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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد، زیرا  بی میهای تاالهای ارزیابی و بررسی تعادل اکولوژیک اکوسیستمتعیین شرایط کیفیت آب و وضعیت تروفی یکی از روش 

نجام ها دارد. بنابراین احیطی آنمفرد، نیازمند مدیریت صحیح پایش و کنترل شریط ههای منحصر بوری بر پایه این اکوسیستمپایداری و تداوم بهره

ترین هکتار یکی از بزرگ 5/913داالن به مساحت باشد. تاالب بیشهگونه استقرار فعالیت  ضروری میمطالعات زیستی و اکولوژیکی، قبل از هر

ن کیفیت آب برای زیست های استان لرستان که در جنوب شهرستان بروجرد و حاشیه دشت سیالخور قرار دارد. در این پژوهش برای تعییتاالب

، (DO) لول، اکسیژن مح(TURB) ،کدورت(NO3) ، نیترات(NO2) نیتریت: پارامتر 5 محاسبه براساس (WQI) آبزیان از شاخص کیفیت آب

از آمار  (PN) تو نسبت فسفر به از (TN) ، ازت کل(TP) اساس فسفات کلبر (TSI) و برای ارزیابی وضعیت تروفی کارلسون (PH) اسیدیته

. نتایج پژوهش نشان داد که بر استفاده گردید 1396داالن در تابستان برداری آب تاالب بیشهیمیایی چهار ایستگاه نمونههای فیزیکی و شویژگی

وستای کپر جودکی و دست ربرداری کانال سیمانی پایینهای نمونهاین تاالب برای زیست آبزیان در ایستگاه (WQI) اساس شاخص کیفیت آب

وب و در ایستگاه کیفیت فقیر، در ایستگاه زهکش عمود بر کانال سیمانی روستای کپرجودکی دارای کیفیت خ زهکش منطقه گنجینه دارای

داالن سطح تروفی تاالب بیشه (TSI) داالن رودخانه گله رود کیفیت آب در رده خیلی فقیر قرار دارد و براساس شاخص تروفی کارلسونتاالب بیشه

 باشد.ورود به شرایط مزوتروفیک می از شرایط تروفی مزوتروفیک خفیف و

  داالن، شهرستان بروجرد، تاالب بیشه(TSI) ، شاخص کارلسونWQIکیفیت آب، وضعیت تروفی، شاخص  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ریزی برنامه در مهم هاینیازمندی از یکی آب کیفیت منابع گاهی ازآ       

