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 چکیده

تکرار در هر  3با برداري انتخاب و ايستگاه نمونه WQS ،01به منظور ارزيابي کيفيت آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص 

هاي اکسيژن محلول برداري از آب گرديد. فراسنجهروز يکبار اقدام به نمونه 54، با تناوب 0331ايستگاه، از ارديبهشت تا اسفند ماه 

(DO) نيتروژن غير آلي کل ، (TN) فسفر کل ،(TP) آمونياک ،(NH3) ،pH ،کدورت ،TDS  وBOD5  گيري شد. آناليز اندازه

(. P<10/1) برداري نشان دادگيري در مراحل مختلف نمونههاي مورد اندازهداري  را بين فراسنجهها، اختالف معنيدهواريانس دا

هاي )وضعيت مطلوب(، براساس فراسنجه 4کيفيت آب تاالب در رتبه pH هاي اکسيژن محلول، فسفات، آمونياک و براساس فراسنجه

)وضعيت بد(  0ر رتبه د  BOD5 ترتيب در وضعيت ضعيف و بد( و در نهايت براساس فراسنجه)به 0و 3نيتروژن غير آلي کل در رتبه 

تعيين  19/3هاي مورد مطالعه از نظر کيفيت کامالً مشابه بوده و رتبه کلي براي تاالب ارزيابي شد. با استفاده از اين شاخص، ايستگاه

طور هاي اين تحقيق بهداري را نشان نداد. براساس يافتهتفاوت معني ، در فصول مختلف نيزWQSشد. نتايج حاصل از مقايسه شاخص 

 کلي کيفيت آب تاالب در طبقه کيفي ضعيف قرار گرفت.
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  WQSارزیابی کیفی آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص                                                            ابراهیمی و همکاران

 

ترين هکتار، بزرگ 0011تاالب چغاخور با مساحتي بالغ بر        

تاالب استان چهار محال و بختياري است. حجم آبي  اين تاالب 

هاي مهم اکولوژيک در گاهميليون مترمکعب و يکي از ذخيره 01

دليل قرار گرفتن در اقليم شود. اين تاالب بهمنطقه محسوب مي

سرد و خشک فالت مرکزي ايران از اهميت زيادي برخوردار 

کيفيت  جامعي براي بررسي حال، تاکنون هيچ برنامهاين است. با

منظور ارزيابي سالمت و اعمال مديريت مناسب آب اين تاالب به

ها اين امکان را آن صورت نگرفته است. اطالع از کيفيت آب

سازد تا ضمن استفاده صحيح از آن در موارد مختلف، فراهم مي

ترين آسيب به اين منابع وارد شود. هايي اتخاذ شود تا کمشيوه

 منابع آبي قابل استفاده و حفظ و بهبود کيفيت آن توسعه 

 خصوص براي کشورهاي خشک و کم آب،  امري حياتي به

هاي کيفي آب با توجه به سهولت باشد. در اين راستا شاخصمي

استفاده و بيان نتايج به زبان ساده و قابل فهم حتي براي افراد 

آلودگي  دتابزاري جهت تعيين ش عنوانبه تواندمي غيرمتخصص،

(. 0830ساري، آب، نقش بسيار مهمي را ايفاکند )اسماعيلي

شاخص کيفيت يک عدد بدون واحد است که ميزان کيفيت آب 

گيري شده بيان سري از پارامترهاي اندازهرا براساس اجماع يک

هاي ها و شاخصکند. براي محاسبه شاخص کيفيت روشمي

گيرد که هريک عوامل اکولوژيک متعددي مورد استفاده قرار مي

؛ 1110و همکاران،  Bordalo) مختلفي را مد نظر قرار مي دهد

Pearson ،0831 ؛Warwick ،0831؛ Hakanson ،0831 .)

  مختلف محيطي ترکيبي از فاکتورهاي اکولوژيک هايشاخص

هاي محيطي صورت يک مقياس کمي هستند که در مديريتبه

هاي مورد استفاده در شاخصتر بسيار مفيد خواهند بود. بيش

هاي اکوسيستم در استفاده براي آبي هاياکوسيستم سالمت ارزيابي

 و Nemati) شده پيشنهاد هارودخانه خصوصبه شيرين،آب

هاي در آب و (Landwehr، 0811 ؛Pesce، 1111؛ 1111 همکاران،

اند. در حال تر مورد استفاده قرار گرفتهها کمساکن و تاالب

هاي کيفيت آب، که هرکدام براي تعداد زيادي شاخصحاضر 

اند در اکثر کشورهاي وجود آمدهاهداف و کاربردهاي خاص به

Ellis (0831 ) و House گيرند.مي قرار استفاده جهان مورد مختلف

هاي مختلف کيفيت گيري، ساختار و کاربرد شاخصروند شکل

 .قرار داده استمنظور مديريت منابع آب را مورد بررسي آب به

Landwehr  وDeininger (0811) پنج شاخص کيفيت آب  از ،

کارشناس  011را با توجه به نظرات  NSF WQIجمله شاخص 

نمونه آب مقايسه کردند، نتايج حاصل  11بر روي کيفيت 

شاخص  0همبستگي بااليي را بين ميانگين نظر کارشناسان و 

 (1113)و همکاران  Nemati Varnosfaderany. نشان داد کيفي

و استفاده از با استفاده از بررسي فاکتورهاي فيزيکوشيميايي 

رودخانه زاينده رود به ارزيابي کيفيت آب  NSF WQIشاخص 

با ( 0831)چنين دهقان مديسه و همکاران پرداختند. هم

ارزيابي کيفيت آب خوريات خوزستان  WQSاستفاده از شاخص 

 (.0831سه، اند )دهقان مديرا انجام داده

 

