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چکیده
به منظور ارزيابي کيفيت آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص  01 ،WQSايستگاه نمونهبرداري انتخاب و با  3تکرار در هر
ايستگاه ،از ارديبهشت تا اسفند ماه  ،0331با تناوب  54روز يکبار اقدام به نمونهبرداري از آب گرديد .فراسنجههاي اکسيژن محلول
) ،(DOنيتروژن غير آلي کل ) ، (TNفسفر کل ) ،(TPآمونياک ) ،pH ،(NH3کدورت TDS ،و  BOD5اندازهگيري شد .آناليز
واريانس دادهها ،اختالف معنيداري را بين فراسنجههاي مورد اندازهگيري در مراحل مختلف نمونهبرداري نشان داد (.)P>1/10
براساس فراسنجههاي اکسيژن محلول ،فسفات ،آمونياک و  pHکيفيت آب تاالب در رتبه ( 4وضعيت مطلوب) ،براساس فراسنجههاي
نيتروژن غير آلي کل در رتبه  3و( 0بهترتيب در وضعيت ضعيف و بد) و در نهايت براساس فراسنجه  BOD5در رتبه ( 0وضعيت بد)
ارزيابي شد .با استفاده از اين شاخص ،ايستگاه هاي مورد مطالعه از نظر کيفيت کامالً مشابه بوده و رتبه کلي براي تاالب  3/19تعيين
شد .نتايج حاصل از مقايسه شاخص  ،WQSدر فصول مختلف نيز تفاوت معنيداري را نشان نداد .براساس يافتههاي اين تحقيق بهطور
کلي کيفيت آب تاالب در طبقه کيفي ضعيف قرار گرفت.

کلمات کلیدی :شاخص  ،WQSتاالب چغاخور ،چهار محال و بختياري ،فاکتورهاي فيزيکوشيميايي

مقدمه
901
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

e_ebrahimi@cc.iut.ac.ir

ابراهیمی و همکاران

تاالب چغاخور با مساحتي بالغ بر  0011هکتار ،بزرگترين
تاالب استان چهار محال و بختياري است .حجم آبي اين تاالب
 01ميليون مترمکعب و يکي از ذخيرهگاههاي مهم اکولوژيک در
منطقه محسوب ميشود .اين تاالب بهدليل قرار گرفتن در اقليم
سرد و خشک فالت مرکزي ايران از اهميت زيادي برخوردار
است .با اينحال ،تاکنون هيچ برنامه جامعي براي بررسي کيفيت
آب اين تاالب بهمنظور ارزيابي سالمت و اعمال مديريت مناسب
آن صورت نگرفته است .اطالع از کيفيت آبها اين امکان را
فراهم ميسازد تا ضمن استفاده صحيح از آن در موارد مختلف،
شيوههايي اتخاذ شود تا کمترين آسيب به اين منابع وارد شود.
توسعه منابع آبي قابل استفاده و حفظ و بهبود کيفيت آن
بهخصوص براي کشورهاي خشک و کم آب ،امري حياتي
ميباشد .در اين راستا شاخصهاي کيفي آب با توجه به سهولت
استفاده و بيان نتايج به زبان ساده و قابل فهم حتي براي افراد
غيرمتخصص ،ميتواند بهعنوان ابزاري جهت تعيين شدت آلودگي
آب ،نقش بسيار مهمي را ايفاکند (اسماعيليساري.)0830 ،
شاخص کيفيت يک عدد بدون واحد است که ميزان کيفيت آب
را براساس اجماع يکسري از پارامترهاي اندازهگيري شده بيان
ميکند .براي محاسبه شاخص کيفيت روشها و شاخصهاي
اکولوژيک متعددي مورد استفاده قرار ميگيرد که هريک عوامل
مختلفي را مد نظر قرار مي دهد ( Bordaloو همکاران1110 ،؛
0831 ،Pearson؛ 0831 ،Warwick؛ .)0831 ،Hakanson
شاخصهاي اکولوژيک ترکيبي از فاکتورهاي محيطي مختلف
بهصورت يک مقياس کمي هستند که در مديريتهاي محيطي
بسيار مفيد خواهند بود .بيشتر شاخصهاي مورد استفاده در
ارزيابي سالمت اکوسيستمهاي آبي براي استفاده در اکوسيستمهاي
آبشيرين ،بهخصوص رودخانهها پيشنهاد شده ( Nematiو
همکاران1111 ،؛ 1111 ،Pesce؛  )0811 ،Landwehrو در آبهاي
ساکن و تاالبها کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .در حال
حاضر تعداد زيادي شاخصهاي کيفيت آب ،که هرکدام براي
اهداف و کاربردهاي خاص بهوجود آمدهاند در اکثر کشورهاي
مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرند House .و )0831( Ellis
روند شکلگيري ،ساختار و کاربرد شاخصهاي مختلف کيفيت
آب بهمنظور مديريت منابع آب را مورد بررسي قرار داده است.
 Landwehrو  ،)0811( Deiningerپنج شاخص کيفيت آب از
جمله شاخص  NSF WQIرا با توجه به نظرات  011کارشناس
بر روي کيفيت  11نمونه آب مقايسه کردند ،نتايج حاصل
همبستگي بااليي را بين ميانگين نظر کارشناسان و  0شاخص
کيفي نشان داد Nemati Varnosfaderany .و همکاران ()1113
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با استفاده از بررسي فاکتورهاي فيزيکوشيميايي و استفاده از
شاخص  NSF WQIبه ارزيابي کيفيت آب رودخانه زاينده رود
پرداختند .همچنين دهقان مديسه و همکاران ( )0831با
استفاده از شاخص  WQSارزيابي کيفيت آب خوريات خوزستان
را انجام دادهاند (دهقان مديسه.)0831 ،

