
 هايزمانی کمی و کیفی پساب -بررسی تأثیر مکانی 
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 چکیده
DO, pH, NO)3-شیمیایی وهدف از این تحقیق استفاده از پارامترهاي فیزیکی

, TDS, TSI)-34, PO شاخص کیفیت آب ،IRWQI هاي آماري جهت و روش
آب  هاي کاربري اراضی بر کیفیتزمانی پساب -ارزیابی آلودگی و تأثیر مکانی 

ـــتان چهارمحال و بختیاري می برداري و باشـــد. جهت نمونهتاالب چغاخور اس
برداري به صورت غیرتصادفی و نمونه ایسـتگاه 12سـنجش این پارامترها ابتدا 

تدا بر اساس میانگین سطح و عمق پارامترهاي سیستماتیک انتخاب شدند. در اب
یط آماري) در محهاي قطعی و زمینیابی (روشکیفی و با استفاده از توابع درون

GIS مدل شاخص ،IRWQI  تهیه گردید. سپس از ضرایب همبستگی شاخص
 هاي کاربري اراضیبرداري از پسابهاي نمونهکیفیت آب با مجاورت ایسـتگاه

سازي جهت تعیین تأثیر استفاده گردید. نتایج نشان داد وش بافربا اسـتفاده از ر
) با ضریب 70تاالب (وضعیت نسبتاًخوب  IRWQI که میانگین ساالنه شاخص

ــونی  ــتگی پیرس به ترتیب با  TDSو  34PO ،-3NO-و پارامترهاي  78/0همبس
هاي ناشی از آلودگی پساب 62/0و  -64/0، -82/0ضـرایب همبستگی جزئی 

هاي کشـــاورزي و مســـکونی در نیمه جنوبی و غربی تاالب اســـت. يکاربر
هاي کاربري اراضــی با اســتفاده از زمانی پســاب -همچنین نتایج تأثیر مکانی 

آماري نشـــان داد که در فصـــل بهار و ابتداي پاییز با هاي آماري و زمینروش
ی گبیشترین تأثیر و تابستان با ضریب همبست 59/0و  70/0ضرایب همبستگی 

ـــود. بیشـــت، کمترین تأثیر بر کیفیت آب تاالب چغاخور ایجاد می1/0< رین ش
سطح آب  C°5/10-5/13گرایی و بدترین وضعیت کیفی در دماي میزان تغذیه

 61تا  50در نیمه ابتدایی ماههاي بهار و پاییز با وضـعیت متوسط تا نسبتاًخوب 
سطح  C°6و کمتر از  C°5/19هاي بیشتر از دلیل افزایش و بهترین آن در دمابه

ــعیت خوب  ــتان با وض ــتان و نیمه ابتدایی زمس ــول تابس  82تا  70آب در فص
هاي ناشـــی از ها، پســـابهاي کشـــاورزي، ســـیالبدلیل کاهش فعالیتبه

 شیمیایی ناشی از دما است.وهاي فصلی و تغییرات زیستیبارندگی

دي ت کلی  ی،همبستگ ضـریب چغاخور، پسـاب، تاالب اراضـی، کاربري: کلما
 .(IRWQI) کیفیت آب شاخص بافر، ناحیه
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Survey of Spatial-Temporal Impact of 
Quantitative and Qualitative of Land Use 

Wastewaters on Choghakhor Wetland Pollution 
Using IRWQI Index and Statistical Methods 

J. Samadi1* 

Abstract 
Purpose of this study is to used the physicochemical parameters 
(DO, pH, NO3-, PO43-, TDS & TSI), water quality index of 
IRWQI and statistical methods to assess the pollution and spatial-
temporal impact of land use wastewaters on water quality in 
Choghakhor  wetland in Chahar-Mahal Bakhtiari province, Iran. 
Sampling twelve stations were selected based on systematic non-
random for the sampling and measurement. At first, index model 
of IRWQI was prepared in GIS environment based on average of 
surface and depth of qualitative parameters by interpolation 
functions (deterministic and geostatistical methods). Therefore, 
correlation coefficients of water quality index with stations 
proximity of land use wastewaters based on buffering method 
was used for determination of land use efficacy. Results, 
demonstrated that annual average of wetland IRWQI index 
(fairly good status of 70) with the pearson correlation coefficient 
of 0.78 and the parameters of PO43-, NO3- and TDS with partial 
correlation coefficients of -0.82, -0.64 and 0.62 respectively were 
caused by wastewaters pollution of farmland and residential area 
in the south and west half of wetland. Also results of spatial-
temporal impact of land use wastewaters using statistical and 
geostatistical methods showed that highest impact on water 
quality of Choghakhor wetland is created in spring and early 
autumn with correlation coefficients of 0.70 and 0.59, and lowest 
impact is reached in summer with correlation coefficient of less 
than 0.1. Maximum trophic and worst qualitative status is results 
for water surface temperature of 10.5-13.5°C in first half of 
autumn and spring with status of moderate to fairly good with 
values of 50 to 61 for this condition which is due to increased and 
best quality is in more than 19.5°C and less than 6°C in summer 
and first half of winter with good status of 70 to 82 for this 
condition which is due to decreased agricultural activities, floods, 
wastewaters of seasonal rainfalls and biological and chemical 
variations caused of temperature. 