 هاشمواد و رو
محال  منطقه مورد مطالعه تاالب چغاخور در استان چهار       

هکتار بود. اين تاالب در  0011بختياري با مساحتي حدود و 

 113بلداجي واقع شده است. وسعت اين حوزه -دشت گندمان

کيلومترمربع آن دشت است. دشت  111کيلومتر مربع بوده که 

 81° 11´تا  80° 01´بلداجي در مختصات جغرافيايي -گندمان

گرديده طول شرقي واقع  00° 01´تا  00° 11´عرض شمالي و 

متر بوده و با ميلي 831است. متوسط ميزان بارندگي اين حوزه 

توجه به منابع آب آهکي موجود، اين حوزه از پتانسيل آب 

 (.0833مطلوبي برخوردار است )شيوندي،  زيرزميني نسبتاً

شکل مرتع با هي اطراف تاالب در بخش شمال و غرب بضارا

يه تاالب و در بخش پروري گسترده و تفرج در حاشکاربري دام

داري در جنوب و شرق با کاربري مسکوني )روستا( و باغ

باشد. با توجه حاشيه تاالب مي هاي مرتفع و کشاورزي درقسمت

هاي کشاورزي در ارتفاعات ها، باغات و زمينکه روستابه اين

ها هاي انساني در اين بخشمشرف به تاالب قرار دارند، فعاليت

 را بر کيفيت آب تاالب خواهد داشت.  تاثير قابل توجهي

مرحله با تناوب  3در  0838برداري از ارديبهشت تا اسفند نمونه

 01فصل انجام شد. براي انجام اين تحقيق  0بار در روز يک 00

مجاور از  هايفواصل بين ايستگاه برداري تعيين وايستگاه نمونه

(. براي دسترسي 0در نظر گرفته شد )شکل  کيلومتر 0هر طرف 

و  Van Dolah) استفاده گرديد GPSبه اين نقاط از دستگاه 

 (.0831همکاران، 
برداري از آب جهت آناليز فاکتورهاي فيزيکي و براي نمونه       

بار شستشوي ظرف نمونه با  8شيميايي در هر ايستگاه پس از 

متري برداشته و در تيسان 81آب تاالب، يک ليتر آب از عمق 

پارامترهاي فيزيکي و  شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل شد.

 يتشيميايي آب شامل دما، اکسيژن محلول و درصد اشباع

پرتابل انجام  يهااکسيژن در محل ايستگاه با استفاده از دستگاه

درجه  0/1ايي با دقت وسيله دماسنج جيوهگرفت. دما به

متر ژن محلول و درصد اشباعيت با اکسيژن، اکسيگراديسانت

 و کدورت  pH ،EC، ساخت آلمان WTW-OXI 196 مدل
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 Schottgerateديجيتال  مترpH يهااز دستگاه استفاده ترتيب بابه