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه تاالب چغاخور در استان چهار محال
و بختياري با مساحتي حدود  0011هکتار بود .اين تاالب در
دشت گندمان-بلداجي واقع شده است .وسعت اين حوزه 113
کيلومتر مربع بوده که  111کيلومترمربع آن دشت است .دشت
گندمان-بلداجي در مختصات جغرافيايي ´ 80° 01تا ´81° 11
عرض شمالي و ´ 00° 11تا ´ 00° 01طول شرقي واقع گرديده
است .متوسط ميزان بارندگي اين حوزه  831ميليمتر بوده و با
توجه به منابع آب آهکي موجود ،اين حوزه از پتانسيل آب
زيرزميني نسبتاً مطلوبي برخوردار است (شيوندي.)0833 ،
اراضي اطراف تاالب در بخش شمال و غرب بهشکل مرتع با
کاربري دامپروري گسترده و تفرج در حاشيه تاالب و در بخش
جنوب و شرق با کاربري مسکوني (روستا) و باغداري در
قسمتهاي مرتفع و کشاورزي در حاشيه تاالب ميباشد .با توجه
به اينکه روستاها ،باغات و زمينهاي کشاورزي در ارتفاعات
مشرف به تاالب قرار دارند ،فعاليتهاي انساني در اين بخشها
تاثير قابل توجهي را بر کيفيت آب تاالب خواهد داشت.
نمونهبرداري از ارديبهشت تا اسفند  0838در  3مرحله با تناوب
 00روز يکبار در  0فصل انجام شد .براي انجام اين تحقيق 01
ايستگاه نمونهبرداري تعيين و فواصل بين ايستگاههاي مجاور از
هر طرف  0کيلومتر در نظر گرفته شد (شکل  .)0براي دسترسي
به اين نقاط از دستگاه  GPSاستفاده گرديد ( Van Dolahو
همکاران.)0831 ،
براي نمونهبرداري از آب جهت آناليز فاکتورهاي فيزيکي و
شيميايي در هر ايستگاه پس از  8بار شستشوي ظرف نمونه با
آب تاالب ،يک ليتر آب از عمق  81سانتيمتري برداشته و در
شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل شد .پارامترهاي فيزيکي و
شيميايي آب شامل دما ،اکسيژن محلول و درصد اشباعيت
اکسيژن در محل ايستگاه با استفاده از دستگاههاي پرتابل انجام
گرفت .دما بهوسيله دماسنج جيوهايي با دقت  1/0درجه
سانتيگراد ،اکسيژن محلول و درصد اشباعيت با اکسيژنمتر
مدل  WTW-OXI 196ساخت آلمان EC ،pH ،و کدورت
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بهترتيب با استفاده از دستگاههاي pHمتر ديجيتال
مدل  666221ساخت آلمانEC ،متر ديجيتال مدل CIBA,
 CORNINGساخت آمريکا و کدورتسنج مدل DRT-15CE
اندازهگيري شد.
 BOD5بهروش اکسيژن باقيمانده پس از  0روز بهوسيله
