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بررسی تغييرات زمانی و مکانی کيفيت آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص کيفی
آب )(WQI
پژمان فتحي ،1عيسي ابراهيمي ،1نوراله ميرغفاري ،2علي رضا اسماعيلي
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 1گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
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نوع مقاله:

چکيده

پژوهشی

به منظور بررسی کيفيت آب تاالب چغاخور با استفاده از شاخص  ،WQIتعداد  10ايستگاه انتخاب و با 3
تکرار در هر ايستگاه ،از ارديبهشت تا اسفند ماه  ،1389با تناوب  45روز يکبار اقدام به نمونه برداري از
آب تاالب گرديد .شاخص کيفی آب ) (WQIبا استفاده از  9پارامتر کيفی آب شامل نيترات ،نيتريت،
قليائيت ،سختی ،کدورت ،هدايت الکتريکی ،اکسيژن محلول pH ،و  BOD5محاسبه و مورد ارزيابی قرار
گرفت ،براي اين منظور به هر يک از پارامترها بر اساس اهميت آنها در زندگی آبزيان و نقش آنها در
استفاده از منابع آب براي مصارف انسانی يک وزن ) (AWاز  1تا  4اختصاص داده شد .آناليز واريانس
دادههاي حاصل از محاسبه  WQIاختالف معنی داري را بين زمانهاي مختلف نشان داد (.)P > 0/01
نتايج حاصل ،کيفيت آب تاالب را در  2طبقه خيلی فقير و نا مناسب قرار داد و مشخص شد که آب تاالب
براي مصارف انسانی ،به خصوص نوشيدن مناسب نيست .مهمترين فاکتور مؤثر در ارزيابی کيفيت آب بر
اساس اين شاخص BOD5 ،بود.
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توسعه انسانی و گسترش فعاليت هاي اقتصادي ،بدون شک منجر به افزايش نياز آب براي اهداف مختلف میشود .منابع آب در
ايران ،به خصوص در سه دهه گذشته در اثر مصرف بيش از حد در کاربريهاي مختلف تحت تأثير قرار گرفته و به علت
تغييرات آب و هوايی در اين سالها  ،با کاهش قابل توجهی مواجه شده است .کيفيت آب به طور حتم متأثر از کاربريهاي کمی
و کيفی منابع مختلف آن است .بنابراين برنامه ريزيهاي ملی و مديريت منابع ،همگی در رابطه با اولويت در نوع استفاده از
منابع آبی میباشد .عبارت ک يفيت آب براي دست يابی به يک شناخت جامع از چگونگی امکان استفاده از منابع آب براي
مصرف انسانی توسعه پيدا کرده است ( .)Vaux, 2001اين واژه به طور گسترده در علوم مختلف و موارد وابسته به آنها استفاده
شده و به عنوان يک ضرورت براي مديريت منابع آب مطرح است ( .)Parparov et al., 2006کيفيت آب در يک اکوسيستم آبی
به وسيله تعدادي از فاکتورهاي فيزيکی ،شيميايی و بيولوژيکی تعيين میشود ( .)Sargaonkar and Deshpande, 2003بنابراين
مسئله مهم در مورد پايش کيفی آب ،همبستگی پي چيده بين تعداد زيادي از متغيرهاي اندازه گيري شده است ( Boyacioglu,
 .)2006,بيشترين تغييرپذيري منابع آب ناشی از تأثيرات طبيعی و فعاليتهاي انسانی میباشد (.)Simeonov et al., 2002
روشهاي زيادي براي آناليز دادههاي مربوط به کيفيت آب وجود دارد که با توجه به اهداف مطالعات ،روشهاي نمونه برداري،
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منطقه مورد مطالعه و همچنين اندازه نمونهها با يکديگر متفاوت هستند .به عنوان مثال برخی از روشها مثل شاخص
براي طبقه بندي ،مدل سازي و يا تفسير منابع آبی به کار گرفته میشوند ( .)Boyacioglu, 2007a; Simeonov et al., 2002
يکی از مؤثرترين روشهاي بررسی کيفيت آب استفاده از شاخصهاي مناسب ارزيابی است ).(Dwivedi and Pathak, 2007
اين شاخصها بر پايه ميزانهايی از پارامتر هاي مختلف فيزيکی ،شيميايی و زيستی در يک نمونه آب بنا نهاده شده است.
استفاده از شاخصها در برنامههاي پايش براي ارزيابی سالمت اکوسيستم بسيار مفيد بوده و میتواند به عنوان يک معيار براي
ارزيابی موفق و مناسب در استراتژيهاي مديريتی براي بهبود کيفيت آب استفاده شود ( .)Rickwood and Carr, 2009شاخص
کيفی آب ) (WQIمیتواند مجموعهاي از دادههاي پارامترهاي کيفی آب در زمانها و مکانهاي مختلف را استفاده کرده و
اطالعات آنها را به يک ارزش واحد براي دورههايی از زمان و مکان تبديل کند ( .)Shultz, 2001اين مطالعه تالشی براي
ارزيابی تغييرات زمانی و مکانی کيفيت آب با استفاده از شاخص کيفی آب ) (WQIدر تاالب چغاخور ،از نقطه نظر مناسبت با
استانداردهاي آبزيان و همچنين استانداردهاي جهانی براي مصارف انسانی است.
WQI