Keywords: Land use, Choghakhor wetland, Wastewater, 
Correlation coefficient, Buffer zone, Water quality index 
(IRWQI). 
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 مقدمه -1
ـــعه براي هادریاچه و هاتاالب آلودگی ســـازيمدل و ارزیابی  و توس

 آلودگی زا گیريپیش کیفیت، پایش مدیریت، اراضی، کاربري تخصیص
ــتی تنوع از حفاظت و ــروري آنها زیس ــمدي،  ض ــت (ص  از. )1395اس

 تأثیر و داده قرار جدي خطر معرض در را هاتاالب که عواملی مهمترین
. اســت آنها آلودگی و شــدنغنی دارد آنها فلور و فون بر مخربی بســیار

ــفر و نیتروژن ــدنغنی بر تأثیرگذار عوامل مهمترین از فس  گیآلود و ش
 این هک آنجایی از. باشدمی اراضی کاربري و انسانی هايفعالیت از ناشی

 هايرواناب صنعتی، و شهري هايفاضـالب(مختلف  منابع از عنصـر دو
 زسب هايجلبک توسط حتی ها،دامداري مزارع، سطحی زهکشی از ناشی

 لقیت محدودکننده عامل عنوانبه توانندنمی شوندمی تأمین) غیره و آبی
 میزان شــده، هاجلبک رشــد تشــدید باعث عناصــر این افزایش. شــوند

 را االبت کیفی، پارامترهاي دیگر بر تأثیر با و داده کاهش را آب اکسیژن
 بیارزیا رواین از. بردمی بین از نهایت در و کرده نزدیک مغذي مرحله به

ــاس بر هاتاالب آلودگی ــامل پویا موثر متغیرهاي اس تأثیرات کمی و  ش
ت، دما و کیفی تغییرات مکانی و زمانی اراضی، کاربري هايکیفی پسـاب

هت ج هاتاالب کیفی و گراییتغذیه ســالیانه روند و فصــول بارندگی
 سیارب آنها حیات ادامه و حفاظت آلودگی، منابع کاهش و کنترل بررسی،
 ).1395است (صمدي،  ضروري

ــتم ــیس ــر از ابزاري در مدل س ــازاطالعات جغرافیایی در حال حاض  يس
ــتی ــعۀ  محیطزیس ــتیبانی از اهداف توس فراتر رفته و به ابزاري براي پش

هاي خالق و جدید تبدیل شده است. تجزیه پایدار به واسـطۀ تکنولوژي
ها شــامل محدودة متنوع و وسیعی از تاالب زیسـتیمحیطهاي و تحلیل
 ،یراضا ياز کاربر یناش يهادف آنها تعیین آلودگیکه ه دباشنفنون می

ا است. هتاالب یفیک تیزیست و ارزیابی وضعسازي محیطپایش و مدل
ها، محدودة بر تاالب یاراضــ يتأثیر کاربر زیســتیمحیط ســازيدر مدل

ــیعی از داده ــتیمحیطهاي وس ــ ي(کاربر زیس ــش گیاهی اراض  یو پوش
هــاي ورودي، جریــان کیــولوژدریــه يهــایژگیو و تیــمجــاور، موقع

 تشـــخیص و ) براي تخمیننظایر آن ها وآب تاالب یفیک يپـارامترها
 وندشها گردآوري میشده بر تاالبمنابع مختلف آلودگی و فشارهاي وارد

 موثر زیســـتیمحیط هايریزي. برنامه)1390 همکـاران، و زادهجوي(
 رمتغی از که غذایی مواد ورود بینیپیش جهت درســت هايمدل نیازمند
 عنوانبه هارودخانه هايحوزه درون به اراضــی کاربري واحدهاي مکانی
ــوندمی تخلیه رواناب ــد می ش  . از(Ierodiaconou et al., 2005)باش

 ينگهدار براي آب منابع از دســته آن زمانی و درســت بینیپیش رواین
 .(Ghafouri et al., 2009)است  ضروري آبی ذخایر حفظ و کیفیت

 وعن مجاورت تأثیر بررسـی در که فایندلی اسـکات و هاي اوالنپژوهش
 تاالب در جنوب شرقی اونتاریو رسوبات و آب کیفیت بر اراضـی کاربري

(Ontario) ،اب آب و فسفر نیتروژن سـطوح داد نشـان کانادا انجام شـد 

 با رسوبات فسـفر سـطوح و تاالب لبه از متري2250 تا جنگلی پوشـش
 تاالب لبه از متري4000 تا جنگلی پوشـــش با نیز و تـاالب انـدازه

ــتگی  روند هايکاربري نســبت با مثبتی همبســتگی و منفی همبس
 Houlahan & Scott)دهد می نشان تاالب خود به مربوط متري4000

Findlay, 2004). 

Martin et al. (2011) ــی در ــیت بین ارتباط پژوهش ــوص  زمانی خص
میشــیگان  دریاچه 37 غذایی مواد هايغلظت و اراضــی کاربري مکانی

(Michigan) هايمولفه با زمانی مرحله پنج در 1بافري نواحی درون را 
 نرگرسیو هايدرخت و سـازيبنديطبقه متغیره،چند رگرسـیون اصـلی،

ــه ــان کردند. نتایج تحلیل و مقایس  بريکار افزایش آلودگی که داد نش
 است. کرده ایجاد %49 اراضی تأثیر

ــی در) 1390( همکاران و حیدري ــی هايتاالب عملکرد بررس  هیگاش
 کاربري تأثیر تحت که ژاپن (Higashi-Hiroshima) هیروشـــیماي

 بیشترین داراي که مناطقی دادند نشـان داشـت قرار باالدسـت اراضـی
 و نیتروژن کاهش در عملکرد کمترین داراي هســتند مســکونی اراضــی

 باشد.می فصلی تغییرات از کیفی و تأثیر کمی بیشترین تحت تاالب

Vuai et al. (2013) کاربري هايفعالیت اثر بررسی جهت پژوهشی در 
 در غذایی مواد گذاريرســـوب زمانی -مکـانی  تغییرات بر اراضـــی

