در شکل  اختهس

 دهیو چسب یقانون مین اباد در داخل حروو مرز لوفریگل ن

 شهر نشان داده شده است. میبه حر

ها در و حفاظت از تاالب ایتوجه به اح یتازگ به

 تسیزطیو دوست داران مح استافتهی شیشهر افزا نیا

و حفظ و  یدر جهت فرهنگ ساز یادیز یهاتیفعال

دو  نیا انیبابل انجام داده اند. از م یهاتاالب ینگهدار

 یکه در داخل محدوده قانون لوفریتاالب، تاالب گل ن

 تیریمد تیبا مسئول 1376 سالشهر قرار گرفته از 

 یو منظر شهردار مایسازمان س تیریو بعد مد یفرهنگ

و  هافتیاختصاص  یشهر حگاهیتفر کیبابل به عنوان 

 3 از یکیزیتاالب از نظر ف نیشده است. ا ییرایبازپ

ه شد لیبه هم متصل هستند، تشک ریحوضچه که از ز

 دهش دهیپوش یآب لوفرین یهااست. سطح تاالب از گل

که به  دهییرو ین اهانیها گاست و در کناره حوضچه

 یکیاکولوژ ماهیت لی. به دلشوندیطور متناوب اصالح م

دست نخورده ماندن آن، پرندگان  یتاالب و تا حدود

 1 ی. تاالب داراکنندیم یمنطقه زندگ نیدر ا یادیز

ورود آب رودخانه آقارود به داخل آن و  یبرا یورود

 3 تا 0است که در فصل کشت  یخروج هلول 0 یدارا

 یهانیزم سمت آب از تاالب به تخلیه یآن برا یخروج

-یاجتماع یهاشود. در کنار نقشیم باز یکشاورز

 یاهطیمح طیتاالب در بهبود شرا یو فرهنگ یاقتصاد

هبود و ب هیمهم در تصف یتاالب همواره نقش نیا رامون،یپ

رودخانه آقا رود به آن داشته است.  زا یآب ورود تیفیک
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به زهکش  ریاخ یهارودخانه که متاسفانه در سال نیا

خود  ریمحالت طول مس یخانگ یهافاضالب یاصل

 یگخان یها ندهیاز انواع آال ییشده است بار باال لیتبد

 تی( را به داخل تاالب هدااهیو س ی)آب خاکستر

قه منط کیبه  بتاال نیا لیبا تبد 1376کند. از سال یم

در  ییهاقیو آالچ ساتیتاس ،یو گردشگر یحیتفر

استفاده عموم احداث شده است. در  یآن برا هیحاش

قرار داده شده است تا مردم با  یی، پدالوها1حوضچه

آن بهره  یهاییبایدر داخل تاالب از ز یسوار قیقا

 هیآب تعب هیدر حاش یروادهیپ یبرا ییرهایببرند. مس

 یهاالله یباالخص در فصل گلده یاریبسشد و مردم 

 ی. شهردارکنندیم دیمنطقه بازد نیهر روزه از ا یمرداب

 یعیطب طیحفظ مح یبرا ساتیبا ساخت حداقل تاس

 منطقه کیشهر و توسعه  یباسازیز یتاالب، از آن برا

به نحو مطلوب استفاده  یشهر یو گردشگر یحیتفر

ب، تاال یستیورو ت ییباینموده است. عالوه بر جنبه ز

 دستنییدر پا یمصارف کشاورز یآن برا یآب خروج

ها مورد استفاده قرار شرب احشام و دام نیو همچن

  .ردیگیم

مشخصات حوضچه های این تاالب و دبی ورودی 

آورده شده  0در جدول  02/0/1370در پایش میدانی 

 است.

 

 
و تاالب موقعیت تاالب گل نیلوفر  .2 شکل

 شهر بابل  نقشهن آباد در ومرز

 

گل  تاالب یمشخصات حوضچه ها .2جدول 

22/2/89 یدانیم شیدر پا یورود یو دب لوفرین
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که در آنها رخ  ییندهایتاالب ها با توجه به فرآ