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه تاالب چغاخور با مساحتی حدود  1500هکتار بود که در دشت گندمان -بلداجی در استان چهارمحال
بختياري واقع شده است .دشت گندمان -بلداجی در مختصات جغرافيايی́ 31°-50تا ́ 32°-00عرض شمالی و ́ 51°-00تا ́-10
 51°طول شرقی واقع گرديده است (شيوندي و همکاران .)1388 ،نمونه برداري از ارديبهشت تا اسفند ماه  1389در  8مرحله
به فاصله زمانی  45روز يکبار در  4فصل انجام شد .براي انجام اين تحقيق  10ايستگاه نمونه برداري به طوري که فواصل بين
ايستگاههاي مجاور از هر طرف  1کيلومتر بود در نظر گرفته شد .مکانها به طور دقيق با استفاده از نقشه توپوگرافی و به روش
شبکه بندي بر روي نقشه مشخص گرديد و محل تقاطع خطوط شبکه به عنوان ايستگاه نمونه برداري انتخاب شد .براي
دسترسی به اين نقاط از دستگاه  GPSاستفاده شد (.)Tiner, 1999

شکل  .1نقشه منطقه مورد مطالعه
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براي نمونه برداري از آب در هر ايستگاه پس از  3بار شستشوي ظرف نمونه با آب تاالب ،يک ليتر آب از عمق  30سانتيمتري
برداشت و در شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل شد .از بين پارامترهاي فيزيکوشيميايی محاسبه شده ،تعداد  9پارامتر شامل
نيترات ،نيتريت ،قليائيت ،سختی ،کدورت ،هدايت الکتريکی ،اکسيژن محلول pH ،و  BOD5انتخاب شدند .مقادير استفاده شده
براي هر پارامتر ،ميانگين  3تکرار براي هر ايستگاه در هر مرحله میباشد.

تغييرات زمانی و مکانی کيفيت آب تاالب چغاخور...

فتحی و همکاران

پارامترهاي فيزيکی و شيميايی آب شامل دما ،اکسيژن محلول و درصد اشباعيت اکسيژن در محل ايستگاه با استفاده از
دستگاههاي پرتابل اندازه گيري شد .دما به وسيله دماسنج جيوه اي با دقت  0/1درجه سانتيگراد ،اکسيژن محلول با اکسيژن
متر مدل  WTW-OXI 196ساخت آلمان EC, pH ،و کدورت به ترتيب با استفاده از دستگاههاي  pHمتر ديجيتال
 Schottgerateمدل  666221ساخت آلمان EC ،متر ديجيتال مدل  CIBA, CORNINGساخت آمريکا و کدورت سنج مدل
 DRT-15CEاندازه گيري شد BOD5 .به روش اکسيژن باقی مانده پس از  5روز به وسيله دستگاه اکسيژن سنج ( APHA,
 ،)1992يون نيترات و نيتريت به روش کالريمتري و اندازه گيري با طيف سنجی نوري به ترتيب به وسيله دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  AANALYST 700 PERKIAN ELMERو دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  JENWAY 6400ساخت
انگلستان اندازه گيري شد ( .)APHA, 1992قليائيت به روش کالريمتري و انجام عمل تيتراسيون ( )APHA, 1992و سختی به
روش تيتراسيون با  EDTAاندازه گيري شد (.)APHA, 1992
تجزیه و تحليل آماری