 -مکانی  تغییرات که کردند مشخص (Victoria) ویکتوریا هايدریاچه
ــوب از داريمعنی زمانی  مطالعه مورد منطقه در غذایی مواد گذاريرس
 هايباران شــروع دوران در غذایی مواد از باالیی هايغلظت. دارد وجود
ــپتامبر از کوتاه ــامبر تا س ــاهده دس ــده مش  هب مربوط ویژگی این که ش

 خاکســتر هايماندهپس و خاك ذرات از غذایی مواد تجزیه و انحالل
 از کخش فصل طول در جو در شدهانباشته شدن بیومس سوخته از ناشی
 هايفعالیت منعکس کننده غذایی مواد مکانی تغییرات و اوت تا ژوئن

 زا باالیی غلظت آن حواشی و شهري مناطق. است بوده اراضـی کاربري
 ناطقم درحالیکه خودروها و صــنعتی هايآلودگی انتشــار دلیلبه نیترات

 االییب غلظت منطقه در دامی و کشاورزي هايفعالیت دلیلبه روسـتایی
 لیک طوربه. داد نشان نیتروژن هايگونه اشکال کاهش و فسـفر انواع از

 طقمنا در نیتروژن و فسفر اراضی، ساالنه غذایی مواد گذاريرسـوب بار
ــتایی  ــه در 1/6و  5/15روس  در کیلوگرم 8/2و  9/13شــهري  با مقایس

 شد. هکتار تعیین

Zhang et al. (2014) زمانی و غییرات در پژوهشــی جهت بررســی ت
 (Dianchi)دیانچی  دریاچهی مدیریتهاي مکانی کیفیت آب و استراتژي

داري را بر اســـاس پارامترهاي همبســـتگی معنی ،در جنوب غربی چین
, TP & TN+

4, NH5Cl.a, pH, DO, COD, BOD  مشــاهده کردند
دلیل اســتفاده نکردن از رگرســیون داري با پارمتر دماي آب بهولی معنی
بدسـت نیاوردند. همچنین مشخص  3آماريهاي زمینو روش 2غیرخطی
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شـد که میزان این پارامترها بیشتر در فصول گرم سال از میزان باالتري 
نسـبت به فصـول سرد سال برخوردار است و در سالیان اخیر کیفیت آب 

ــار آلودگی آ بهدریاچه به جز میزان کلروفیل ــتاندارد انتش دلیل رعایت اس
 فته است.صنایع بهبود یا

هاي آلودگی و تکنیک ) در پژوهشی با استفاده از شاخص1395صمدي (
جهت  GISآماري در و زمین 4هاي قطعیســـنجی متقـابل روشاعتبـار

یی گرازمانی خصــوصــیات کیفی و وضــعیت تغذیه -ســازي مکانی مدل
، TSI5 ،BMWP6هاي تاالب چغاخور مشــخص کرد که میزان شاخص

OM7 در وضعیت کیفی مغذي و  %40، 31، 61قادیر طور متوسط با مبه
ربري هاي کادلیل فعالیتباشـــد که این میزان در نیمه جنوبی بهبـد می

ــت. همچنین پارامترهاي  ــتر اس ــی بیش TSI ،-3اراض
4PO  وsat%DO  از

و عمق  BMWP ،OM ،TDSهمبســـتگی زمــانی و نیز پـارامترهــاي 
ردار هســـتند و در داري برخوتـاالب از همبســـتگی مکانی باال و معنی

ــالهاي  ــترین  1386تا  1385س ــل بهار و پاییز داراي بیش تاالب در فص
ــط تغذیه دلیل ) که در نیمه جنوبی به70-67گرایی میزان آلودگی (متوس

و در فصل  74-70هاي کاربري اراضـی در وضـعیت فوق مغذي فعالیت
 ست.داراي کمترین میزان آلودگی ا 59گرایی تابستان با متوسط تغذیه

 بررسی در Gunsch (2008) همچنین نتایج تحقیق پژوهشگرانی مانند
ــعی بر آن با مجاور و دربرگیرنده هايکاربري و تاالب اندازه تأثیر  توض

 در Kimwaja et al. (2012)راکی،  رودخانه آبریز حوزه تاالب کیفی
 یکتوریاو دریاچه رسوب بارگیري در اراضی کاربري تغییر تأثیر سازيمدل

 Britany & Courvilleتانزانیا،  (Simiyu)ســـیمییو  آبریز حوزه در

 وششپ تأثیر و تاالب آب کیفی روند زمانی -مکانی  ارزیابی در (2012)
 بررســـی در Yan et al. (2012)آن،  بر هازمین کاربري و عوارض
 دریاچه آب کیفیت بر آن اثرات و اراضی کاربري زمانی -مکانی  تغییرات
 در Murungweni (2013)چین،  ژیانگسی استان (Poyang)پویانگ 
 زیستی تنوع و کیفی هايویژگی بر اراضـی کاربري تغییرات اثر بررسـی

 و نوع زیمباوه، نشـــان داد که حراره در (Monavale)موناوال  تاالب
 فصول بارندگی میزان و دمایی تغییرات همچنین اراضی کاربري تغییرات

 شود.محسوب می هاتاالب اکوبیولوژي و کیفی وضعیت بر اصلی عامل

ــتفاده پژوهش این آورينوع و هدف ــاخص از اس و  IRWQI کیفی ش
GIS کیفی وضـــعیت ارزیابی آماري) جهتهـاي قطعی و زمین(روش 
ون و رگرسی همبستگی هاي آماري (ضرایباز روش استفاده نیز و تاالب

 هايپســاب و ورودي منابع میزان و نوع تأثیر بررســی غیرخطی) جهت
و  یتوضع بر مرتعی و بایر اراضی به نسبت اراضـی آالینده هايکاربري