محسوب شده و  یعیخانه طب هیتصف کیعمال  دهدیم

 یمنابع آب سطح یندگیدر کاهش آال یسهم مهم

انواع  هیتخل یبرعهده دارند. با توجه به سطح باال

و نهایتا تاالب گل  به رودخانه آقارود یخانگ یفاضالبها

 هیقبل از ورود آن به تاالب تعب ی، حوضچه آرامشنیلوفر

شده و  نینشاست تا مواد معلق درشت تر ته هشد

 .جدا شوند یدست یرهایگشناور توسط اشغال یهازباله

ا ها راز حوضچه یکیسطح  بایتقر یالله مرداب یهاگل

 رامونیپ یدر همه جا زارهایاند و نطور کامل پوشاندهبه

تاالب مملو از انواع  یتاالب پراکنده هستند. بدنه آب

ه است. ب یو پرندگان آبز یبوم یهایماه ،یتاالب اهانیگ

تاالب های حوضچه در انیجر یتوجه به زمان ماند باال

فعال  یکیولوژیب اتیح نی( و همچنزرو 62-00)حدود 

 هیتصف یبه تاالب تا حد مطلوب یورود یهاندهیآن، آال

از فصول آب کدر و  یاریدر بس کهیشده به نحو

 شدهدر هنگام خروج از تاالب شفاف  یورود یخاکستر

تاالب با  ،ازاینرودارد.  یمطلوب یو مشخصات ظاهر

 راتیآب عالوه بر تاث تیفیو بهبود ک یعیطب هیتصف

باعث توسعه  یستیز طیو مح یکیمثبت اکولوژ

طح و تفرج در س حیتفربهبود فضای و  یشهر یگردشگر
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نشاط، تحرک و ورزش را به  یفضا ارتقایشهر شده و 

حضور مسافران و  شیدنبال داشته است. با افزا

 قیو قا یریگیو توسعه ماه البتا هیدان در حاششهرون

در تماس با آب  یتهایفعال ریو سا یحیتفر یسوار

 همواره مورد یکروبیمطلوب آب تاالب از نظر م تیفیک

منظور  نیا یاست. برا قرار داشتهبرداران توجه بهره 

 لوفریتاالب گل ن میزان تاثیر یو بررس یفیک شیجهت پا

 یط ی،آب ورود یعیطب هیو تصف یندگیدر کاهش آال

 1370و زمستان سال  زییچهار فصل بهار، تابستان، پا

 دهیآب تاالب اقدام گرد شیو آزما یبردارنسبت به نمونه

از  یالحظهمرکب و به صورت  هایبرداراست. نمونه

  اب به تاالب انجام گرفته است. یو خروج یورود یمجار
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توانند منابع آب را  یزا که م یماریعوامل ب شتریب

د. شونیم یناش واناتیح ایآلوده کنند از مدفوع انسان 

وع هستند که در مدف ییها سمیارگان فرمیکل یهایباکتر

 هایباکتر نیخونگرم وجود دارند. ا واناتیح ریانسان و سا

حال  نیشوند. با اینم یماریباعث ب ادیبه احتمال ز

 مسیدهد که ارگان ینشان م یدنیدر آب آشام احضور آنه

زا )پاتوژنها( احتماال در آب وجود دارند.  یماریب یها

( 1عبارتند از:  فرمیکل یهایسه گروه مختلف باکتر

 .E) یاکولی( اشرش3و   ی(کلیفرم مدفوع0کلیفرم کل  

Coliیستیآب از نظر عوامل ز تیفی( که همه شاخص ک 

امل کل ش مفری. گروه کلگردندیمحسوب م یکروبیم ای

 فرمیاست. کل هایاز انواع مختلف باکتر یمجموعه بزرگ

کل هستند که  یها فرمیاز کل یبخش یمدفوع یها

 E.coliوجود داشته و  واناتیدر مدفوع انسان و ح شتریب

 کیکه  یاست. هنگام یمدفوع فرمیگروه از کل ریز کی

 فرمیکل یاشود، بر یفرستاده م شگاهینمونه آب به آزما

شود. در صورت وجود کلیفرم کل،  یم شیآزما یکل

بسته به روش آزمایش آزمایشگاه، نمونه را برای کلیفرم 

نیز آزمایش می شود. به طور معمول  E.coliمدفوع یا 

فزون نشده ا هیمکعب فاضالب تصف متریسانت کیدر هر 

جود و فرمیکل یباکتر ونیلیبر چند صد هزار تا چند م

 122را بر حسب تعداد در  فرمیکل زانیم نرویدارد از ا

 Department of) ندینما یم یمعرف تریلیلیم

Environment, 2010). 