 ,CIBAمتر ديجيتال مدلEC، ساخت آلمان 666221مدل 

CORNING سنج مدل و کدورت ساخت آمريکاDRT-15CE 

 گيري شد.اندازه

       5BOD وسيله روز به 0مانده پس از روش اکسيژن باقيبه

ون ي(. APHA ،0881) گيري شدسنج اندازهدستگاه اکسيژن

گيري با طيف و اندازه سنجيرنگروش به و نيتريت نيترات

 AANALYST مدل اسپکتروفتومتر وسيلهبه ترتيببه نورسنجي

700 PERKIAN ELMER متر مدلاسپکتروفتو وJENWAY 

 (.APHA ،0881) گيري شدساخت انگلستان اندازه 6400

روش قليائيت به، روش نسلريزاسيون و تيتراسيونبا آمونيوم 

 و EDTAبا  يتراسيونروش تسختي به، و تيتراسيون سنجيرنگ

TDS روش صاف کردن و با استفاده از دستگاه آون الکتريکي به

  (.APHA ،0881) گيري شداندازه

سنجي با استفاده از روش رنگفسفات محلول بهچنين هم       

، APHA) گيري شداندازه JENWAY 6400مدل  اسپکتروفتومتر

هاي pH يونيزاسيون آمونياک در آمونياک براساس درصد (.0881

. (Creswell ،0888) مختلف، از مقادير آمونيوم محاسبه گرديد

هاي مختلف( )ايستگاه مکانيهاي تناوب ها دربررسي آماري داده

افزار برداري( در نرمههاي مختلف نمون هاي زماني )زمانو تناوب

(SPSS,18)  ها با استفاده از انجام شد. ابتدا نرمال بودن داده

 استفاده از  ها بااسميرنف و يکنواختي واريانس-آزمون کلموگروف

ها ستگاهمنظور بررسي اختالف بين ايآزمون لون بررسي شد. به

برداري، از آناليز واريانس هاي مختلف نمونهچنين زمانو هم

 ها طرفه استفاده شد و در ادامه از آزمون مقايسه ميانگينيک

 روش دانکن استفاده گرديد.به

 1اين شاخص با استفاده از : WQSروش تعيين شاخص         

، نيتروژن غيرآلي کل، pHپارامتر کيفي آب )اکسيژن محلول، 

( و ارزش مربوط به هر پارامتر از 5BODفسفر کل، آمونياک و 

نظر سالمت حيات و تکثير جوامع براساس استانداردهاي 

محاسبه گرديد. اين شاخص وضعيت  (Pesce ،1111) مشخص

(، ضعيف 0سطح، بد )رتبه  8سالمت منطقه مورد مطالعه را در 

نمايد. شش پارامتر بندي مي( طبقه0( و خوب )رتبه 8)رتبه 

مورد استفاده در اين شاخص شامل اکسيژن محلول، نيتروژن 

نيتريت و آمونيوم(، فسفر  غيرآلي کل )شامل مجموع نيترات،

(. در 0831مديسه، است )دهقان 5BODو  pHکل، آمونياک، 

بندي هاي مورد استفاده در اين مطالعه و رتبه، پارامتر1جدول 

بندي پارامترهاي مختلف، از شده است. پس از رتبهها ارائه آن

ها بر تعداد پارامترهاي شرکت کننده در تقسيم مجموع رتبه

شاخص، رتبه زيستگاه مورد مطالعه تعيين شده و وضعيت 

 گردد.سالمت زيستگاه مورد نظر براساس رتبه نهايي اعالم مي
 

 

 

هاي مورد مطالعهعيت جغرافيايي ايستگاه: موق1جدول   

 (UTM)موقعيت جغرافيايي  ايستگاه  (UTM)موقعيت جغرافيايي  ايستگاه

0 
0380 X = 

80881 Y = 

 
1 

0810X = 

80801 Y = 

1 
0380 X = 

80811 Y = 

 
1 

0800 X = 

80810Y = 

8 
0380 X = 

80801 Y = 

 
3 

0800X = 

80800 Y = 

0 
0810 X = 

80881 Y = 

 
8 

0810 X = 

80800 Y = 

0 
0810 X = 

80811 Y = 

 
01 

0880X = 

80800 Y = 
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 منطقه مورد مطالعه   :1شكل 

 
 

 (2002و همكاران،  Van Dolah)ها ، مقادير آستانه و رتبه بندي آن (WQS): پارامترهاي مورد استفاده در شاخص 2جدول 

 رتبه بندي مقادير آستانه پارامترهاي کيفيت آب

 (ppm)ميانگين اکسيژن محلول  

0DO ≥ 

0 > DO ≥8 

8 > DO 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0

 pHميانگين  

0/1 ≤ pH 

0/1 > pH ≥ 0/1 

0/1 > pH 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0

 (ppm)ميانگين نيتروژن غيرآلي کل 

80/1 ≥ TN 

18/0 ≥ TN > 80/1 

18/0 < TN 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0

 (ppm)ميانگين فسفر کل 

18/1 ≥ TP 

01/1 ≥ TP > 18/1 

01/1 <TP 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0

 (ppm)ميانگين آمونياک 

13/1 ≥ 3NH 

1/1 > 3NH >13/1 

1/1 < 3NH 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0

 5BOD (ppm)ميانگين 

3/0 ≥ 5BOD 

1/1 > 5BOD ≥ 3/0 

1/1 < 5BOD 

 )خوب( 0

 )ضعيف( 8

 )بد( 0
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 نتایج
برداري ها در مراحل مختلف نمونهمقادير ميانگين فراسنجه       

چنين مقادير حداکثر، حداقل و ميانگين کل و هم 8در جدول 

است.  ارائه شده 0گيري شده در جدول هاي اندازهفراسنجه

هاي مورد هاي فيزيکوشيميايي آب در ايستگاهتغييرات پارامتر

داري نشان مطالعه )تغييرات مکاني( از نظر آماري اختالف معني

نداد. در مقابل ميانگين تغييرات اين پارمترها در مراحل مختلف 

دار بود برداري )تغييرات زماني( داراي اختالف معنينمونه

(10/1>p در تغييرات .) اکسيژن محلول در مراحل مختلف

ترين برداري دو پيک بهاره و پاييزه مشاهده شد، بيشنمونه

ترين ميزان آن در ميزان اکسيژن محلول در اواخر پاييز و کم

طورکلي در سطح اوايل تابستان مشاهده شد. ميزان نيترات به

اي پاييني قرار داشته و در فصل پاييز افزايش قابل مالحظه

ترين ميزان نيترات در اواخر زمستان مشاهده شد. د، کمنشان دا

ترين حد قرار داشت، در جز اوايل بهار که در کممقدار نيتريت به

اي برداري ميزان نيتريت تفاوت قابل مالحظهساير مراحل نمونه

سمت زمستان نشان نداد. روند تغييرات آمونيوم از بهار به

ترين آن اوايل بهار و کم ترين ميزان آن درکاهشي بود و بيش

آب تاالب در محدوده قليايي  pHدر اواخر زمستان مشاهده شد. 

قرار داشته و از اوايل بهار تا اوايل پاييز ميزان اين فاکتور 

افزايشي و از اواخر پاييز تا اواخر زمستان ميزان آن کاهشي بود. 