 صلیف مختلف شـرایط تاالب چغاخور در تغییرات کیفیت مکانی و زمانی
 باشد.سال می

 مطالعه مورد منطقه -2
 بزرگترین از یکی هکتار،1500 حدود وسعتی با چغاخور المللی بین تاالب

ــتان هايتاالب زیباترین و ــاس بختیاري و چهارمحال اس ــت. بر اس  اس
ــیون بنديطبقه ــر، کنوانس  هايتاالب مهمترین از چغاخور تاالب رامس

 ســاکن و مهاجر پرندگان از زیادي تعداد زیســتگاه که باشــدمی کشــور
 شهرستان در تاالب . این)Ebrahimi & Moshari, 2006( است استان

 این حوزه وسعت. اسـت شـده واقع بلداجی - گندمان دشـت در بروجن،
 - گندمان دشت. باشدمی دشت آن 2km222 که بوده 2km768تاالب، 
 و شمالی عرض 00/ و 32° تا 50/و  31°جغرافیایی  مختصات در بلداجی

 از متري2400 حدود ارتفاعی در و شــرقی طول 10/ و 51° تا 00/ و °50
 ).1است (شکل  گردیده واقع دریا سطح

 و اسدالهی( چغاخور تاالب مطالعه مورد منطقه نقشه -1 شکل
 )1391 همکاران،

 لیماق داراي کوپن بنديتقســیم اســاس بر بختیاري و چهارمحال اسـتان
 اران،همک و سلطانی(باشد می خشک و گرم هايتابستان با سـرد معتدل
ــاس جدول (). 1390 ــط1بر اس  مترمیلی380 حوزه این بارندگی ) متوس
 ورتصــ به غالباً( زمسـتان فصـول در هابارندگی میزان بیشــترین اسـت
 اناست هواشناسی کل اداره(شود می مشاهده) باران بصورت( بهار و) برف

 .)1389بختیاري،  و چهارمحال
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سنجی به هاي بارانمیزان بارندگی نزدیکترین ایستگاه -1جدول 
بختیاري،  و چهارمحال استان هواشناسی کل اداره( تاالب چغاخور

1389( 

 سنجیهاي بارانایستگاه
(mm)بارندگی فصول سال 

 زمستان پاییز تابستان بهار
 9/235 9/14 2 4/118 بلداجی
 3/181 9/12 6/1 9/71 گندمان

 پژوهش روش و مواد -3
 کیفی خصوصیات تعیین و بردارينمونه -3-1

 اابتد شـــیمیایی،وفیزیکی پارامترهاي ســـنجش و بردارينمونه جهت
 نتخابا سیستماتیک و غیرتصادفی صورت به بردارينمونه هايایستگاه

 در طوري هاایســتگاه موقعیت موجود، امکانات و دقت به توجه با. شــد
 هامکان. باشد کیلومتر1 طرف هر از آنها بین فاصـله که شـد گرفته نظر
 روي بر نديبشبکه روش به و توپوگرافی نقشه از استفاده با دقیق طوربه

 ایســتگاه عنوانبه شــبکه خطوط تقاطع محل و گردید مشــخص نقشــه
 هاگاهایست موقعیت منطقه به مراجعه با سپس. شـد انتخاب بردارينمونه

 عديب مراجعات در نقاط این به دسترسی براي. شد تثبیت و شده روزآمد
 در بردارينمونه. (Tiner, 1999)شـــد  اســـتفاده GPS دســـتگاه از

 نزدیک و ســطح ســانتیمتري50 عمق از) 3( شــکل مطابق ایســتگاه12
 از بردارينمونه. شــد انجام روزه45 زمانی فواصــل به مرحله6 در بســتر

ــت ــال اردیبهش ــال خرداد تا 1385 س  دلیلبه( انجامید بطول 1386 س
 وجود 1385 زمســتان در بردارينمونه امکان تاالب ســطح یخبندان
DO, pH, NO)3- هابردارينمونه نتایج تکمیل و تعیین جهت .)نداشت

, TDS & TSI)-3
4, PO قبل ســالهاي هايبردارينمونه و تحقیقات از 

 Mousavi( و) 1387( همکاران و ندوشــن موســوي توســط آن از

Nadushan & Fatemi, 2008 (شد استفاده نیز. 

SCIRWQI8 کیفی شاخص -3-1-1

 BCEQI10و  NSFWQI9از  تلفیقی ، شــاخصــیIRWQIشــاخص 
 رانای زیستمحیط حفاظت کارشـناسی نظریات بر اسـاس باشـد کهمی

 و دهدمی ارائه کمی صورت به را آب کیفیت وضـعیت که شـده طراحی
 باشــدمی رودخانه آب کیفیت بیان در کاربردي و عمومی شــاخص یک

 مناســب و ســاده ابزاري شــاخص ). این1393(میرحســینی و همکاران، 
 و بیعیط شــرایط به توجه با آب کیفیت شــرایط و وضــعیت تعیین براي

 بآ هاي کیفیتداده آن در که بوده ایران آب منابع مشکالت و مسـایل
ــطحی آبهاي براي ــی فورمول یک در س  میزان عدد یک با که ریاض

 یک با عدد این. شــوندمی داده شــرکت دهد،می نشــان را آب ســالمتی
 >15( اســت عالی تا بد بســیار از آب کیفیت گویاي که نســبی مقیاس

 1/55-70 متوســط، 45-55 نســبتاًبد، 30-9/44 بد، 15-9/29 بد،خیلی

ــبتاًخوب، ــتر و خوب 1/70-85 نس ــیارخوب 85 از بیش  بنديطبقه) بس
 ).1390 همکاران، و هاشمی(شود می