دستگاه اکسيژنسنج اندازهگيري شد ( .)0881 ،APHAيون
نيترات و نيتريت بهروش رنگسنجي و اندازهگيري با طيف
نورسنجي بهترتيب بهوسيله اسپکتروفتومتر مدل AANALYST
 700 PERKIAN ELMERو اسپکتروفتومتر مدل JENWAY
 6400ساخت انگلستان اندازهگيري شد (.)0881 ،APHA
آمونيوم با روش نسلريزاسيون و تيتراسيون ،قليائيت بهروش
رنگسنجي و تيتراسيون ،سختي بهروش تيتراسيون با  EDTAو
 TDSبهروش صاف کردن و با استفاده از دستگاه آون الکتريکي
اندازهگيري شد (.)0881 ،APHA
همچنين فسفات محلول بهروش رنگسنجي با استفاده از
اسپکتروفتومتر مدل  JENWAY 6400اندازهگيري شد (،APHA
 .)0881آمونياک براساس درصد يونيزاسيون آمونياک در pHهاي
مختلف ،از مقادير آمونيوم محاسبه گرديد (.)0888 ،Creswell
بررسي آماري دادهها در تناوبهاي مکاني (ايستگاههاي مختلف)
و تناوبهاي زماني (زمان هاي مختلف نمونهبرداري) در نرمافزار
Schottgerate
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) (SPSS,18انجام شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کلموگروف-اسميرنف و يکنواختي واريانسها با استفاده از
آزمون لون بررسي شد .بهمنظور بررسي اختالف بين ايستگاهها
و همچنين زمانهاي مختلف نمونهبرداري ،از آناليز واريانس
يکطرفه استفاده شد و در ادامه از آزمون مقايسه ميانگينها
بهروش دانکن استفاده گرديد.
روش تعيين شاخص  :WQSاين شاخص با استفاده از 1
پارامتر کيفي آب (اکسيژن محلول ،pH ،نيتروژن غيرآلي کل،
فسفر کل ،آمونياک و  )BOD5و ارزش مربوط به هر پارامتر از
نظر سالمت حيات و تکثير جوامع براساس استانداردهاي
مشخص ( )1111 ،Pesceمحاسبه گرديد .اين شاخص وضعيت
سالمت منطقه مورد مطالعه را در  8سطح ،بد (رتبه  ،)0ضعيف
(رتبه  )8و خوب (رتبه  )0طبقهبندي مينمايد .شش پارامتر
مورد استفاده در اين شاخص شامل اکسيژن محلول ،نيتروژن
غيرآلي کل (شامل مجموع نيترات ،نيتريت و آمونيوم) ،فسفر
کل ،آمونياک pH ،و  BOD5است (دهقانمديسه .)0831 ،در
جدول  ،1پارامترهاي مورد استفاده در اين مطالعه و رتبهبندي
آنها ارائه شده است .پس از رتبهبندي پارامترهاي مختلف ،از
تقسيم مجموع رتبهها بر تعداد پارامترهاي شرکت کننده در
شاخص ،رتبه زيستگاه مورد مطالعه تعيين شده و وضعيت
سالمت زيستگاه مورد نظر براساس رتبه نهايي اعالم ميگردد.