ت کدورت آب تاالب در فصول بهار و تابستان پايين بوده و تفاو

اي با فصول پاييز و زمستان داشت. تغييرات ميزان قابل مالحظه

TDS  آب تاالب در فصول بهار و تابستان جزئي بوده و در فصول

ترين ميزان اي داشت. بيشپاييز و زمستان افزايش قابل مالحظه

5BOD  در فصول گرم سال )بهار و تابستان( بود و به سمت

فصول سرد )پاييز و زمستان( ميزان اين فاکتور کاهش قابل 

 اي نشان داد. مالحظه

امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي آب در مراحل  ،0جدول        

امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي  ،0برداري و جدول مختلف نمونه

 دهد.ورد مطالعه را نشان ميهاي مآب در ايستگاه

 

 
 

 

 
 

 برداريگيري شده در مراحل مختلف نمونه: مقادير ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي اندازه3جدول 
 مراحل              

 

 فاکتور

 ميانگين 8 7 6 5 2 3 2 1
انحراف 

 معيار

 نيترات

 برليتر( گرم)ميلي
00/1±813/1 00/1±310/1 01/1±808/1 00/1±111/1 80/1±10/0 80/1±10/0 83/1±101/1 00/1±081/1 310/1 808/1± 

 نيتريت

 گرم برليتر()ميلي 
110/1±118/1 188/1±031/1 101/1±110/1 180/1±081/1 131/1±130/1 110/1±110/1 131/1±011/1 111/1±001/1 183/1 101/1± 

 آمونيوم

 برليتر(گرم )ميلي 
00/1±010/1 01/1±813/1 11/1±001/1 00/1±038/1 180/1±008/1 181/1±010/1 10/1±131/1 100/1±110/1 101/1 010/1± 

 کدورت

 (NTU) 
01/1±80/11 83/8±01/03 80/0±00/10 18/8±01/03 00/3±01/10 11/00±38/81 10/01±81/88 08/03±10/83 031/11 813/00± 

DO 

تر(گرم برلي)ميلي   8/1±80/01 13/0±11/3 11/1±18/1 1/1±08/3 10/1±11/8 1/0±01/00 00/1±11/8 81/1±31/3 801/8 131/1± 

TDS 

 ±101/1 018/8 1/118±8/018 1/138±31/11 8/011±00/08 0/188±80/08 0/081±10/01 0/118±18/03 0/031±81/10 0/080±18/10 گرم برليتر()ميلي

TP 

 ±111/1 1110/1 101/1±111/1 100/1±118/1 110/1±118/1 181/1±118/1 118/1±100/1 131/1±111/1 111/1±101/1 101/1±118/1 گرم برليتر()ميلي 

 3NH 

 ±110/1 111/1 1101/1±111/1 1180/1±118/1 1101/1±111/1 1118/1±118/1 1111/1±118/1 1118/1±111/1 1188/1±110/1 1011/1±110/1 گرم برليتر()ميلي 

pH 10/1±81/3 08/1±00/8 88/1±11/8 10/1±03/8 10/1±83/8 10/1±80/8 01/1±10/3 10/1±88/3 011/11 838/01± 

5BOD 

 ±11/10 01/101 0/80±10/0 0/10±00/08 3/00±01/00 8/81±88/18 1/018±10/11 3/01±11/81 0/011±00/00 1/81±11/01 گرم برليتر()ميلي 
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 برداريکيفي آب در مراحل مختلف نمونه: امتياز هر پارامتر و رتبه 2جدول 

 مراحل   

 پارامتر

1 2 3 2 5 6 7 8 

گرم برليتر()ميلي  DO 0 0 0 0 0 0 0 0 

5BOD 0 0 0 0 0 0 0 0 گرم برليتر()ميلي 

گرم برليتر()ميلي  TN 0 8 8 0 0 0 8 0 

گرم برليتر()ميلي  TP 0 0 0 0 0 0 0 0 
pH 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3NH 0 0 0 0 0 0 0 0 گرم برليتر()ميلي 

 11 10 11 11 11 10 10 11 جمع امتياز

 88/0 0 11/8 11/8 88/0 0 0 11/8 امتياز شاخص
 

 

هاي مختلف: امتياز هر پارامتر و رتبه کيفي آب در ايستگاه5جدول   

 ايستگاه

 پارامتر

1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 

برليتر( گرم)ميلي  DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5BOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گرم برليتر()ميلي 

گرم برليتر()ميلي  TN 0 0 8 8 8 8 8 8 8 0 

گرم برليتر()ميلي  TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3NH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گرم برليتر()ميلي 

 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 جمع امتياز

11/8 امتياز شاخص  11/8  0 0 0 0 0 0 0 88/0  
 

 

 

 

          

 بحث
براساس جداول امتيازدهي ارائه شده براي مراحل و        

(، کيفيت آب 0و  0برداري )جداول هاي مختلف نمونهايستگاه

در pH هاي اکسيژن محلول، فسفات، آمونياک و براساس پارامتر

 8)وضعيت مطلوب(، نيتروژن غيرآلي کل در رتبه  0رتبه 

در   5BOD)وضعيت بد( و در نهايت   0)وضعيت ضعيف( و رتبه 

)وضعيت بد( ارزيابي شد. با استفاده از اين شاخص،  0رتبه 

تلف هاي مخهاي مورد مطالعه از نظر پارامترتشابه باالي ايستگاه

 81/8کيفي آب، کامالً مشخص و رتبه کلي براي اين منطقه 

باشد. با توجه تعيين شد که بيان کننده کيفيت ضعيف آب مي

ها و کم به شرايط کم و بيش يکسان حاکم بر تمامي ايستگاه

عمق بودن اين تاالب که باعث اختالط کامل آب و همگن شدن 

ب قابل انتظار شود، چنين تشابهي از نظر کيفيت آمحيط مي

 بود. 