ــطحی آب کیفیت ارزیابی براي روش این در ــتفاده) 1( رابطه از س  اس
 شاخص و کیفی مقدار عامل سه به آن آوردن بدسـت براي که گرددمی
 ) پارامترهاي2دهی (جدول وزن و) ســـازيمقیاسهم جهت( بنديرتبه
  دارد. نیاز SCIRWQI مدل

)1  (i

1

1

n γW
i

i=
IRWQI = I 

  
∏

iآن  در کـه
1

=
n

n=
Wγ : iI: تعداد پارامترها، nام،  iپارامتر: وزن iWو  ∑

ــاخص براي پارامتر  ــمی و ام از منحنی رتبهiمقدار ش ــت (هاش بندي اس
 ).1390همکاران، 

 و هاشمی( آنها وزنهاي و SCIRWQI شاخص پارامترهاي -2 جدول
 )1390 همکاران،

 وزن پارامتر ردیف
 140/0 (MPN/100ml)کلیفرم مدفوعی  1
2 5BOD 117/0 گرم بر لیتر)(میلی 
 108/0 گرم بر لیتر)نیترات (میلی 3
 097/0 اکسیژن محلول (درصد اشباع) 4
 096/0 متر)هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی 5
6 COD 093/0 گرم بر لیتر)(میلی 
 090/0 آمونیوم (مجموع آمونیوم) 7
 087/0 گرم بر لیتر)فسفات (میلی 8
 062/0 (NTU)کدورت  9
 059/0 گرم بر لیتر کربنات کلسیم)سختی کل (میلی 10
 051/0 هاش (واحد استاندارد)پ 11

 کیفی مقدار اســاس بر پارامتر هر شــاخص رتبه سـازي،مقیاسهم جهت
ــاخص رتبه مربوط هايمنحنی طبق 100 تا 1 بین آن  بنديبه مدل ش
 بر کیفیت بدترین 1 رتبه حالیکه در عالی، کیفیت با 100 رتبه(شــوند می

 رتبه هندسی میانگین از سـپس). شـودمی مشـخص پارامتر آن اسـاس
ــاس پارامترها ــاخصمی تعلق آنها از هریک به که وزنی بر اس  گیرد ش

ــبه آب کیفیت ــودمی محاس  در محدودیت عدم روش این ویژگی از. ش
 .باشدمی آن پارامترهاي تمامی از استفاده

 اراضی هاي کاربريکیفی پسابکمی و  بررسی -3-2
 تقسم در پراکنده صورت به تاالب کشـاورزي و مسـکونی هايکاربري

 به ورودي منابع طریق از آنها هايپســاب که گرفته قرار آن جنوبی نیمه
 پساب ای و آالینده کاربري تاالب شـمالی نیمه در یابد.می انتقال تاالب،

 بایر، یاراض شامل بیشتر و کم بسیار باشد آن از ناشی که ورودي منبع و
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 آن در کم بسیار و ندرت به که دیم به مربوط اراضـی و گیاهی پوشـش
ــودمی کشــت  در که ايآالینده منابع. شــودمی دیده تاالب حوزه در ش

ــمت ــرقی و غربی قس ــودمی وارد تاالب جنوب ش ــتر ش ــامل بیش  ش
 و یتراتن آلودگی باعث بیشتر توانندمی که باغی و مسکونی هايکاربري

 و زراعی اراضـی شـامل بیشــتر تاالب جنوب غربی و جنوبی قسـمت در
ــکونی ــدمی مس ــطه که باش  بريکار نوع و تاالب به بودننزدیکتر بواس

 نندک تحمیل تاالب به را بیشـــتري فســـفره آلودگی توانندمی زراعی
 .)3 تا 1 هايشکل(

 و زنگنهتندروان( چغاخور تاالب محدوده اراضی کاربري نقشه -2 شکل
 )1394 همکاران،

 تخلیه ،چغاخور تاالب به روستاها نزدیکی و منطقه توپوگرافی به توجه با
ــاب  آن آلودگی باعث و یافته راه تاالب به کوتاهی زمان مدت در پس

 روستاهاي به متعلق ترتیب به شـدهتولید پسـاب از درصـد83. شـودمی
) 3m13208( گلوگرد و) 3m23433( ســـیبــک ،)3m28387( آورگــان

. است شده مشـخص) 3( شـکل در آن جغرافیایی موقعیت که باشـدمی
 40 متوسط هايفاضالب ،20 ضعیف خانگی فاضـالب در نیترات میزان

 ،4 بترتی به فسفر براي و لیتر بر گرممیلی 85 قوي هايدر فاضـالب و
 بار شده،تخلیه فاضالب حجم به توجه با. اسـت لیتر بر گرممیلی 15 و 8

 به تاالب اطراف در واقع روستاهاي پساب تخلیه از ناشی نیترات ورودي
 و 313 بین فسفرکل ورودي بار و 6645 و 1563 بین سطحی، آب منابع

 لدلیبه اي،غیرنقطه بار محاســبه در. باشــدمی ســال در کیلوگرم 1173
 هايجریان کلیه چغاخور ســـد مخزن اطراف محدوده طبیعی شـــیب
 نوانعبه تاالب اطراف در کشاورزي بنابراین یابند،می راه آن به سطحی

ــدمی مطرح غیرمتمرکز آالینده عامل یک ــاورزي هايفعالیت. باش  کش

ــوصبه  و هکتاري3556 مجموع به توجه با تاالب، جنوبی نیمه در خص
 نیترات ورودي بار تقریبی متوسط و 5/0 فسفر ورودي بار تقریبی متوسط

 65 تا TP(TSI 60(گرایی تغذیه و اراضی ساالنه هکتار هر در کیلوگرم 5
 تواندمی کشاورزي سـموم و کودها از اسـتفاده دلیلبه تاالب به تحمیلی