جدول  :1موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي مورد مطالعه
ايستگاه
0
1
8
0
0

موقعيت جغرافيايي )(UTM
X =0380
Y =80881
X =0380
Y =80811
X =0380
Y =80801
X =0810
Y =80881
X =0810
Y =80811

ايستگاه
1
1
3
8
01

موقعيت جغرافيايي )(UTM
X =0810
Y =80801
X =0800
Y =80810
X =0800
Y =80800
X =0810
Y =80800
X =0880
Y =80800
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شكل  :1منطقه مورد مطالعه

جدول  :2پارامترهاي مورد استفاده در شاخص ) ، (WQSمقادير آستانه و رتبه بندي آنها ( Van Dolahو همكاران)2002 ،
پارامترهاي کيفيت آب
ميانگين اکسيژن

محلول )(ppm

ميانگين pH

ميانگين نيتروژن غيرآلي

ميانگين فسفر

ميانگين

ميانگين

921

کل )(ppm

کل )(ppm

آمونياک )(ppm

(ppm) BOD5

مقادير آستانه

رتبه بندي

DO ≥0

( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)
( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)
( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)
( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)
( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)
( 0خوب)
( 8ضعيف)
( 0بد)

8≥ DO > 0
DO > 8
pH ≤ 1/0
1/0 ≥ pH > 1/0
pH > 1/0
TN ≥ 1/80
1/80 > TN ≥ 0/18
TN < 0/18
TP ≥ 1/18
1/18 > TP ≥ 1/01
TP< 1/01
NH3 ≥ 1/13
1/13> NH3 > 1/1
NH3 < 1/1
BOD5 ≥ 0/3
0/3 ≥ BOD5 > 1/1
BOD5 < 1/1

WQS
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نتایج
مقادير ميانگين فراسنجهها در مراحل مختلف نمونهبرداري
در جدول  8و همچنين مقادير حداکثر ،حداقل و ميانگين کل
فراسنجههاي اندازهگيري شده در جدول  0ارائه شده است.
تغييرات پارامترهاي فيزيکوشيميايي آب در ايستگاههاي مورد
مطالعه (تغييرات مکاني) از نظر آماري اختالف معنيداري نشان
نداد .در مقابل ميانگين تغييرات اين پارمترها در مراحل مختلف
نمونهبرداري (تغييرات زماني) داراي اختالف معنيدار بود
( .)p>1/10در تغييرات اکسيژن محلول در مراحل مختلف
نمونهبرداري دو پيک بهاره و پاييزه مشاهده شد ،بيشترين
ميزان اکسيژن محلول در اواخر پاييز و کمترين ميزان آن در
اوايل تابستان مشاهده شد .ميزان نيترات بهطورکلي در سطح
پاييني قرار داشته و در فصل پاييز افزايش قابل مالحظهاي
نشان داد ،کمترين ميزان نيترات در اواخر زمستان مشاهده شد.
مقدار نيتريت بهجز اوايل بهار که در کمترين حد قرار داشت ،در
ساير مراحل نمونهبرداري ميزان نيتريت تفاوت قابل مالحظهاي
نشان نداد .روند تغييرات آمونيوم از بهار بهسمت زمستان

کاهشي بود و بيشترين ميزان آن در اوايل بهار و کمترين آن
در اواخر زمستان مشاهده شد pH .آب تاالب در محدوده قليايي
قرار داشته و از اوايل بهار تا اوايل پاييز ميزان اين فاکتور
افزايشي و از اواخر پاييز تا اواخر زمستان ميزان آن کاهشي بود.
کدورت آب تاالب در فصول بهار و تابستان پايين بوده و تفاوت
قابل مالحظهاي با فصول پاييز و زمستان داشت .تغييرات ميزان
 TDSآب تاالب در فصول بهار و تابستان جزئي بوده و در فصول
پاييز و زمستان افزايش قابل مالحظهاي داشت .بيشترين ميزان
 BOD5در فصول گرم سال (بهار و تابستان) بود و به سمت
فصول سرد (پاييز و زمستان) ميزان اين فاکتور کاهش قابل
مالحظهاي نشان داد.
جدول  ،0امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي آب در مراحل
مختلف نمونهبرداري و جدول  ،0امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي
آب در ايستگاههاي مورد مطالعه را نشان ميدهد.