بررسی آماري دادهها در تناوبهاي مکانی (ايستگاه هاي مختلف) و زمانی (مراحل مختلف نمونه برداري) در نرم افزار
) (SPSS,18انجام شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسميرنف و يکنواختی واريانسها با استفاده از
آزمون لون بررسی شد .به منظور بررسی اختالف بين ايستگاهها و همچنين زمانهاي مختلف نمونه برداري ،از آناليز واريانس
يکطرفه استفاده شد و در ادامه از آزمون مقايسه ميانگينها به روش دانکن استفاده گرديد .در نهايت به منظور ارائه روند
تغييرات مکانی و زمانی دادهها ،همچنين به منظور دست يابی به يک ديد کلی در مورد تغييرات آنها در تاالب چغاخور،
نمودارهاي باکس -ويسکر پالت با استفاده از نرم افزار  Statgraphicsترسيم گرديد .براي بررسی همبستگی بين پارامترها با
يکديگر و شاخص  WQIاز ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد.
روش تعيين شاخص WQI

برآورد مقدار عددي شاخص  WQIبراساس پارامترهايی انجام شده است که از نقطه نظر مناسبت براي مصارف انسانی مورد
توجه و مطالعه قرار گرفتهاند .در اين مطالعه از استانداردهاي توصيه شده توسط سازمان سالمت جهانی ) (WHOو
استانداردهاي آب آشاميدنی در ايران استفاده شد ( . )WHO, 2004نحوه محاسبه اين شاخص شامل مراحل زير است:
مرحله  :1با توجه به ديدگاههاي کارشناسان در مطالعات قبلی به هر پارامتر يک وزن ) (AWاز  1تا  4اختصاص داده شد
( Abrahão, 2007, Boyacioglu, 2007a,b, Chougule et al., 2009, Dwivedi and Pathak, 2007, Kannel, 2007,
 )Karakaya and Evrendilek, 2009, Pathak and Banerjee, 1992, Pesce and Wunderlin , 2000ميانگين اين مقادير
براي وزنهاي اختصاص داده شده به هر پارامتر با ذکر منابع در جدول  1ارائه شده است .در اين وزن دهی ،نسبت وزنی  1به
عنوان کمترين همبستگی و  4به معنی بيشترين همبستگی است.

RW = AW/ ∑ AW

رابطه :1
در رابطه  RW ،1نسبت وزنی و  AWوزن اختصاص داده شده به هر پارامتر (بر اساس جدول) است .محاسبه نسبت وزنی هر
پارامتر در جدول  2آمده است.
مرحله  :3يک مقياس سنجش کيفيت ) (Qiبا استفاده از رابطه  2به همه پارامترها جز  pHو  DOاختصاص داده شد و براي
 pHو  DOاز رابطه  3استفاده شد.
رابطه :2

رابطه :3

Qi = (Ci / Si) × 100
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مرحله  :2نسبت وزنی ) (RWبا استفاده از رابطه  1محاسبه شد.
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در روابط  2و  :Qi ،3ميزان کيفی :Ci ،ميزان به دست آمده از هر پارامتر در آزمايشگاه :Si ،ميزان گزارش شده در استاندارد
جهانی و يا استاندارد ايران و  :Viميزان مطلوب که براي  pHبرابر با  7و براي  DOبرابر با  14/6پيشنهاد شده است ( Alobaidy
.)et al., 2010
مرحله  :4سر انجام براي محاسبه  WQIابتدا زير شاخص  SIiبراي هر پارامتر محاسبه شد (رابطه  )4و از مجموع  SIiها مقدار
عددي  WQIبرآورد شد (رابطه  )5در نهايت با استفاده از جدول  3طبقه کيفی آب مشخص گرديد.
رابطه :4

رابطه :5

SIi = RW × Qi

WQI = ∑ SIi

جدول  .1وزن اختصاص داده شده به هر پارامتر در منابع مختلف و ميانگين آنها با رفرنسهاي مربوطه

پارامترها

نيترات

نيتريت

قليائيت

سختی

کدورت

)(mg/l

)(mg/l

)(mg/l

)(mg/l

)(NTU

EC
)(µs

DO
)(mg/l

pH

BOD55
)(mg/l

2

2

-

1

4

4

4

1

3

3

-

-

-

-

-

4

1

2

Chougule et al.,
2009
Dwivedi and
Pathak., 2007
Kannel et al.,
2007
Karakaya and
Evrendilek., 2009
Pathak and
Banerjee., 1992
Pesce and
Wunderlin., 2000