 پوریریاح(شوند  آب منابع در شیمیایی سموم و مغذي مواد افزایش سبب
 .)1387 توفیق، و

 عمناب محل از شدهتهیه برداري و بافرهايایستگاههاي نمونه -3 شکل
 چغاخور تاالب به اراضی کاربري از ناشی هايپساب و ورودي

شیه ابتدا طول حا در تاالب آلودگی بر اراضی کاربري تأثیر بررسی جهت
هاي ناشی از کاربري اراضی آالینده به برخوردي منابع ورودي و پســاب

 منابع ورودي و محل متري از500تاالب مشـــخص شـــده و بافرهاي 
 االبت به حاشیه اراضی کاربري از اي و انتشاري ناشینقطه هايپسـاب

 منابع و هاپســاب از مجاورت به نســبت ایســتگاه هر فاصــله اســاس بر
 و ) تهیه3در شــکل ( بایر و مســکونی کشــاورزي، هايکاربري ورودي

متر احتمال بیشترین میزان آلودگی 0-1000بافر ( گردیده است محاسبه
ــدمال کمترین میزان آلودگی را دارا میمتر احت2000-3000و بافر   ،)باش
 و فصول IRWQI کیفی شاخص پیرسونی همبستگی ضریب از سـپس

ــال مختلف ماههاي ــدهتهیه بافرهاي با س  نوع و میزان تعیین جهت ش
 وضعیت بر اراضی هاي کاربريکمی و کیفی پساب زمانی و مکانی تأثیر

 شده است. استفاده چغاخور تاالب آلودگی

 بحث و نتایج -4
ر ب اراضی هاي کاربريپسـاب تأثیر از حاصـل نتایج -4-1

 IRWQIشاخص  پارامترهاي کیفی و
 بر تاالب IRWQI کیفی میانگین سطح و عمق شاخص رستري نقشـه

-، DO ،pHپارامترهاي  اســـاس
3NO ،-3

4PO تابع مناســـب روش با 
 مقدار کمترین نظرگیري در و نیز با )4( شکل در 11اي موضعیجملهچند
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یابی در درون هايروش انتخاب در RMSE(12( هاداده مکانی خطاي
ی، کیف شاخص اساس این بندي گردیده است. برپهنه )9تا  6شـکلهاي (

 نسبتاًخوب وضعیت در 70 میانگین شـاخص سـاالنه مقدار با تاالب کل
-1000ها (بافر پساب و ورودي منابع محل در جنوبی نیمه در و باشدمی

 است. برخوردار بیشتري آلودگی از متر)0

-85چغاخور، سالهاي  تاالب IRWQIکیفی  شاخص نقشه -4شکل 
86 

تعیین و ضریب P>01/0داري معنی سـطح ،78/0 همبسـتگی همچنین
 از مجاورت با چغاخور تاالب (IRWQI)کیفی  وضــعیت شــاخص 61%

 تاالب جنوبی نیمه که دهدمی نشــان) 3( جدول در اراضــی کاربري
) مســکونی و کشــاورزي هايکاربري( انســانی هايفعالیت وجود دلیلبه

 شــمالی نیمه و) 65 نســبتاًخوب کیفیت( آلودگی میزان بیشــترین داراي
ر (باف بایر اراضــی وجود و تاالب به ورودي منابع کمی دلیلبه تاالب
) 75 خوب کیفیــت( آلودگی میزان کمترین مـتر) داراي3000-2000

 باشد.می

تاالب  IRWQIهمبستگی مکانی شاخص وضعیت کیفی  -3 جدول
 کاربري اراضی هايپسابچغاخور با 

R)2(ضریب تعیین  هاپسابهمبستگی با مجاورت از  شاخص وضعیت کیفیت آب

IRWQI **78/0 61% 
 :**P-Value<0.01 ،P باشد.داري آماري میسطح معنی 

ــاخص کیفی  ــه پارامترهاي ش ــاس نقش ــکل ( IRWQIبر اس ) 6در ش
در  67هاي کیفی نیترات کل تاالب با میانگین مشخص شد که شاخص

با  هاشپدر وضعیت خوب،  87وضعیت نسبتًاخوب، فسفات با میانگین 
در  76در وضـعیت نسبتاًخوب و اکسیژن محلول با میانگین  60میانگین 

ــفات (بهوضــعیت خوب می ــد. همچنین غلظت پارامترهاي فس  دلیلباش

مه در نی هاشپهاي کشـاورزي)، درصـد اکسـیژن اشباع و عالیتتأثیر ف
ــتر و آلودگی نیترات به ــتر فعاغربی از میزان بیش هاي لیتدلیل تأثیر بیش

 مسکونی در نیمه شرقی از میزان باالتري برخوردار است.

 يندهایها تحت تأثیر فراتاالب یفیک يپارامترها تیکم نکهیاهب توجها ب
رو جهت نیاز ا گرندیثر از همدأمصرف و ...) مت د،ی(تول ییایمیشوکیزیف

تاالب  یفیک تیموثر بر وضــع يپارامترها نییموضــوع و تع نیا یبررســ
(جدول  استفاده شد 13جزئی یهمبستگ بیاز ضر یاراض ياز کاربر یناش
4(. 