های برنامه هدف اصلی ها است.کنترل آن توسعه منابع آب و حفاظت و و

آوری های سطحی، در حالت کلی جمعپایش و نظارت کیفیت آب

منظور کاربرد اطالعات مورد نیاز از کیفیت موجود منابع آب سطحی به

چنین ریزی و تخصیص منابع آب برای مصارف گوناگون و همدر برنامه

ی هاهای آبریز و نیز برنامههای کالن مدیریت حوضهتدوین برنامه

 همکاران، و )فالح است هاآلودگی کنترل و محیطیزیست مدیریت

آب و شرایط هیدرولوژیکی ناپایداری  دلیل حجم کمها بهتاالب (.1397

که دارند تحت تاثیر فشارهای انسانی، اسیدی شدن، تغییرات اقلیمی 

(. 2003و همکاران،  Padisak) گیرندو افزایش فسفر و نیتروژن قرار می

 53های آسیا، درصد از دریاچه 54رشات موجود منتشر شده طبق گزا

 41های آمریکای شمالی، درصد دریاچه 48های اروپا، درصد دریاچه

های آفریقا با درصد دریاچه 28های آمریکای جنوبی و درصد دریاچه

(. 2010و همکاران،  Nyenje) مشکل یوترفیکاسیون مواجه هستند

ها و کاهش فزایش تراکم فیتوپالنکتونای، اکاهش تنوع و غنای گونه

و اکسیژن محلول،  pHروزی ها، نوسانات شبانهجمعیت زئوپالنکتون

 خوار،شدن ماهیان پالنکتون غالب ها،غلبه ماکروفیت بلوم سیانوباکترها،

کدورت و به تبع  ماهیان شکارگر، تجمع سریع رسوبات، جمعیت کاهش

های اکوسیستم بر ضر این پدیدهم اثرات شفافیت از کاهش عمق رویت آن

که در فصل با توجه به این(.  2005ان، و همکار Bronmark) آبی است

نه تحت تاثیر  و اراضی های کاربریتابستان، تاالب نه تحت تاثیر پساب

های زیستی و شیمیایی شدیدی قرار دارند، این موقع سال،  فعالیت

االنه کل تاالب کیفی س بهترین زمان جهت تعیین متوسط وضعیت

( در 1397) فالح و همکاران (.2014 و همکاران، Zhang) باشدمی

مبادرت  TOPSISپژوهشی به ارزیابی کیفیت آب تاالب انزلی براساس 

است.  متوسط آب کیفیت دارای انزلی ها نشان داد تاالبو نتیجه آن

شیمیایی آب ( به بررسی وضعیت فیزیکو1396) عابدینی و همکاران

گرایی تاالب انزلی مبادرت و اعالم نمودند که نسبت ح تغذیهو سط

غیر از منطقه غربی نیتروژن به فسفر در کلیه مناطق تاالب انزلی به

در روند یوتریفیکاسیون  محدودکننده عامل فسفر بنابراین بود، 10از ترکم

چنین منطقه غربی تاالب انزلی در سطح یوتروف، منطقه باشد. هممی

سوپر یوتروف و بقیه مناطق تاالب در مرحله نهایی تغذیه سیاکشیم 

( با استفاده 1394) فتحی و همکارانیوتروف قرار دارند.  گرایی یا هایپر

( به بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت WQI) از شاخص کیفی آب

ها نشان داد که کیفیت آب پرداختند و نتایج آن  چغاخور آب تاالب

در  (1394) صمدیفقیر و نامناسب قرار دارد.  یخیل طبقه تاالب در

های زمانی کمی و کیفی پساب -ای به بررسی تاثیر مکانیمطالعه

 IRWQIکاربری اراضی یر آلودگی تاالب چغاخور با استفاده از شاخص 

های آماری اقدام و میانگین ساالنه شاخص تاالب در وضعیت روش

ای به ( در مطالعه1391مکاران)میرزاجانی و هنسبتاً خوب قرار دارد. 

ها زنجان پرداختند و نتایج آن بررسی لیمنولوژی دریاچه تهم در استان

های شمال کشور دارای  نشان داد که این دریاچه به نسبت دریاچه

ها تر از آن دریاچهای کمتر ولی از نظر تنوع گونهکیفیت آب مطلوب

وتروفی قرار دارد و مقادیر باشد. و این دریاچه در مراحل اولیه مزمی

از  باشد.ها میتر از سایر دریاچهمدل تروفی فسفات به ازت بسیار کم

هایی است که ضرورت از مولفه آب  خصوصیات کیفی ارزیابی کهیجایآن

چنین های مربوط به مدیریت منابع آب و همریزیلحاظ آن در برنامه

خیز و ایجاد تغییرات ها و بالطبع حوضه آبارزیابی سالمتی تاالب

باشد، بنابراین بررسی وضعیت سطح مدیریتی کامالً احساس شده می

و غیرزیستی( اکوسیستم تاالب  )اعم از زیستی خصوصیاتتروفی و 

ریزی مناسب برای حفظ کیفیت منظور مدیریت، برنامهداالن بهبیشه

آوردن اطالعات اولیه برای  فراهم آب، سالمت مردم منطقه و ضمن

  ها ضروری است. پایش مستمر تاالب

 

 هامواد و روش

لثی فرو صورت مثداالن تقریباً بهتاالب بیشة :منطقه مورد مطالعه      

افتاده، در جنوب شهرستان بروجرد و در حاشیة دشت سیالخور با 

جه، در 48ثانیه تا  50دقیقه و  44درجه،  48مختصات جغرافیایی آن 

نیه ثا 49دقیقه و  46درجه،  33طول شرقی و ثانیه   10دقیقه و  46

 ثانیه عرض شمال حد فاصل روستاهای 48دقیقه و  48درجه،  33تا 

ولک گنجینه و پاپ، کاروانه، کیدان، کپر جودکی، بوریاباف، کشچگنی

تار هک 5/913(. وسعت کل تاالب بیشة داالن 1)شکل  قرار گرفته است

احت باشد که از این مسا میمتر از سطح دری 1483با ارتفاع متوسط 

 ای به ادارةهکتار از آن طی صورتجلسه 5/79میزان  1381در سال 

از طرف  قطعه 34قالب  هکتار در 6/116زیست بروجرد، حفاظت محیط

نطقه مادارة منابع طبیعی به کشاورزان واگذار گردیده و مابقی وسعت 

تاالب در سطح  منابع ملی است که در تصرف کشاورزان قرار دارد.