-

-

3

2

-

4

4

4

4

-

-

1

1

2

2

4

4

3

2

2

-

1

-

1

4

1

3

2

2

-

1

2

2

4

1

3

-

-

1

1

2

2

4

4

3

2

2

-

1

2

4

4

1

3

ميزان ميانگين

2/2

2

1/ 6

1/1

2/4

2/7

4

2/1

3

منابع
Abrahão et al.,
2007
Boyacioglu 2007

جدول  .2نسبت وزنی پارامترهاي کيفی آب

استاندارد آب نوشيدنی

استاندارد آبزيان ( CCME,

()WHO, 2004

)2006, Lumb et al., 2002

وزن اختصاص داده
شده AW

RW

نيترات )(mg/l

50

13

2/2

0/099548

نيتريت )(mg/l

3

0/06

2

0/090498

قليائيت )(mg/l

100

-

1/6

0/072398

سختی )(mg/l

500

-

1/1

0/049774

کدورت )(NTU

5

5

2/4

0/108597

هدايت الکتريکی) ( s

250

-

2/7

0/122172

اکسيژن محلول )(mg/l

5

5/5

4

0/180995

pH

6/5-8/5

6/5-9

2/1

0/095023

(mg/l) BOD5

5

-

3

0/135747

22/1

1

پارامترها
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جدول  .3گروه بندي بر اساس امتياز کلی شاخص )Ramakrishnaiah et al., 2009( WQI

طبقه کيفی

مقدار شاخص به دست آمده

عالی

> 50

خوب

50-100

فقير

100-200

خيلی فقير

200-300

نا مناسب

300

نتایـج
شکل  2تغييرات شاخص  WQIرا در ايستگاههاي مورد مطالعه نشان میدهد .با افزايش آلودگی ،ميزان عددي اين شاخص نيز
افزايش میيابد .به طور کلی ،اختالف معنی داري بين ايستگاههاي مختلف مشاهده نشد (.)P >0/05

شکل  .2تغييرات  WQIدر
ايستگاه هاي مورد مطالعه

شکل  3تغييرات شاخص  WQIرا در مراحل مختلف نمونه برداري را نشان میدهد .بيشترين ميزان اين شاخص در مرحله 4
(اواخر تابستان) و کمترين آن در مرحله  7و ( 8فصل زمستان) به دست آمده است .اختالف معنی داري بين مراحل مختلف
نمونه برداري وجود داشت (.)P > 0/01

جدول  ،4ميزانهاي ميانگين ،حداکثر ،حداقل و انحراف معيار هر يک از  9پارامتر فيزيکوشيمياي محاسبه شده را نشان
میدهد ،همچنين همبستگی بين  WQIو پارامترهاي کيفی آب در جدول  5نشان داده شده است .به طور کلی بين بسياري از
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پارامترها با يکديگر و همچنين با شاخص  ،WQIهمبستگیهاي مثبت و منفی زيادي مشاهده شد .صرف نظر از
همبستگیهايی که ارتباط بين آنها صرفاً عددي بوده و منطقی به نظر نمیرسد ،ساير موارد در انتها تجزيه و تحليل و بحث
شده است.
جدول  .4خالصه آماري دادههاي کيفی آب تاالب چغاخور