داري جزئی پارامترهاي کیفی همبستگی مکانی و سطح معنی -4جدول 
 کاربري اراضی هايپسابتاالب چغاخور با 

پارامترهاي شاخص کیفی 
IRWQI

-3
4PO-

3NO TDS DOpH

همبستگی جزئی مجاورت از 
 کاربري اراضی هايپساب

**82/0- *64/0- *62/0 53/0- 26/0-

 :**P-Value<0.01  :* وP-Value<0.05 ،P داري آماري است.سطح معنی 

و ســـطح  یهمبســـتگ pHو  DOي پارامترهااســـاس این جدول،  بر
به تاالب توســـط  هاندهیآال يورود يهابا مکان یقابل قبول يداریمعن

ــرا یاراضــ يکاربر  و دیگر خود تاالب ی،عیطب طینشــان نداده (تحت ش
3- هاي) و پارامترباشدیم پارامترهاي موثره

4PO ،-
3NO  وTDS  با توجه

 يداریو ســـطح معن 62/0و  -64/0 ،-82/0 جزئی یبــه همبســـتگ
01/0<P  05/0و<P  هايپســابمســتقیم منابع ورودي و تحت تأثیر 

 .باشدیم) 5بر طبق مدل مفهومی شکل ( ناشی از کاربري اراضی

زمانی کمی و کیفی  -مکانی تأثیر  مدل مفهومی تعیین -5شکل 
 چغاخور تاالب آلودگی تیبر وضع یراضا يکاربرهاي پساب

تاالب چغاخور

تعیین خصوصیات 
کیفی

ضیتعیین کاربري ارا

تعیین شاخص
IRWQI

بافرسازي از محل
ورودي پساب ها

یتعیین ضریب همبستگ

ی تعیین تأثیر کاربري اراض
بر وضعیت کیفی تاالب

تگی تعیین ضریب همبس
جزئی پارامترها

یر عیین نوع و میزان تأثت
ازمانی آالینده ه-مکانی 
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 86-85چغاخور، سالهاي  هاش) تاالب(نیترات، فسفات، اکسیژن محلول و پ IRWQI کیفی هايشاخص نقشه -6 شکل

ــل نتایج -4-2 زمانی کمی و کیفی  - مکانی تأثیر از حاص
 اراضی کاربري هايپساب

 و صــولف تغییر از ناشــی دمایی شــرایط تأثیر تحت هاتاالب کلی طوربه
 راضیا کاربري. دارند قرار مدتبلند تا مدتکوتاه در اراضی تأثیر کاربري

 شــامل انســانی هايفعالیت از ناشــی هايپســاب و هارواناب طریق از
 هايسیالب و اراضـی آبیاري و شـخم کشـاورزي، کودهاي از اسـتفاده

 کیفی عیتوض بر را تأثیر بیشترین تواندمی فصلی هايبارندگی از ناشـی
 مراحل از کیفی هاينقشــه) 9تا  7( هايشــکل. کنند ایجاد هاتاالب
ــلی بردارينمونه ــتفاده با را چغاخور تاالب ماهانه و فص  و GIS از اس

 شاخص داريمعنی و همبستگی میزان) 10( ، شـکلIRWQI شـاخص
اراضی و  کاربري از ناشی هايپساب و منابع مجاورت با IRWQI کیفی

 اسبر اس چغاخور را تاالب ) رگرسیون تغییرات زمانی کیفیت11شـکل (
 دهد.می نشان فصول دماي آب

ــاس بر ــکل اس ــت در اوایل) 11 تا 7( هايش  مهرماه اواخر و اردیبهش
 مغذي عناصر شـسـتشوي و هابارندگی و هاسـیالب شـدن آغاز دلیلبه

 اساس و مسکونی بر) هاآالینده زیاد غلظت و حجم( کشـاورزي اراضـی
 تاالب تأثیر کاربري اراضــی و آلودگی میزان 59/0 و 70/0 همبســتگی

ترفی، 68کیفی ( وضــعیت بدترین در تاالب موقع این در و شــده افزوده
 .بردمی سر به محلول) خود جامد مواد کل فسفات و70نیترات، 45

 و اییشیمیوزیستی هايفعالیت بودن پایین اثر در خرداد فصـل اواخر در
 بآ کیفیت هابارندگی از ناشــی هايســیالب نبود و هاآالینده کم حجم
ــاورزي هايفعالیت گرفتن اوج با ولی یافته افزایش تاالب  لظتغ( کش

 70/0 به آن همبستگی میزان) هاپساب کم حجم واحد در هاآالینده زیاد
 قسمت در) فسفر( زراعی هايفعالیت افزایش بیشتر تأثیر که است رسیده
اکسـیژن اشباع و 90فسـفات، 45نیترات، 95تاالب (مقادیر  غربی جنوب

ــاخص عددي مقدار با هاش)پ45 ــه در( تحمیلی 63 ش  مقدار با مقایس
ــرقی جنوب به نســبت) کل تاالب 86 حداکثري و 79 متوســط  ازت ش
نیترات، 96(مقادیر  72مســـکونی با مقدار شـــاخص کل  هايکـاربري

 کاهش یافتن دلیلهاش) بهپ40اکســـیژن اشـــباع و 67فســـفات، 94
 تربیشــ تجزیه نیز و بهار فصــل اوایل به نســبت مســکونی هايرواناب
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 شدن مصرف و دما یافتن افزایش دلیلبه مسـکونی هايکاربري نیترات
 است. رخوردارب بیشتري آلودگی از آن

 86-85چغاخور در فصل بهار  تاالب IRWQIکیفی  شاخص هاينقشه -7 شکل

86-85تابستان  چغاخور در فصل تاالب IRWQIکیفی  شاخص هاينقشه -8 شکل

 وجود و تابســـتان فصـــل ابتداي حداکثري و زیاد دماي به توجه با
 تجزیه و مصرف میزان اکسیژن اشباع و بر شیمیاییوزیستی هايفعالیت
 زا شرقی تاالب جنوب قسـمت در نتیجه شـده و فسـفات افزوده نیترات