 1تا  1/0کیلومتر مربع و عمق آن بین  3/9حدود  باالترین تراز آب در

حدوده متر متغییر است. این تاالب در حوضه آبریز کارون بزرگ و در م

س آمارهای قرار گرفته است. براسا 2339 کد با بروجرد -دورود مطالعاتی

یانة ان سالهواشناسی بروجرد: میانگین بار سینوپتیک ایستگاه از منتشره

 8/14متر، متوسط درجه حرارت میلی 2/456 بروجرد بین شهرستان

 درجه و حداقل 4/41گراد، حداکثر مطلق درجه حرارت درجة سانتی

گراد، نوع اقلیم این شهرستان رجة سانتید -4/21مطلق درجه حرارت 

 باشد.های گرم و زمستان نسبتاً سرد میمرطوب با تابستاننیمه
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های کیفی فیزیکی و در این پژوهش از داده :هاآوری دادهجمع       

(. در 1)جدول  داالنبرداری آب تاالب بیشهایستگاه نمونه 4شیمیایی 

 (.  1397لرستان،  زیست)اداره کل محیط گردید استفاده 1396تابستان 

 مکانیسمی (WQI) آب کیفی شاخص روش ها:داده تحلیل و تجزیه       

است که در آن برای سطح مشخص کیفیت آب از یک بیان عددی 

کند. امروزه این روش با توجه به قابلیت باالی آن در بیان استفاده می

گیری پارامترهای کارهچنین بو توصیف کامل اطالعات کیفی آب و هم

 نقاط از بسیاری در گذار در ارزیابی و مدیریت کیفیت آبثیرمهم و تا

(. 2008و همکاران،  Simoesگیرد )قرار می استفاده و توجه مورد جهان

های کارشناسان در ابتدا با توجه به دیدگاه WQIبر مبنای شاخص 

اختصاص  4تا  1 از (AW) وزن پارامترها یک پیشین به هریک از مطالعات

 ترین عنوان کمبه 1دهی، نسبت وزنی در این وزنشود. داده می

 (.2)جدول  باشدبستگی میترین همبه معنی بیش 4بستگی و هم

 

 داالنبرداری شده تاالب بیشه: مشخصات جغرافیایی نقاط نمونه1جدول 

 عرض شمالی طول جغرافیایی ایستگاه
 ثانیه 29دقیقه  48درجه  33 ثانیه 4دقیقه  46جه در 48 دست روستای کپر جودکی: کانال سیمانی پایین1شماره 
 ثانیه 28دقیقه  46درجه  33 ثانیه 50دقیقه  45درجه  48 : زهکش عمود بر کانال سیمانی روستای کپرجودکی2شماره 
 ثانیه 54دقیقه  46درجه  33 ثانیه 11دقیقه  45درجه  48 رودداالن رودخانه گله: تاالب بیشه3شماره
 ثانیه 36دقیقه  46درجه  33 ثانیه 14دقیقه  45درجه  48 کش منطقه گنجینه: زه4شماره 

 : وزن و میانگین  اختصاص داده شده به هر پارامترفیزیکی و شیمیایی کیفیت آب2جدول 

PH 
DO 

گرم/لیترمیلی  
 کدورت 

NTU 

 نیتریت
گرم/لیترمیلی  

 نیترات
گرم/لیترمیلی  

 منبع

2009و همکاران،  - - - 4 4  Chougule  

7200و همکاران،  2 2 - 4 1  Kannel  

7200و همکاران،  2 2 4 4 1  Abrahao  

1 4 - - 3  ،7200 Boyacioglu  

2 4 2 2 2  Karakaye  وEvrendilek ،2009 
25/2  4 5/1  5/1  25/2  میانگین 

)فتحی  شودمحاسبه می 1( با استفاده از رابطه RW) نسبت وزنی       

 =RW(                                 1رابطه )(: 1394و همکاران، 
AW

∑ 𝐴𝑊
 

وزن اختصاص داده شده به هر  AWنسبت وزنی،  RWدر این رابطه 

  پارامتر است.