طور طبيعي تمامي عوامل در يک اکوسيستم سالم، به       

اکولوژيک و بيولوژيک متاثر از تغييرات فصلي و زماني در 

نوسانند و شدت اين نوسان با توجه به موقعيت جغرافيايي، 

هاي غالب و شکل منبع آبي متفاوت است وسعت، عمق، جريان

دار پارامترها در تغييرات فصلي معني(. 0831مديسه، )دهقان

ها مطالعه حاضر و بسياري از مطالعات ديگر در ساير اکوسيستم

گزارش  (1113و همکاران،  Nemati؛ 0831)دهقان مديسه، 

 شده است. 
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( در ميزان P<10/1داري )از نظر زماني تفاوت معني       

برداري مشاهده شد. اکسيژن محلول بين مراحل مختلف نمونه

تغييرات اکسيژن محلول از بهار تا نيمه تابستان روند کاهشي 

 تواند ناشي از کاهش قابليت انحالل اکسيژن يمداشته که 

هاي حياتي يتفعالچنين افزايش دليل افزايش دماي آب و همبه

هاي اکسيداسيون مواد آلي باشد. از نيمه دوم موجودات و فرايند

کند. روند يممه دوم پاييز روند صعودي را طي تابستان تا ني

صعودي مشاهده شده در اين مدت با وجود افزايش دماي آب و 

هاي هاي اکسيداسيوني مواد آلي، ناشي از شدت فرايندفعاليت

چنين شکوفايي پاييزه فتوسنتزي توسط انبوه گياهان آبزي و هم

باشد ميدليل مناسب شدن شرايط محيطي ها بهپالنکتونفيتو

که باعث افزايش غلظت اکسيژن شده است. در فصل زمستان 

تواند يابد، که اين کاهش مييمميزان اکسيژن مجدداً کاهش 

دليل خزان گياهان آبزي ناشي از کاهش پوشش گياهي تاالب به

طورکلي نوسانات باشد. بهها پالنکتونو کاهش جمعيت فيتو

ه بود. در هر صورت ميزان اکسيژن داراي دو پيک بهاره و پاييز

چنين مراحل مختلف ها و هماکسيژن محلول در تمامي ايستگاه

تواند ناشي از گستردگي سطح برداري باال بود، که مينمونه

چنين انبوهي تاالب، وزش دائمي باد، کم عمق بودن تاالب و هم

 .(Li ،1118) باشدگياهان آبزي و عمل فتوسنتز 

برداري هاي نيترات در مراحل مختلف نمونهداده ميانگين       

( نشان داد. از اوايل بهار تا اواخر P<10/1داري را )تفاوت معني

تابستان( ميزان نيترات کاهش يافته، در فصل پاييز ميزان آن 

افزايش و مجدداٌ در فصل زمستان کاهش يافته است. يکي از 

ياهي داليل پايين بودن سطح نيترات در آب تاالب، پوشش گ

خصوص انبوه منطقه است، چرا که ترکيبات معدني نيتروژن، به

 ها، در فصول رشد و توسعه گياهان آبزي و فيتوپالنکتون

چنين هم .(Li ،1118)شوند سرعت توسط گياهان جذب ميبه

و  بودهوابسته  TSSميزان غلظت ترکيبات معدني نيتروژن به

سازي ها پاکمراه آنتواند با ته نشين شدن ذرات معلق به همي

رسد روند تغييرات ايجاد شده در نظر ميبه .(Li ،1118)شود 

هاي کشاورزي و ميزان نيترات در فصول مختلف سال، با فعاليت

هاي مشرف به تاالب ارتباط داشته باشد، به داري در دامنهباغ

هاي ازته و آلي مورد استفاده در بخش اين ترتيب که کود

والً در فصل داشت )خرداد تا مرداد( در منطقه کشاورزي که معم

هاي دليل آبياري غرق آبي زمينگيرد، بهمورد استفاده قرار مي

کشاورزي و باغات، از طريق نفوذ به پيکره آبي تاالب باعث 

 نيترمهمافزايش بار مواد مغذي تاالب در فصل پاييز شده و 

باشد. عامل در افزايش مواد مغذي در اين فصل  مي

شود ها باعث ميچنين کاهش رشد گياهان آبزي و خزان آنهم

ها که روند مصرف اين مواد مغذي کاهش يافته و غلظت آن

اي را در فصل پاييز در تاالب نشان دهد. افزايش قابل مالحظه

اين روند در خصوص ساير مواد مغذي مانند نيتريت و فسفات 

کشاورزي به تاالب وارد هاي تواند از منابع زهکش زمينکه مي

و همکاران  Kaziشود نيز صادق است. در تأييد اين نظر مطالعه 

در درياچه مانچار در پاکستان نشان داد که ميزان  (1118)