پارامترها

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

نيترات )(mg/l

0/060

0/406

0/195

0/077

نيتريت )(mg/l

0/007

0/095

0/038

0/016

قليائيت )(mg/l

108

200

140/718

20/299

سختی )(mg/l

174/157

480/432

314/625

95/339

کدورت )(NTU

10/712

70/787

26/506

12/389

هدايت الکتريکی) ( s

202

378

266/337

37/422

اکسيژن محلول )(mg/l

4/400

14/400

9/317

2/087

pH

7/440

10/450

9/123

0/752

(mg/l) BOD55

9

280

72/587

51/368

بحث
شاخص  WQIبا استفاده از مجموعهاي از پارامترهاي مختلف و اهميت آنها در امتياز بندي اين شاخص محاسبه شد.
همانطور که مشاهده شد ،روند تغييرات شاخص  WQIدر بين ايستگاههاي مختلف تقريباً يکنواخت بوده و تنها در ايستگاه 10
مقدار عددي آن تا حدودي افزايش يافته است .با اين وجود اختالف معنی داري بين ايستگاههاي مختلف مشاهده نشد (>0/05
 .)Pبا توجه به جدول گروه بندي اين شاخص ،ايستگاههاي  1و  6در طبقه کيفی خيلی فقير و ساير ايستگاهها در طبقه
نامناسب قرار گرفت .به طور کلی کيفيت آب درياچه با ميانگين کلی  329/72در طبقه نامناسب قرار داشته و براي مصارف
انسانی ،از جمله نوشيدن مناسب تشخيص داده نشد (.)Ramakrishnaiah et al., 2009
جدول  .5ضرايب همبستگی پيرسون بين پارامترهاي کيفی آب و شاخص WQI