، دست آمده از هر پارامترمیزان به C𝑖 میزان کیفی،  Qi، 3و  2در روابط 

Si   ،میزان گزارش شده در استاندارد جهانیVi  میزان مطلوب که برای

PH  و بر ای  7برابر باDO  پیشنهاد شده است 6/14برابر با (Alobaidy 

 )=                        (2رابطه )(: 2010و همکاران، 
Ci

Si
 ) × 100  Qi 

Qi = (
Ci− Vi

Si−Vi
 )× 100                                               (3) رابطه

 برای هر پارامتر محاسبه شد SIiابتدا زیر شاخص  WQIبرای محاسبه 

)رابطه  برآورد گردید WQIمقدار عددی  هاSIi( و از مجموع 4)رابطه 

  :(1394)فتحی و همکاران،  (5

       RW × 𝑄𝐼  SIi =                                           (        4) رابطه

WQI= ∑ SIi                             (                           5) رابطه

در این مطالعه جهت تعیین کیفیت آب برای زیست آبزیان از استاندارد 

ترین براساس منابع پژوهش بیش (.3 )جدول آبزیان استفاده شده است

( RWبا نسبت وزنی) 4میزان ( بهAWوزن اختصاص داده شده )

وزن اختصاص  ترینکم و (DO) اکسیژن محلول پارامتر به 34782609/0

 13043478/0( RWبا نسبت وزنی) 5/1( به مقدار AW) داده شده

و در ادامه با ( 3)جدول  به ویژگی نیتریت و کدورت آب تعلق دارد

 گردد.طبقه کیفی آب تاالب مشخص می 4 استفاده از جدول
 

 
داالن در استان لرستان و موقعیت جغرافیایی تاالب بیشه: 1شکل 

 شهرستان بروجرد
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 (2002و همکاران،  Lumb) ی کیفیت آب: نسبت وزنی پارامترها3جدول 

 RW نسبت وزنی AWوزن اختصاص داده شده  استاندارد آبزیان پارامتر

 19565217/0 25/2 13 (گرم/لیترمیلینیترات )

 13043478/0 5/1 06/0 (گرم/لیترمیلینیتریت )

 5 5/1 13043478/0 (NTU کدورت )

 34782609/0 4 5/5 (گرم/لیترمیلیاکسیژن محلول)

 19565217/0 25/2 5/6 -9 اسیدیته

 1 5/11  مجموع

 WQI بندی کیفیت آب براساس امتیاز کلی شاخص: طبقه4جدول  
 )Ramakrishnaiah  ،2009و همکاران) 

 دست آمدهمقدار شاخص به طبقه کیفی آب ردیف

 50تر از کم عالی 1

 50 -100 خوب 2

 100 -200 فقیر 3

 200 -300 خیلی فقیر 4

 300تر از بیش نامناسب 5
 

برای تعیین وضعیت تروفیک یا میزان تولید بیوماس در یک        

برند. صورت ترکیبی بهره مییا به تاالب معموالً از سه عامل به تنهایی

مشخص کردن وضعیت تروفیک بررسی ترکیبات  در مهم عوامل از یکی

طور ه به( است کTN/TP)نسبت  شیمیایی فسفر کل و نیترات کل

(. 2005، انهمکار و Brönmarkگیرد )استفاده قرار می مورد ایگسترده
در این پژوهش از شاخص کارلسون جهت ارزیابی میزان تروفی تاالب 