و  یشده در آب ورود یریاندازه گ فرمیکل تعداد

انجام  یفصل یهاینمونه بردار یبه تاالب ط هایخروج

آورده شده  3به صورت جدول  1370شده در سال 

 یراب فرمیمرتبط با تعداد کل یمل یاست. استانداردها

(، رخامی)محصوالت خام و غ یاستفاده از آب در کشاورز

آورده شده است.  4جدول  در زیو تفرج و شرب ن حیتفر

برگرفته از  4در جدول  فرمیکل یذکر شده برا یهابازه

مقررات،  ن،یو قوان رانیا یهاآب تیفیاستاندارد ک

سازمان  یانسان ستیزطیمح یضوابط و استانداردها

 Department of) است رانیا ستیز طیحفاظت مح

Environment, 2010).  

د شو یمشاهده م هاینمونه بردار جیبا توجه به نتا

 یآلودگ یشدت داراکه آب منطقه در تابستان به

در تابستان که به طور خاص  رونیاست. از ا یکروبیم

 دست است، آب نییپا یکشاورز یهانیزم یاریفصل آب

شنا و شرب  یو نه برا یکشاورز ینه برا یخروج

 . با توجه بهدیموجود را ارضا نما یتواند استانداردهاینم

 شده در فصل یریگاندازه یکل و مدفوع فرمیکل زانیم

که انسان  یآب حاتیآب مناسب تفر نیتابستان ا

 باشد. ینم زیبا آب در تماس است، ن مایمستق

 اریسو زمستان ب زییدر فصول بهار و پا یکروبیم یآلودگ 

 یتر از مقدار مشاهده شده در تابستان است که م نییپا

 یورود آب شتریب یهوا و دب ینسب یسرما لیتواند به دل

ول فص نیباشد. در ا یفصل یهابارش از یبه تاالب ناش

 یآب در حد مطلوب برا یکروبیم یآلودگ زانیم

و  یسطح یهابه آب هی(، تخلرخامیغ و)خام  یکشاورز

ب آ نیاستفاده از ا یتفرج و شنا است. به طورکل یحت

 ینم هیمصرف شرب چه انسان و چه احشام توص یبرا

 شود.
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در  گیری شدهکلیفرم اندازهتعداد  . میزان3جدول 

 های به تاالبنمونه آب ورودی و خروجی

 

ارف کلیفرم آب برای مصاستانداردهای . 4جدول

 (DOE, 2010ی )کشاورزی و تفریحشرب، 

 کلیفرم 

 کل 

کلیفرم 

 مدفوعی

 422 1222 استاندارد کشاورزی و آبیاری

استاندارد 

مصارف 

 کشاورزی

محصوالتی که خام مصرف 

های شوند، زمینمی

 های عمومیرکورزشی، پا

کم تر از  -

122 

غالت، محصوالت صنعتی، 

 ها و درختانعلوفه، چراگاه

محدودیتی  -

 وجود ندارد.

استاندارد 

کاربری 
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 یتهایفعال ریتحت تاث یاندهیتاالبها به شکل فزا