جدول  :3مقادير ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي اندازهگيري شده در مراحل مختلف نمونهبرداري
مراحل
1

2

3

2

5

6

7

8

ميانگين

فاکتور
نيترات
(ميليگرم برليتر)
نيتريت
(ميليگرم برليتر)
آمونيوم
(ميليگرم برليتر)
کدورت
)(NTU
DO
(ميليگرم برليتر)
TDS
(ميليگرم برليتر)
TP
(ميليگرم برليتر)
NH3
(ميليگرم برليتر)
pH
BOD5
(ميليگرم برليتر)

انحراف
معيار

1/813±1/00

1/310±1/00

1/808±1/01

1/111±1/00

0/10±1/80

0/10±1/80

1/101±1/83

1/081±1/00

1/310

±1/808

1/118±1/110

1/031±1/188

1/110±1/101

1/081±1/180

1/130±1/131

1/110±1/110

1/011±1/131

1/001±1/111

1/183

±1/101

1/010±1/00

1/813±1/01

1/001±1/11

1/038±1/00

1/008±1/180

1/010±1/181

1/131±1/10

1/110±1/100

1/101

±1/010

11/80±1/01

03/01±8/83

10/00±0/80

03/01±8/18

10/01±3/00

81/38±00/11

88/81±01/10

83/10±03/08

11/031

±00/813

01/80±1/8

3/11±0/13

1/18±1/11

3/08±1/1

8/11±1/10

00/01±0/1

8/11±1/00

3/31±1/81

8/801

±1/131

080/0±10/18

031/0±10/81

118/0±03/18

081/0±01/10

188/0±08/80

011/8±08/00

138/1±11/31

118/1±018/8

8/018

±1/101

1/101±1/118

1/111±1/101

1/131±1/111

1/118±1/100

1/181±1/118

1/110±1/118

1/100±1/118

1/101±1/111

1/1110

±1/111

1/1011±1/110

1/1188±1/110

1/1118±1/111

1/1111±1/118

1/1118±1/118

1/1101±1/111

1/1180±1/118

1/1101±1/111

1/111

±1/110

3/81±1/10

8/00±1/08

8/11±1/88

8/03±1/10

8/83±1/10

8/80±1/10

3/10±1/01

3/88±1/10

11/011

±01/838

81/1±01/11

011/0±00/00

01/3±81/11

018/1±11/10

81/8±18/88

00/3±00/01

10/0±08/00

80/0±0/10

101/01

±10/11
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جدول  :2امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي آب در مراحل مختلف نمونهبرداري

مراحل

2

1

2

3

6

5

8

7

پارامتر
( DOميليگرم برليتر)
( BOD5ميليگرم برليتر)
( TNميليگرم برليتر)
( TPميليگرم برليتر)

0
0
0
0
0
0
11
8/11

pH

( NH3ميليگرم برليتر)
جمع امتياز
امتياز شاخص

0 0
0 0
8 8
0 0
0 0
0 0
10 10
0 0

0
0
0
0
0
0
11
8/11

0
0
0
0
0
0
11
0/88

0
0
8
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
11
8/11

0
0
0
0
0
0
11
0/88

جدول  :5امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي آب در ايستگاههاي مختلف

ايستگاه

1

2

3

2

5

6

7

8

9

10

پارامتر
( DOميليگرم برليتر)
( BOD5ميليگرم برليتر)
( TNميليگرم برليتر)
( TPميليگرم برليتر)
pH

( NH3ميليگرم برليتر)
جمع امتياز
امتياز شاخص

0
0
0
0
0
0
11
8/11

0
0
0
0
0
0
11
8/11

بحث
براساس جداول امتيازدهي ارائه شده براي مراحل و
ايستگاههاي مختلف نمونهبرداري (جداول  0و  ،)0کيفيت آب
براساس پارامترهاي اکسيژن محلول ،فسفات ،آمونياک و  pHدر
رتبه ( 0وضعيت مطلوب) ،نيتروژن غيرآلي کل در رتبه 8
(وضعيت ضعيف) و رتبه ( 0وضعيت بد) و در نهايت  BOD5در
رتبه ( 0وضعيت بد) ارزيابي شد .با استفاده از اين شاخص،
تشابه باالي ايستگاههاي مورد مطالعه از نظر پارامترهاي مختلف
کيفي آب ،کامالً مشخص و رتبه کلي براي اين منطقه 8/81
تعيين شد که بيان کننده کيفيت ضعيف آب ميباشد .با توجه
به شرايط کم و بيش يکسان حاکم بر تمامي ايستگاهها و کم
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0
0
8
0
0
0
10
0