شاخص وضعیت تروفی Carlson (1980 )داالن استفاده گردید. بیشه

(TSIرا برای ارزیابی وضعیت تروفی و اندازه )گرایی گیری کمیت تغذیه

 نیتروژن کل  (،TP) ها ابداع کرد. این مقیاس بر پایه فسفات کلاالبت

(TNبرآورد می ) واحد تقسیم  100شود. مقایس شاخص کارلسون به

متغیر است هر ده واحد افزایش در  100تا  0شود و دامنه آن بین می

مقادیر این شاخص، دو برابر شدن میزان فسفر و نیتروژن را نشان 

(. نظرهای مختلفی در ارتباط 5()جدول Carlson ،1980) دهدمی

های آبی وجود دارد، برخی مطالعات فسفر مواد مغذی در اکوسیستم

های آبی ترین عامل بازدارنده این پدیده در اکوسیستمعنوان مهمرا به

)فالع  دانند و برخی این نقش را به ازت قائل هستندآب شیرین می

-عه با توجه به محدودیت در اندازه(. در این مطال1397و همکاران، 

گیری کلروفیل آ، فقط به مقادیر فسفات و ازت کل برای محاسبه 

منظور محاسبه مقادیر شاخص تروفی است. به اکتفا شده TSIشاخص 

( و TN) (، غلظت ازت کلTP) کارلسون براساس غلظت فسفات کل

دل ماستفاده شد.  6تا  10( از معادالت PN) نسبت فسفات به ازت

 (:Carlson ،1980)(6 رابطه) تروفی بر اساس فسفات کل

 TSI(TP)= 14.42Ln(TP)+ 4.15                              (:6رابطه )

 (: kratzer ،1980)(7 رابطه) مدل تروفی براساس نیتروژن کل

 TSI(TN)= 14.43Ln(TN) + 54.45                        :(7) رابطه

 10تا  8 هایسبت فسفات به نیتروژن رابطهمدل تروفی بر اساس ن

(Carlson  ،1996و همکار :)  

TSI(PN)= 9.81Ln(10                          :(8) رابطه
𝑃𝑁

) + 30.6 

 Log(pn) = 1.25 𝐿𝑂𝐺(𝑋𝑃𝑁)   :                                (9رابطه )

XPN= [ 𝑃−2                     (:10رابطه ) + [
𝑁−150

12
]−2 ]-0.05 

وف و بندی آب عبارات: هایپریوتروف، یوتروف، مزوتردر طبقه       

توسط، مبد،  بسیار کیفیت های باعنوان آببه ترتیبمعموالً به الیگوتروف

 (.2003و همکار،  City) شوندخوب و عالی تعبیر می
 

 (1397)فالح و همکاران،  TSIی گرایبندی استاندارد شاخص تغذیه: تقسیم5 جدول

 

 (1397)فالح و همکاران،  و ازت کل: سطوح تغذیه گرایی فسفات کل 6جدول 

 

 نتایج
داری بربهره دیدگاه از آب کیفی مهم از پارامترهای یکی (pH) اسیدیته       

قرار دارد.  5/9تا  5/6باشد و غالباً مقادیر بهینه آن در محدوده می

میزان اسیدیته تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان مواد معلق، مواد 

کدورت آب   باشد.های هالوژنه و .... در آب میکلوئیدی، وجود آنیون

 گرم در لیتربر حسب میلی TSIمقدار  کالس کیفی آب

 0 -30 الیگوتروفیک

30 -40 مزوتروفیک خفیف  

40 -50 مزوتروفیک  

50 -60 مزوتروفیک حاد  

60 -70 یوتروفیک  

70 -80 هایپرتروفیک  

80 -100 هایپرتروفیک حاد  

 یوتروف مزوتروف الیگوتروف پارامتر

 030/0 -100/0 030/0 -010/0 010/0 -005/0 (گرم/لیترمیلی)فسفات کل

 5/0 -3/1 7/0 -1/0 2/0 -020/0 (گرم/لیترمیلی)ازت کل
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(TURB عبارت است از مخالفت آب در برابر نفوذ نور، کدورت آب )

در اثر وجود ذرات معلق و کلوئیدی )ذرات خاک رس، شن، ذرات 

بینی های ذرهها و سایر ارگانیسمذرات مواد آلی(، پالنکتون موادمعدنی،

صورت معلق در آب وجود دارند و درصد تراکم پوشش گیاهی که به

داالن در تاالب بیشه آید.وجود میشوند، بهمانع عبور نور از آب می

ترین و ایستگاه کم NTU 41/10 با   1برداری شماره نهایستگاه نمو

ایستگاهای  را در بین کدورت باالترین درجه NTU3/34 با 4شماره 

 DO= Dissolvedاکسیژن محلول )باشند. برداری تاالب دارا مینمونه

oxygenهای ها به شرایط فیزیکی، شیمیایی و فعالیت( در تاالب

شاخص مناسبی برای کیفیت  DOگیری زهبیولوژیکی وابسته است. اندا

برداری باشد. براساس نتایج نمونهآب و تغییرات لیمنولوژی آن می

ترین میزان اکسیژن گرم بر لیترکممیلی 6/5با  1ایستگاه شماره 

داالن ای نمونه دارا است در تاالب بیشههمحلول را در بین ایستگاه

( استاندارد زیست آبزیان DO) تر از میزانمقدار اکسیژن محلول بیش

 (.7)جدول  باشدمی

 