نيتريت
)(mg/l

قليائيت
)(mg/l

نيترات )(mg/l

1

نيتريت )(mg/l

*0/272

1

قليائيت )(mg/l

-0/216

-0/152

1

سختی )(mg/l

0/087

*0/254

**0/354
*

)(NTU

1
**

کدورت )(NTU

-0/152

0/162

0/271

0/432

1

( s ) EC

*0/223

-0/079

**0/551

**0/293

0/005

1

(mg/l) DO

-0/002

-0/006

0/072

0/054

*0/250

-0/085

*

*

pH

0/250

0/256

**

0/560

-0/203
**

(mg/l) BOD5

-0/040

0/031

**

-0/509

-0/509

WQI

-0/026

0/099

*-0/271

**-0/456

**معنی دار در سطح * ، %1معنی دار در سطح %5

46

**

-0/385

**

*

-0/259

1
1

0/018

-0/546

-0/111

0/064

**

0/352

0/171

0/098

0/083

**0/387

1
**0/979

1
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تغييرات شاخص  WQIدر بين مراحل مختلف نمون ه برداري نشان داد که به طور کلی از مرحله  1تا مرحله ( 4فصول بهار و
تابستان) روند تغييرات شاخص افزايشی و از مرحله  5تا ( 8فصول پاييز و زمستان) روند آن کاهشی بوده است .همانطور که
مشاهده می شود ،اختالف معنی داري بين مراحل مختلف نمونه برداري وجود داشت ( .)P > 0/01با توجه به جدول طبقهبندي
کيفی شاخص  WQIمنطقه مورد مطالعه در  2طبقه کيفی خيلی فقير و نامناسب قرار گرفت ()Ramakrishnaiah et al., 2009
و استفاده از اين آب براي مصارف انسانی و اهداف نوشيدن مناسب تشخيص داده نشد .از بين فاکتورهاي موثر در محاسبه
 ، WQIتنها اکسيژن محلول روند عکس با اين شاخص داشت و با افزايش ميزان آن ،مقدار عددي شاخص  WQIکاهش میيابد
که اين امر در فصل پاييز و زمستان کامالً مشهود بود .ساير فاکتورها رابطه مستقيم با شاخص  WQIداشت .البته الزم به ذکر
است که در فصول سرد سال پارامترهاي موثر در شاخص همچون سختی ،قليائيت ،کدورت و هدايت الکتريکی افزايش يافتهاند
و طبيعتاً ميزان عددي شاخص نيز بايد افزايش يابد ،اما برعکس ،مشاهده کاهش در ميزان شاخص به دليل کاهش ميزان
 BOD5و  pHآب تاالب در اين فصول بوده که به خصوص کاهش  BOD5نقش بسيار مؤثرتري داشته و طبقه کيفی آب را از
نامناسب به خيلی فقير تغيير داده است .به نظر میرسد کاهش ميزان  BOD5به دليل کاهش فعاليتهاي کشاورزي و ورود
کمتر پسابهاي ناشی از آن به تاالب در اين فصول بوده که باعث پايينتر آمدن شاخص  WQIو کيفيت بهتر آب در اين فصول
شده است .همچنين در ر استاي دست يابی به يک نظر صحيح در رابطه با عواملی که باعث نامناسب شدن کيفيت آب تاالب
شده است .نتايج به دست آمده به اين شکل قابل بحث میباشد:
دامنه تغييرات  pHاز  7/44تا 10/45برآورد گرديد که نشان میدهد آب تاالب ماهيت قليايی دارد pH .يکی از فاکتورهاي
بسيار مهم در تعيين کيفيت آب است ( .)Ahipathy and Puttaiah, 2006ميانگين مقادير به دست آمده براي  ،)9/12( pHعدم
تطابق  pHآب تاالب با استاندارد هاي جهانی براي آبزيان ( ،)CCME, 2006, Lumb et al., 2002استاندارد ايران و همچنين
مقادير بيان شده براي آبهاي سطحی که توسط  Leeدر رنج  6/5-8/5گزارش شده است را نشان میدهد (.)WHO, 2004
نتايج حاصل نشان دهنده همبستگی مثبت در سطح  % 1بين شاخص کيفيت آب ) (WQIو  pHمیباشد .به گونهاي که
افزايش  pHباعث کاهش کيفيت آب تاالب گرديده است.
 BOD5با ميانگين ( 72/58ميلی گرم در ليتر) بسيار بيشتر از استانداردهاي جهانی و ايران بود ( )WHO, 2004و به حالت
بحرانی رسيده است .در صورتی که آبهاي غير آلوده ميزان  BOD5کمتر از  3ميلی گرم در ليتر دارند .بنابراين BOD5
مهمترين و مؤثرترين پارامتر در محاسبه شاخص کيفيت آب ) (WQIو باال رفتن مقدار عددي آن براي اين منطقه میباشد و
نقش تعيين کنندها ي را ايفا کرده است .ميزان  BOD5میتواند به علت ورود آلودگیهاي انسانی به محيط ،توسط افرادي که
در شبانه روز براي ماهيگيري و يا ساير فعاليتهاي گردشگري در اطراف تاالبها حضور پيدا میکنند و يا به طور کلی در اثر
ورود آلودگیهاي محلی باشد ( .)Kazi et al., 2009بنابراين مقادير  BOD5احتمال وجود آلودگی آلی در اين منطقه را نشان
می دهد و يک پايش طوالنی مدت مورد نياز است .همچنين بيشترين ميزان همبستگی بين پارامترهاي کيفی آب و شاخص
 WQIدر سطح  %1مربوط به اين فاکتور بود که نشان دهنده نقش مؤثر آن در برآورد شاخص کيفی آب میباشد.
کدورت نيز يکی ديگر از پارامترهاي مهم در محاسبه شاخص  WQIو کيفيت مناسب آب براي مصارف انسانی میباشد .در اين
مطالعه نيز بعد از  ، BOD5کدورت در مقام دوم از نظر اهميت قرار داشته و از جمله عواملی که باعث وخيمتر شدن شرايط اين
منطقه شده است ،باال بودن ميزان کدورت می باشد .مقادير به دست آمده از اين فاکتور ،بيشتر از حد مجاز بوده و با استاندارد
آبزيان و استانداردهاي جهانی و ايران ( )WHO, 2004, CCME, 2006, Lumb et al., 2002سازگاري ندارد .البته الزم به ذکر