0
0
8
0
0
0
10
0

0 0 0 0
0 0 0 0
8 8 8 8
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 10 10 10
0 0 0 0

0
0
8
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
11
0/88

عمق بودن اين تاالب که باعث اختالط کامل آب و همگن شدن
محيط ميشود ،چنين تشابهي از نظر کيفيت آب قابل انتظار
بود.
در يک اکوسيستم سالم ،بهطور طبيعي تمامي عوامل
اکولوژيک و بيولوژيک متاثر از تغييرات فصلي و زماني در
نوسانند و شدت اين نوسان با توجه به موقعيت جغرافيايي،
وسعت ،عمق ،جريانهاي غالب و شکل منبع آبي متفاوت است
(دهقانمديسه .)0831 ،تغييرات فصلي معنيدار پارامترها در
مطالعه حاضر و بسياري از مطالعات ديگر در ساير اکوسيستمها
(دهقان مديسه0831 ،؛  Nematiو همکاران )1113 ،گزارش
شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
از نظر زماني تفاوت معنيداري ( )P>1/10در ميزان
اکسيژن محلول بين مراحل مختلف نمونهبرداري مشاهده شد.
تغييرات اکسيژن محلول از بهار تا نيمه تابستان روند کاهشي
داشته که ميتواند ناشي از کاهش قابليت انحالل اکسيژن
بهدليل افزايش دماي آب و همچنين افزايش فعاليتهاي حياتي
موجودات و فرايندهاي اکسيداسيون مواد آلي باشد .از نيمه دوم
تابستان تا نيمه دوم پاييز روند صعودي را طي ميکند .روند
صعودي مشاهده شده در اين مدت با وجود افزايش دماي آب و
فعاليتهاي اکسيداسيوني مواد آلي ،ناشي از شدت فرايندهاي
فتوسنتزي توسط انبوه گياهان آبزي و همچنين شکوفايي پاييزه
فيتوپالنکتونها بهدليل مناسب شدن شرايط محيطي ميباشد
که باعث افزايش غلظت اکسيژن شده است .در فصل زمستان
ميزان اکسيژن مجدداً کاهش مييابد ،که اين کاهش ميتواند
ناشي از کاهش پوشش گياهي تاالب بهدليل خزان گياهان آبزي
و کاهش جمعيت فيتوپالنکتونها باشد .بهطورکلي نوسانات
اکسيژن داراي دو پيک بهاره و پاييزه بود .در هر صورت ميزان
اکسيژن محلول در تمامي ايستگاهها و همچنين مراحل مختلف
نمونهبرداري باال بود ،که ميتواند ناشي از گستردگي سطح
تاالب ،وزش دائمي باد ،کم عمق بودن تاالب و همچنين انبوهي
گياهان آبزي و عمل فتوسنتز باشد (.)1118 ،Li
ميانگين دادههاي نيترات در مراحل مختلف نمونهبرداري
تفاوت معنيداري را ( )P>1/10نشان داد .از اوايل بهار تا اواخر
تابستان) ميزان نيترات کاهش يافته ،در فصل پاييز ميزان آن
افزايش و مجدداٌ در فصل زمستان کاهش يافته است .يکي از
داليل پايين بودن سطح نيترات در آب تاالب ،پوشش گياهي
انبوه منطقه است ،چرا که ترکيبات معدني نيتروژن ،بهخصوص
در فصول رشد و توسعه گياهان آبزي و فيتوپالنکتونها،
بهسرعت توسط گياهان جذب ميشوند ( .)1118 ،Liهمچنين
غلظت ترکيبات معدني نيتروژن بهميزان  TSSوابسته بوده و
ميتواند با ته نشين شدن ذرات معلق به ه اه آن

سال هفتم ،شماره  ،3پاییز 9314