 WQI: مقادیر پارامترهای محاسبه شده کیفیت آب برای زیست آبزیان بر اساس شاخص 7جدول 

داالن براساس بیشه تاالب در زیست آبزیان کیفیت آب نتایج ارزیابی       

ترین میزان شاخص دهد که کم( نشان میWQI) شاخص کیفیت آب

WQI کانال سیمانی  )زهکش عمود بر 2برداری شماره به ایستگاه نمونه

داالن، روستای کپر جودکی( تعلق دارد و تنها در این نقطه تاالب بیشه

 .(8کیفیت آب برای زیست آبزیان در رده آب خوب قرار دارد )جدول 

،  1داالن، ایستگاه شماره ( در تاالب بیشهTPبراساس غلظت فسفر کل)

، 3ترین غلظت را دارد. ایستگاه شماره گرم بر لیتر بیشمیلی 17/0

گرم در لیتر و از نظر میلی 17/0( با TNترین غلظت نیتروژن کل)بیش

گرم در میلی 3/1با  1( ایستگاه شماره PN) سبت فسفر به نیتروژنن

ها، ایستگاه شماره اند. در بین ایستگاهترین مقدار را داشتهلیتر بیش

با  3 ترین و ایستگاه شمارهگرم بر لیتر بیشمیلی 1/1با میانگین  2

ترین میزان عناصر فسفرکل، نیتروژن کل و نسبت گرم کممیلی 23/0

 (.2)شکل  باشندبه نیتروژن را شامل میفسفر 
 

  

 WQIداالن جهت زیست آبزیان براساس شاخص : کیفیت آب تاالب بیشه8جدول 

 کیفیت آب برای زیست آبزیان  WQIمقدار شاخص  ایستگاه
 یرفق 6/170 : کانال سیمانی پایین دست روستای کپر جودکی1شماره 
 خوب 4/85 ستای کپرجودکی: زهکش عمود بر کانال سیمانی رو2شماره 
 ریفقخیلی  3/223 : تاالب بیشه داالن رودخانه گله رود3شماره
 فقیر 4/145 : زهکش منطقه گنجینه4شماره 

  

 اسیدیته ایستگاه
 اکسیژن محلول  

 (گرم/لیترمیلی)
 نیتریت

 (گرم/لیترمیلی)
 نیترات 

 (گرم/لیترمیلی)
کدورت   

(NTU) 
 41/10 51/0 427/0 6/5 6/7 دست روستای کپر جودکیایین: کانال سیمانی پ1شماره 
 87/12 15/0 03/0 28/6 52/7 : زهکش عمود بر کانال سیمانی روستای کپرجودکی2شماره 
 78/19 20/3 561/0 45/6 69/7 داالن رودخانه گله رود: تاالب بیشه3شماره
 3/34 18/0 019/0 44/6 79/7 : زهکش منطقه گنجینه4شماره 

      

 

 

 
( و TN(، غلظت نیتروژن کل)TP: مقادیر غلظت نیتروژن کل) 2شکل

 داالن( در تاالب بیشهPNنسبت فسفر به نیتروژن)
(، غلظت TPبر حسب غلظت فسفر کل) TSI: مقادیر شاخص  3شکل  

 داالن( در تاالب بیشهPN( و نسبت فسفر به ازت )TN) نیتروژن کل



 داالن بروجرد برای زیست آبزیانبیشه ارزیابی کیفیت آب و وضعیت تروفی تاالبنسب                                                       مهدی

390 
 

بر  (Trophic State Index=TSI) کارلسون شاخص اساس بر        

با  2ایستگاه شماره  داالنبیشه تاالب (، درTP) مبنای غلظت فسفرکل

( ایستگاه TN) کل در شرایط مزوتروفیک، براساس غلظت ازت 4/46

شرایط مزوتروفیک  به الیگوتروفیک و ورود شرایط از عبور درحال 3 شماره

( کل PN) خفیف و  میزان نسبت غلظت فسفر کل به غلظت ازت کل

 (.3)شکل  دارد قرار خفیف مزوتروفیک در رده  برداریهای نمونهایستگاه

 