و  یخشکسال ،یورود آلودگ ،یو کشاوز یمعدن ،یصنعت

 در معرض یاراض یکاربر رییتغ تایو نها میاقل رییتغ

 بآ نیتاالبها مصارف چندگانه تام نیهستند. ا دیتهد

 و خدمات التیش بر،یچوب و فتامین ، شکار، کشاورزی

 یادیز میمستقریغ یداشته و نقشهاو تفرجی  یحیتفر

بزرگ  یمیقد یاحداث شهرها لیرا برعهده دارند. به دل

 ،یآب یهاها و پهنهدر کنار رودخانه ایو کوچک دن

شهرها و  یقانون میدر داخل حر ییهمواره تاالبها

در  یآب یهاپهنه نیمجاورت آنها وجود داشته اند. ا

 یشهر یزندگ ینامناسب برا یمحدوده ا ،دور یسالها

 دیشده و همواره مورد تهد یتلق ینانسا یو بهره بردار

 یعموم یآگاه شیاند. با افزاگرفتهیقرار م بیو تخر

 یعیبط یستمهایاکوس نیا رینظ یب ینسبت به ارزشها

از  یبا تاالبها ارزش و استفاده اقتصاد یزندگ جیبه تدر

مورد توجه قرار گرفت. شهری و تفرج  حیتفر یبرا یآنها

 یهرش یتاالبها ایاز نقاط دن یاریدر بسبه این ترتیب 

 لیشهرها تبد یعموم یاز فضا یمهم یبه المانها

تاالبها معروف به  یجهان ونیاند. در کنوانسشده

 یادهش میکه روابط تنظ ییشهرها زیرامسر ن ونیکنوانس

عه توس یزهایرها داشته و توانسته اند در برنامهبا تاالب

ده اعتبار سنجی ش ،رندیتاالبها را درنظر بگ نقش یشهر

 یهادر سال ونیکنوانس نی. ادانقرار گرفته ریمورد تقدو 

و  از سرگذراندهرا  یاریبس یگذشته تحوالت مفهوم

استفاده "چون  یمیدامنه چارچوب رامسر را به مفاه

 یهاارزش"، "یستمیخدمات اکوس"، "عاقالنه

و  "ستمیاکوس یمشارکت تیریمد"، "ستمیاکوس

 ن،یگسترش داده است. با وجود ا "استیاز س تیحما"

در  یخیعوامل تار ون،یکنوانس یوردهادستا رغمیعل

را  زیادی یتوسعه چارچوب رامسر اشکاالت مفهوم

 تیریآن در مد ییاست که باعث کاهش کارا ختهیبرانگ

مانند  یکیاکولوژ -یاجتماع دهیچیپ یهاستمیس

 نوظهور شده است.  یدر شهرها یشهر یهاتاالب

در  لوفریگل ن یتاالب شهر ریتاث قیتحق نیا در

در استان  یعیمنبع ارزشمند طب کیبابل، به عنوان 

 ،ینگر عتیجهت توسعه طب یرساختیمازندران و ز

تفرج و  یو فضا یحیتفر یریگیماه ،یپرنده نگر

 کلیفرم مدفوعی کلیفرم کل 

 خروجی ورودی 
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 طیمح یهالیدر کنار پتانس ،در داخل شهر یسرگرم

 فیلطو ت یسطح یآبها تیفیآن از نظر بهبود ک یستیز

قرار گرفته است. در  یشهر مورد بحث و بررسی هوا

د مقاص یمناسب آب برا تیفیهمواره ک ی شهریتاالبها

 یمصارف کشاورز یاز آن برا و تفرج و استفاده یحیتفر

قرار داشته است.  دیمورد ترد واناتیو شرب انسان و ح

 یو بررس یفیک شیبه منظور پا قیتحق نیدر ا

 یطحس یآبها یعیطب هیتاالب در تصف نیا یرگذاریتاث

ال و زمستان س زییفصول بهار، تابستان، پا یقه طمنط

 شگاهیشده و نمونه ها در آزما یبرداراز آن نمونه 1370

و در محل  یابه صورت لحظه هایبردار. نمونهدیقرار گرد

آن انجام گرفته است. در فصول  یهایو خروج یورود

، از رودخانه یریآبگ زانیو م لشک لیدلمختلف به

 یدب رییو تغ یخانگ یورود فاضالبها شیافزا ایکاهش و 

 ،ییآب و هوا طیدما و شرا تایرودخانه آقارود و نها هیپا

راساس ب. است رییتغ اریبه تاالب بس یآب ورود تیفیک

ار و ب طیمح یگرما لیدر فصل تابستان به دلنتایج 

 یخوب تیعتاالب در وض یکروبیباال، از نظر م یآلودگ

که در تماس  یحاتیاز تفر یحت دیقرار نداشته و با

االب ت یکروبیشود. از نظر م زیبا آب است پره میمستق

و زمستان به نسبت تابستان در  زییدر فصل بهار و  پا

به طور عمومی داده های قرار دارد.  یتربا ثبات تیوضع

دهد که زمان ماند باال و بدست آمده نشان می

تاالب،  فرایندهای فیزیکی و بیولوژیکی موجود در

تاثیری معنی داری بر بهبود کیفیت جریان ورودی و 

کاهش آالیندگی آن داشته و آب خروجی به میزان 

کمتری از اب ورودی آلوده است. کاهش بار آلودگی 

ورودی به تاالب با توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در 

سطح شهر بابل در محدوده های پایین دست این تاالب 

دواری به کاهش بار آلودگی و طی سالهای آینده امی

ارتقای وضعیت تاالب را تقویت کرده است. مدلسازی 

تاالب به عنوان یک پیکره آبی فعال از نظر بیولوژیکی 

امکان پیش بینی مشخصات کیفی جریان در 

سناریوهای مختلف بارگذاری را ممکن خواهد ساخت 

که در تحقیقات جاری تیم حاضر در حال بررسی و 

 باشد. پیگیری می
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