آلوده شدن  يجهنتتواند يمنيترات، آمونيوم، نيتريت و فسفات 

ي هافاضالبعلت نفوذ به محيط به هاآنآب باشد که ورود 

در همين  .ي مصرف شده در کشاورزي استخانگي و کودها

رابطه مطالعه ديگري که روي رودخانه تيت انجام شد، ثابت کرد 

هاي انساني، يتفعالعلت که ميزان باالي اشکال نيتروژن به

ي آلي بوده است که هاکنندهاستعمال کودهاي کشاورزي و آلوده

 (.SCDHEC ،1110) شديمبه رودخانه تخليه 

داري بين مرحله نيتريت، از نظر آماري اختالف معنيبراي        

ترين (. نيتريت کمP<10/1اول با ساير مراحل وجود دارد )

خود ميزان از مجموع ترکيبات نيتروژن در آب تاالب را به

گرم بر ليتر ميلي 183/1اختصاص داده و ميانگين آن برابر با 

نطقه مورد است. از جمله داليل پايين بودن سطح نيتريت در م

توان به نقش موثر اکسيژن در فراهم نمودن امکان مطالعه مي

 انجام عمل نيتريفيکاسيون و تبديل نيتريت به نيترات و 

چنين نقش گياهان آبزي در جذب ترکيبات معدني نيتروژن هم

(Li ،1118 ) اشاره کرد. ورود نيتريت به تاالب، همانند نيترات

هاي آلي به اي کشاورزي و فاضالبهدليل ورود پسابتواند بهمي

، SCDHEC؛ 1118 ،و همکاران Kazi) پيکره آبي تاالب باشد

1110.) 

داري در ميزان آمونيوم بين مراحل مختلف اختالف معني       

( وجود داشت. روند تغييرات آمونيوم از P<10/1برداري )نمونه

نيترات  اوايل بهار تا اواخر زمستان کاهشي است. آمونيوم بعد از

ترين شکل از ترکيبات نيتروژن دار در آب تاالب بوده که فراوان

گيري شد. گرم بر ليتر اندازهميلي 101/1ميانگين آن برابر با 

ترين اشکال نيتروژن که در بررسي شرايط تروفي مدنظر مهم

گيرد شامل نيتريت، نيترات، آمونيوم و نيتروژن موجود قرار مي

مقادير آمونيوم، نيتريت و  معموالًاست.  (TKN)در ترکيبات آلي 

ها کم است. عالوه بر اين، اين ها و تاالبنيترات در درياچه

 سرعت به يکديگراشکال نيتروژن تحت تأثير شرايط محيطي به

ها مصرف فيتوپالنکتون و هاماکروفيت توسط کهاين يا و شده تبديل

ين ميزان نيتروژن شوند. بنابراين بهترين مقياس براي تخممي
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هاي آبي، نيتروژن موجود در ترکيبات آلي موجود در اکوسيستم