است که عدم وجود همبستگی بين اين فاکتور با شاخص  WQIبه علت کاهش مقدار عددي شاخص در فصول سرد سال علی
رغم افزايش کدورت است .چرا که در اين فصول با وجود افزايش کدورت ،کاهش ميزان  BOD5در آب تاالب ،نقش مؤثرتري
ايفا کرده و توانسته مقدار عددي شاخص را کاهش دهد.
مقادير به دست آمده براي اکسيژن محلول در بيشتر زمانها در دوره مطالعه هرگز به شرايط بحرانی نرسيده و کيفيت آب را
خوب ارزيابی میکند .همانطور که مشاهده میشود ميانگين غلظت اکسيژن محلول برابر با  9/31ميلی گرم در ليتر بود که با
استاندارد آبزيان ( )CCME, 2006, Lumb et al., 2002و استاندارد جهانی ( )WHO, 2004مطابقت داشته و براي مصارف
انسانی (شنا ،استحمام و نوشيدن) و بسياري از موجودات آبزي مناسب است ( .)Hammer, 1986, Wilcock et al., 1995ميزان
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اکسيژن محلول در تمامی ايستگاه ها و همچنين مراحل مختلف نمونه برداري باال بود که يکی از داليل باال بودن اين فاکتور در
آب تاالب ،وجود گياهان آبزي و عمل فتوسنتز میباشد ( .)Li et al., 2009همچنين اين نتايج مطابق با نتايج حاصله از ديگر
منابع آبی در ايران (رودخانه زاينده رود) و عراق (درياچه دوکان) بود (.)Alobaidy et al., 2010; Nemati et al., 2009
نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان  ECتا حدودي باالتر از سطوح گزارش شده توسط سازمان جهانی سالمت بود .اهميت
هدايت الکتريکی ) (ECبه دليل ميزان يون هاي مثبت بوده که اثرات زيادي روي طعم و مزه آب دارند .بنابراين اثر قابل توجهی
روي ميزان مقبوليت آب براي نوشيدن دارد ( .)Pradeep, 1998; WHO, 2004هدايت الکتريکی ،يک نتيجه غيرمستقيم از
ميزان نمکها ي حل شده است و هدايت الکتريکی باال میتواند ناشی از اثر عوامل جوي طبيعی ،سنگهاي رسوبی معين و يا
يک منبع انسانی مثل صنعت و يا خروجی فاضالب باشد (.)WHO, 2004
نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد که ميزان سختی آب اغلب باالتر از حداقل گزارش شده توسط سازمان جهانی
سالمت ( 200ميلی گرم در ليتر) و مطابق با استاندارد ايران ( 500ميلی گرم در ليتر) اين سختی مناسب بوده و کمتر از
استاندارد در ايران بود ( .)WHO, 2004ميزان سختی آب يکی از پارامترهاي مهم براي کيفيت آبهاي مورد استفاده در مصارف
خانگی ،صنعتی ،کشاورزي و آبزي پروري است.
مقادير به دست آمده براي قليائيت به مراتب باالتر از حد مجاز گزارش شده در استاندارد سازمان سالمت جهانی و استاندارد
ايران بود ( .)WHO, 2004البته افزايش ميزان سختی و قليائيت نيز از جمله موارد موثر در افزايش آلودگی آب و محاسبه
شاخص  WQIاست .ولی همان طور که مشاهده میشود بين اين فاکتورها و شاخص  WQIهمبستگی منفی وجود دارد که
علت آن ،کاهش ميزان عددي شاخص  WQIدر فصول سرد سال ،ناشی از کاهش بسيار زياد  BOD5در اين فصول است.
ميانگين نيترات در آب تاالب برابر با  0/865ميلی گرم در ليتر بود .همچنين نيتريت با ميانگين  0/038ميلی گرم در ليتر،
کمتر ين ميزان از ترکيبات نيتروژن دار در آب تاالب را به خود اختصاص داده ،که ميزان آنها با استانداردهاي جهانی و ايران
( )WHO, 2004و همچنين استاندارد آبزيان ( )CCME, 2006; Lumb et al., 2002مطابقت دارد .بنابراين آب تاالب از نظر
ميزان نيترات و نيتريت ،مناسب براي آبزيان ،شرب و ساير مصارف میباشد .يکی از داليل پايين بودن سطح نيترات و نيتريت
در آب تاالب ،پوشش گياهی منطقه است ،چرا که ترکيبات معدنی نيتروژن توسط گياهان جذب میشوند (.)Li et al., 2009
در مجموع ،با استفاده از شاخص  WQIکيفيت آب تاالب نامناسب ارزيابی شده که براي مصارف انسانی و استفاده شرب مناسب
نيست .همچنين ميزان برخی از فاکتورها با استاندارد آبزيان نيز مغايرت داشت .از جمله عوامل مؤثر در کاهش کيفيت آب در
اين منطقه ورود آلودگیهاي آلی و فعاليتهاي انسانی و گردشگري در منطقه است .موثرترين فاکتورهايی که باعث وخيم شدن
شرايط اين تاالب شده اند ،کدورت و  BOD5بود .انجام پايش هاي طوالنی مدت و مداوم میتواند نتايج بهتري را حاصل کرده و
در نهايت با همکاري مسؤالن ذيربط ،مديريت صحيحی براي سالمت اين اکوسيستمها به کار گرفت.
تشکر و قدردانی
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بدين وسيله از زحمات کارشناسان محترم گروه شيالت آقايان مهندس ابراهيم متقی و مهندس سعيد اسداله و سرکار خانم
مهندس رجايی ،کارشناس محترم گروه محيط زيست ،آقاي مهندس رضوانی و همچنين از همکاري مديريت و پرسنل محترم
محيط زيست استان چهارمحال و بختياري به خصوص شهرستان بروجن و محيط بانان محترم تاالب چغاخور تشکر و قدردانی
مینماييم.
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