  بحث  

ای سطحی یکی از موارد هکه کنترل و کیفیت آببا توجه به این       

های حفظ محیط زیست در بسیاری از کشورهاست کلیدی در برنامه

ها به بستری جهت ها و تاالبو از سوی دیگر امروزه بسیاری از رودخانه

 اینقطه کنندهاند که منابع آلودهها و پسماندها تبدیل شدهپساب انتقال

 همکاران، و )سعادتی راندگذمی تاثیر هاآن کیفیت افت ای برنقطهو غیر

های ژنتیکی و زیستگاه انواع موجودات گاهها ذخیره(. تاالب1385

باشند و نیاز به شناخت تنوع زیستی میکروسکوپی و ماکروسکوپی می

ها امری برداری اصولی از آنها جهت حفظ و حراست و بهرهدر آن

های ژگیهای انسانی بر ویفرآیندهای طبیعی و فعالیتضروری است. 

های آبی اثر گذاشته و موجب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پیکره

و همکاران،  Lu) شوندها میبروز مشکالتی در کیفیت آب تاالب

2010.) pH یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین کیفیت آب است 

(Ahipathy  ،در تاالب بیشه2006و همکار .) داالن مقدار اسیدیته

، و همکاران Lumb) ا استانداردهای جهانی برای آبزیانتطابق کامل ب

 4داالن حدود میانگین کدورت آب در تاالب بیشهباشد. ( می2002

میانگین اکسیژن  قرار دارد. NTU 3/19میزان میانگین استاندارد به برابر

گرم میلی 370 و 19/6ترتیب داالن بهدر تاالب بیشه کل و سختی محلول

های گاه( در تمامی ایستDOان اکسیژن محلول)باشد. میزدر لیتر می

برداری باال بود که یکی از دالیل باالبودن این فاکتور در آب نمونه

( و 2009و همکاران،  Li) زنتتاالب، وجود گیاهان آبزی و عمل فتوس

ترین موثر  (.7 )جدول باشدمی تاالب فعلی محدوده پیرامون در کشت برنج

 دن شرایط زیست آبزیان در تاالب بیشهفاکتورهایی که باعث وخیم ش

که این نتیجه با  باشندو اکسیژن محلول می کدورت اند،داالن شده

را  BOD( که دو فاکتور کدورت و 1394) پژوهش فتحی و همکاران

عامل محدودیت و کاهش کیفیت آب تاالب چغاخور عنوان کردند، 

 (BOD5آب )اکسیژن الزم برای ثبات بیولوژیکی در  مغایرت دارد.

های اولین پارامتر وجز و بوده در آب موجود تجزیه زیستی قابل مواد گربیان

رود.  مقدار شمار میمورد نیاز برای ارزیابی کیفیت هر سیستم آبی به

BOD5 با اکسیژن محلول در آب (DO رابطه عکس دارد. مقادیر )