 .(USEPA ،1111) و يا نيتروژن کل است

داري بين مراحل مختلف اختالف معني pHتغييرات زماني        

(. از اوايل بهار تا اوايل پاييز P<10/1برداري نشان داد )نمونه

تا اواخر زمستان کاهش  آب تاالب افزايش و سپس pHميزان 

هاي تواند ناشي از کاهش رويشيافته است. اين کاهش مي

اکسيدکربن غلظت دي افزايش نتيجه در و هافيتوپالنکتون و گياهي

 pH. دامنه تغييرات (1110و همکاران،  Parinet) در تاالب باشد

طورکلي ميانگين آن براي بوده که به 00/01تا  00/1بين 

برآورد شده و  01/8ها در تمام طول سال برابر با يستگاهاتمامي 

آب نقش  pH دهنده ماهيت قليايي آب تاالب است. ميزان نشان

ي در سالمت و قابليت باروري آب داشته و گفته اکنندهتعيين

يک فاکتور بسيار مهم در ارزيابي کيفيت آب  pH شوديم

  .(Ahipathy ،1111) باشديم

 در محدوده قليايي، با توجه به ساختار  pHداشتن  قرار        

شناسي حوزه آبخيز تاالب )رسوبات کارستي( طبيعي است زمين

برداري، و تغييرات ايجاد شده در دامنه بين مراحل مختلف نمونه

هاي گياهي هاي فتوسنتزي، رويشترين تطابق را با فعاليتبيش

منه اين تغييرات و شکوفايي پالنکتوني تاالب دارد. اگرچه دا

رسد نظر ميهاي قليايي قرار دارد، ليکن بهتماماً در محدوده آب

تغيير در محتواي ذخيره کربني آب توانسته است اين نوسانات 

هاي ساير گيري با يافتهايجاد کند. اين نتيجه pHرا در ميزان 

 .(1110و همکاران،  Parinet)محققين تطابق دارد 

برداري آب تاالب در مراحل مختلف نمونه ميانگين کدورت       

ترين ميزان آن در فصل که کمطوري(. بهP<10/1دار بود )معني

شود. ترين آن در پاييز و زمستان ديده ميبهار و تابستان و بيش

اي در افزايش ميزان کنندهذرات جامد معلق در آب نقش تعيين

در فصل  TSSکدورت دارند، در اين مطالعه نيز با افزايش ميزان 

پاييز و زمستان، و کاهش پوشش گياهي که مؤثر در افزايش 

 ذرات معلق است، ميزان کدورت آب افزايش يافته است

(USEPA ،1111). رسد افزايش ميزان يمنظر چنين بههم

دليل وزش بادهاي زمستان، به کدورت آب در فصول پاييز و

باشد که يمخصوص فصل پاييز( شديد در اين دو فصل )به

 هم خوردن رسوبات بستر تاالب موجب تالطم شديد آب و به

دليل دليل عمق کم آن شده است. اليه سطحي رسوبات بهبه

صورت معلق در آمده و عدم متراکم شدن با تالطم جزيي آب به

 شوند.يمدر ستون آب پراکنده 

آب تاالب در مراحل مختلف TDS روند تغيير در ميزان        

( بود. در فصل P<10/1دار )برداري داراي اختالف معنينمونه

آب تاالب تقريباً ثابت بوده و  TDSبهار و تابستان ميزان 

تغييرات جزئي را نشان داده است. در فصول پاييز و زمستان 

)اواخر پاييز( از  1ميزان اين فاکتور افزايش يافته و تنها مرحله 

 TDS  طورکلي روند تغييراتاين روند تخطي کرده است. به

باشد، به اين صورت که با افزايش مشابه هدايت الکتريکي مي

مشاهده  ECها( افزايش ت جامد محلول )عمدتاً نمکذرا

رسد وزش بادهاي شديد و ايجاد تالطم مي نظر. بهشودمي

هم خوردن رسوبات بستر دليل شديد در توده آب و در نتيجه به

 در فصول پاييز و زمستان باشد. TDSبر افزايش ميزان 

احل داري را بين مراختالف معني  5BODتغييرات زماني        

ترين ميزان (. بيشP<10/1برداري نشان داد )مختلف نمونه

5BOD  ين ميزان اين فاکتور در ترکمدر فصل بهار و تابستان و

ي هاآببراي  5BOD گيري شد. ميزانفصول سرد سال اندازه

گرم در ليتر تعيين گرديده است، در ميلي 8تر از غيرآلوده کم

گرم در ميلي 18/80برابر با  که ميانگين آن در اين تاالبصورتي

علت ورود تواند بهيم 5BODليتر برآورد گرديد. ميزان 

ي انساني، هاپسابهاي آلي قابل تجزيه، ناشي از يندهآال

ي و غيره به محيط باشد. چراي پروردامهاي کشاورزي، يتفعال

هاي کشاورزي که ينزمي اهلي در اطراف تاالب، زهکشي هادام

شوند، زهکشي فاضالب يمهاي حيواني تقويت عموماً با کود

روستاهاي اطراف، مواد آلي توليد شده در خود تاالب و غيره، از 

منابع ورود مواد آلي قابل تجزيه هستند که منجر به افزايش 

5BOD شود. در تأييد اين نظر ثابت شده است که اثر يم

در آب   5BODين عوامل افزايش ترمهمهاي محلي از يآلودگ

 .(1118و همکاران،  Kazi) باشديم هاتاالبها و ياچهدر

کيفيت آب تاالب ضعيف ، WQSبا استفاده از شاخص        

ارزيابي شد. نتايج نشان داد که آب تاالب از نظر سالمت شرايط 

چنين برداري و هممناسبي نداشته و در تمام مراحل نمونه

در طبقه  (، کيفيت آب0هاي مورد مطالعه )شکل ايستگاه

ضعيف قرار گرفت. که براي حيات بسياري از موجودات زنده 

مناسب نيست. لذا با توجه به پتانسيل زيستي اين تاالب و 

وابستگي چرخه حيات بسياري از آبزيان اين منطقه، هر گونه 

تغيير در کيفيت شرايط محيطي و روند نزول کيفيت 

طلوب در اين تواند هشداري از وضعيت نامپارامترهاي آب، مي

منطقه باشد. تحقيق حاضر نشان داد که نيتروژن غيرآلي کل و 

5BOD ترين پارامترهاي موثر در شاخص مهمWQS  بوده که

باعث کاهش مقدار عددي شاخص و در نهايت کيفيت آب تاالب 

ازجمله عوامل موثر در کاهش کيفيت آب در اين  اند.شده

ي انساني و هاتيفعالي آلي و هايآلودگمنطقه ورود 
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هاي طوالني مدت و گردشگري در منطقه است. انجام پايش

نتايج بهتري را حاصل کرده و در نهايت با  توانديممداوم 

همکاري مسئوالن ذيربط، مديريت صحيحي براي سالمت اين 

 کار گرفت.به هاستمياکوس

 

 تشکر و قدرداني
شيالت وسيله از زحمات کارشناسان محترم گروه نبدي       

آقايان مهندس ابراهيم متقي و مهندس سعيد اسداله و سرکار 

خانم مهندس رجايي، کارشناس محترم گروه محيط زيست، 

چنين از همکاري مديريت و پرسنل آقاي مهندس رضواني و هم

 خصوصبهمحترم محيط زيست استان چهارمحال و بختياري 

تشکر و بانان محترم تاالب چغاخور شهرستان بروجن و محيط

 آيد.عمل ميقدرداني به

 

 منابع

ها، بهداشت و استاندارد آالينده .1381 ،ساري، ع.اسماعيلي .1

 صفحه. 181در محيط زيست. انتشارات نقش مهر. 

ارثي، ف.، سبزعليزاده، س. و کيان ؛مديسه، س.دهقان .2

غربي تعيين کيفيت آب خوريات خوزستان )شمال .1387

. مجله علمي شيالت WQSخليج فارس( با استفاده از شاخص 

 .11تا  10ات صفح ،0شماره  ،03ايران. سال 

رياحي، م.،  و داوودي، ق. ؛نظريان، ع. ؛شيوندي، د. .3

و محال  سيماي محيط زيست در استان چهار .1388

 صفحه. 010بختياري. شرکت چاپ و نشر افست. شهرکرد. 

4. Ahipathy, M.V. and Puttaiah, E.T., 2006. Ecological 

Characteristics of Vrishabhavathy River in Bangalore 

(India), Environmental geology. Vol. 49, No. 8, pp: 

1217-1222. 

5. APHA, 1992. Standard Methods  for the Examination of 

water and waste water, 18th Edition.. American Public 

Health Association, Washington, D.C. 1350 P. 

6. Bordalo, A.A.; Nilsumranchit, W. and Chalermwat, 

K., 2001. Water quality and uses of the Bangpakong 

River (Eastern Thailand). Water Research. Vol. 35, No. 

15, pp: 3635-3642.  

7. Bortone, S.A., 2005. Estuarine indicators. CRC Press 

530 P. 

8. Creswell, R.L., 1993. Aquaculture desk reference. Van 

Nostrand Reinhold. 210 P. 

9. Hakanson, L., 1980. An ecological risk index for 

aquatic pollution control. A sedimentological approach. 

Water Research. Vol. 14, pp: 975-1001. 

10. House, M.A. and Ellis, J.B., 1987. The development of 

water quality indices for operational management. Water 

Science and.Technology. Vol. 19, No. 9, pp: 145-154. 

11. Kazi, T.G.; Arain, M.B.; Jamali, M.K.; Jalbani, N.; 

Afridi, H.I.; Sarfraz, R.A.; Baig, J.A. and Shah, A. 

Q., 2009. Assessment of water quality of polluted lake 

using multivariate statistical techniques: A case study, 

Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 72, pp: 

301-309. 

12. Landwehr, J.M. and Deininger, R.A., 1976. A 

comparison of several water quality indexes. Water 

Pollution Contro1 Federation. Vol. 48, No. 5, pp: 954-

958. 

13. Li, X.; Manman, C. and Anderson, B.C., 2009, Design 

and performance of a water quality treatment wetland in 

a public park in Shanghai, China. Ecological 

Engineering. Vol. 35, pp: 18-24. 

14. Nemati Varnosfaderany, M.; Mirghaffary, N.; 

Ebrahimi, E. and Saffianian, A., 2008. Water quality 

assessment in an arid region using a water quality index. 

Water Science and Technology. Vol. 60, No. 9, pp: 

2319-2327. 

15. Parinet, B.; Lhote, A. and Legube, B., 2004, Principal 

component analysis: an appropriate tool for water quality 

evaluation and management-application to a tropical lake 

system, Ecological Modeling. Vol. 178, pp: 295-311. 

16. Pearson, T.H. and Rosenberg, J., 1987. Macrobenthic 

succession in relation to organic enrichment and 

pollution of the marine environment. Oceanogeraphy and 

Marine Biology Annual Review. Vol. 16, pp: 229-311. 

17. Pesce, S.F. and Wanderlin, D.A., 2000, Use of water 

quality indices to verify the impact of Cordoba city 

(Argentina) on Suquia river, Warer Research. Vol. 34, 

No. 11, pp: 2915-2926. 

18. SCDHEC (South Carolina Department of Health and 

Environmental Control), 2001. Water classification and 

standards (Regulation 61-68) and classified waters 

(Regulation 61-68) for the state of South Carolina. Office 

of Environmental Quality Control, Columbia, S.C. 73 P. 

 921



  WQSارزیابی کیفی آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص                                                            ابراهیمی و همکاران

 

19. Silva, A.M.; Novelli, E.L.B.; Fascineli, M.L. and 

Almeida, J.A., 1999. Impact of an environmentally 

realistic intake of water contaminants and superoxide 

formation on tissues of rats. Environmental Pollution. 

Vol. 105, pp: 243-249. 

20. Tiner, R.W., 1999. Vegetation Sampling and Analysis for 

Wetlands, Wetland Indicators: A Guide to Wetland 

Identification, Delineation, Classification, and Mappin. 

Boca Raton: CRC Press LLC. 341 p. 

21. USEPA, 2000. EPA Manual, Constructed Wetlands 

Treatment of  Municipal Wastewaters, 625/R-99/010. 

22. Van Dolah, R.F.; Jutte, P.C.; Riekerk, G.H.; Levisen, 

M.V.; Scrowe, S.; Lewitus, A.; Chestnut, D.E.; 

Mcdermoth, W.; Bearden, D. and Fulton, M.H., 2004. 

The condition of South Carolinas estuarine and coastal 

habitats during 2001-2002. SCECAP (South Carolina 

estuarine and coastal assessment program). Technical 

report. Vol. 100, 73 P. 

23. Warwick, R.M., 1986. A new method for detecting 

pollution effects on marine macrobenthic communities. 

Journal of Marine Biology. Vol. 92, pp: 557-562. 

 

 

 921