ط فقدان گر شرایباالی مقدار اکسیژن الزم برای ثبات بیولوژیکی بیان

آب پاک و فاقد گر آن نشاناکسیژن محلول در آب و مقادیر کم 

های داخل آب مرده و نیازی به مصرف اکسیژن ارگانسیم یا ارگانیزم

های گاهدر ایست  ندارند. مقدار اکسیژن الزم برای ثبات بیولوژیکی

تر گرم در لیمیلی 7با  1گاه شماره برابر با صفر و در ایست 3و  2شماره 

جهانی است. در مجموع میانگین مقدار باالتر از میانگین استاندارد 

 5/2داالن با اکسیژن الزم برای ثبات بیولوژیکی در آب تاالب بیشه

و  Lodhمطالعه  .باشدتر از میانگین جهانی میگرم در لیتر کممیلی

داد که نیترات  نشان هندوستان ( روی دریاچه آنسینت2014) همکاران

ها ها و فیتوپالنکتوننوان ماده مغذی اصلی برای رشد جلبکعبه

ها قرار ر شکوفایی پالنکتونت تاثیشود و غلظت آن تحمحسوب می

ها، رات در داخل آبتترین منابع نیدارد. ثابت شده است که مهم

های صنعتی و های انسانی مانند تولید غذا، کشاورزی فاضالبفعالیت

 3گاه شماره و باال بودن نیترات در ایست باشد. افزایشخانگی می

 دهنده همین واقعیت است. نشان  داالنرود( تاالب بیشه)رودخانه گله

داالن با (، کیفیت آب تاالب بیشهWQI) اساس شاخص کیفیت آببر

در رده آب فقیر و نامناسب برای زیست آبزیان قرار  1/156میانگین 

های مختلف گاهدر بین ایست WQIدارد. دامنه تغیرات مقادیر شاخص 

باشد، که اختالف می  3/223داکثر تا ح 4/85داقل مورد مطالعه از ح

تغییرات بسیار زیاد کیفیت آب در سطح تاالب دهنده نشان 9/137

کش عمود بر کانال سیمانی )زه 2گاه شماره ایست کهنحویدارد. به

 )رودخانه 3شماره  گاهخوب و ایست کیفیت دارای (روستای کپرجودکی

(. 8)جدول  باشدترین منبع ورودی به تاالب میرود( آلودهگله

ویژه ازت و فسفر در هها بیوتریفیکاسیون ناشی از افزایش نوترینت

 محدود یهاترین نوترینتاکوسیستم آبی است. ازت و فسفر، رایج

 ها میزانبنابراین غلظت و نسبت آن باشند.آب می کننده تولید اولیه در

و  Nixon) کندهای آبی تعیین میها را در اکوسیستمتولید اتوتروف

 از نظر اکولوژیکی فسفر یک عامل مهم در چرخه(. 2003 ،انهمکار

تر بیوژئوشیمیایی است و هر چقدر میزان فسفر در یک توده آبی بیش

تری برای افزایش بار تروفیکی و یوتریفیکاسیون باشد، تمایل بیش

( TN) (، غلظت نیتروژن کلTP) گین غلظت فسفر کلوجود دارد. میان

، 08/0ترتیب داالن به( در تاالب بیشهPN) و نسبت فسفر به نیتروژن

 6اساس جدول (. که بر2)شکل باشدبر لیتر می گرممیلی 5/1و  08/0

سطح فسفر کل این تاالب در شرایط یوتروف و نیتروژن کل در طبقه 

غلظت  ( بر مبنایTSI) اساس شاخص کارلسونالیگوتروف قرار دارد.  بر

داالن در شرایط مزوتروفیک خفیف، (، تاالب بیشهTP) فسفرکل

میزان   ( در سطح الیگوتروفیک وTN) اساس  میزان غلظت ازت کلبر

رده مزوتروفیک  ( درPN) کل غلظت ازت نسبت غلظت فسفر کل به

نسب و ینتایج این پژوهش با نتایج مهد(. 3)شکل  خفیف قرار دارد

ای به بررسی کیفیت و کمیت که در مطالعه (1397) میرزایی
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مبادرت و  WQIاساس شاخص های شهرستان پلدختر برآب تاالب

های پلدختر از نظر زیست آبزیان در که کیفیت آب تاالببیان نمودند 

( که به ارزیابی 2012) Al-Abbawyبا مطالعه باشد و رده عالی می

 TSIاساس شاخص )اروند رود( بر العربشرایط تروفی رودخانه شط

پرداخت و به این نتیجه رسید که این رودخانه در شرایط مزوتروفیک 

گیری، لحاظ موقعیت قرارداالن بهمتفاوت است. تاالب بیشه قرار دارد.

شرایط طبیعی و هیدرولوژی منطقه عمدتاً از ارتفاعات دشت سیالخور 

ری در باالدست اعم از توسعه شود، لذا هرگونه بارگذاگیری میآب

های متنوع تفریحی در بروجرد، افزایش سطح آلودگی باغات، برداشت

آب رودخانه ناشی از فاضالب شهری، صنعتی، پسماندهای مراکز 

تفریحی شهر و روستایی توانسته است از حد تاالب عبور کند و بر 

یط فعلی لذا در شرا  .تری وارد آوردپیکره ناپایدار کنونی زخم عمیق

ترین و واضع الزامات محیطی تاالب ازکمی و کیفی حق آبه زیست تامین

 باشد.مسائل مدیریتی این تاالب می
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