 هامانز دیگر و هامکان دیگر به نســبت باالتري بســیار کیفی وضــعیت
 مصرف( کشاورزي هايفعالیت کاهش دلیلبه همچنین. اسـت برخوردار

ــخم و کودها ــاب و) زمین ش ــبت هارواناب هايپس ــل به نس  بهار فص
 شاهدهم اراضی کاربري از ناشی داريتأثیر معنی و همبسـتگی گونههیچ
 شود.نمی

ــهریورماه اوایل ــیدن حداقل به با ش ــاورزي، هايفعالیت رس  حجم کش
اورزي کش هايپساب سطح کیفیت یافتن افزایش و هاسیالب ها،رواناب

نیترات، 75-70تاالب (مقادیر  جنوبی نیمه بـه تحمیلی 72 بـا آلودگی
 نیمه 67 حداقلی مقدار با مقایســـه در هاش)پ43فســـفات، 95-100

 هــاش)،پ32فســـفــات و 100-95نیترات، 70-65شـــمــالی (مقــادیر 
است.  داده نشان اراضی کاربري به نسبت را) -88/0( منفی همبسـتگی

 نه و یاراض هايکاربري هايپساب تأثیر تحت نه تاالب اینکهبه توجه با
موقع  ینا باشد درمی شدیدي شـیمیاییوزیسـتی هايفعالیت تأثیر تحت

ــعیت زمان بهترین ــط وض ــاالنه جهت تعیین متوس  البکل تا کیفی س
 باشد.می
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چغاخور در فصل  تاالب IRWQIکیفی  شاخص هاينقشه -9 شکل
 86-85پاییز 

ــل ابتدایی نیمه در ــیالب وجود دلیلبه پاییز فص ــلف یک از پس س  ص
 شــتربی تأثیر به توجه با زیاد آلودگی با هاییپســاب شــدنرها و خشــک
 خاك، ذرات از زیاد مغذي عناصــر رها شــدن دلیلبه زراعی هايفعالیت
-55فسفات، 60-55نیترات، 60-55تاالب (مقادیر  غربی جنوب قسمت

نســبت به جنوب  55باالتر  آلودگی از هاش)پ50اکســیژن اشــباع و 60
هاش) با پ60اکسیژن اشباع و 60فسفات، 85نیترات، 65شـرقی (مقادیر 

کل  61طور متوســط در وضــعیت کیفی اســت و به برخوردار 64آلودگی 
 گیرد.قرار می

هاي باالي فعالیت همزمان وجود دلیلبه بهار فصـــل ابتدایی نیمه در
جنوبی  نیمه 50-45 زیادتر با آلودگی هايبارندگی و کاربري اراضـــی

هاش در قسمت پ50اکسیژن اشباع و 95 فسفات،85نیترات، 15(مقادیر 
اکسیژن اشباع و 100-95فسفات، 50نیترات، 25جنوب شرقی) و (مقادیر 

 همبستگی از اراضـی کاربري قسـمت جنوب غربی) تأثیرهاش در پ90

 ماههاي ردیگ به نسبت بدتري کیفی وضـعیت در تاالب و باالتر بسـیار
 گیرد.می قرار سال

فی کی شاخص زمانی - یمکان یهمبستگداري و سطح معنی -10 کلش
IRWQI یاراض يکاربر هايپساب تاالب چغاخور با 

 آلودگی میزان از کشــاورزي هايفعالیت کاهش با پاییز فصــل اواخر در
 و دما شــدید کاهش دلیلبه و شــده کاســته )100-90فســفات (مقدار 

ــرف ــدن تجزیه و مص ــفات نش  هايتوقف فعالیت دلیلبه نیترات و فس
 جنوب تقسم در آن میزان ها برو نیز افزایش بارندگی شیمیاییوزیستی

-50فســـفات، 95-90نیترات، 30-25شـــده (مقادیر  افزوده شـــرقی
 این 50 آلودگی میزان به توجه با هاش)،پ80-70اکسـیژن اشباع و 55

-95غربی (مقادیر  جنوب قســـمت 87 آلودگی به نســـبت قســـمت
 آن بیانگر هاش)،پ75-70اکسیژن اشباع و 75نیترات، 90فسـفات، 100

 زانمی بر مغذي عناصر نبود و کشـاورزي هايفعالیت توقف با که اسـت
رو است. از این شده افزوده کشاورزي هايپسـاب و ورودي منابع کیفیت

 شود.مشاهده نمی باالیی داريمعنیسطح و همبستگی

از  دلیل ورود بار آلودگی ناشــیفصــل بهار و نیمه ابتدایی فصــل پاییز به
هاي فصـــلی داراي بیشـــترین هاي کاربري اراضـــی و بارندگیفعالیت

شـــده از مجاورت کاربري هیهداري با با بافرهاي تهمبســـتگی و معنی
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دلیل کمی حجم خصوص شهریورماه بهاراضی و دیگر ماههاي فصول به
هاي کاربري ارضی و نیز تغییرات دمایی ها و یا فعالیتها، سیالبرواناب

یفیت آب از باشد، کهاي زیستی و فیزیکوشیمیایی موثر میکه بر فعالیت

 ي اراضــی برخوردار نیســتداري قابل قبولی با کاربرهمبســتگی و معنی
 ).10(شکل 

ــعیت  ــی زمانی وض همچنین از تغییرات فصــلی و دماي آب جهت بررس
 .)11(شکل  ی تاالب چغاخور استفاده شده استگرایکیفی و تغذیه

-، DO) ،pH ،TDSرگرسیون تغییرات زمانی کیفیت آب  -11شکل 
3NO ،-3

4PO ،(TSI  84-83تاالب چغاخور با دماي آب فصول، سالهاي 
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ایی گرهاي آن، رگرســیون روند فصلی کیفی و تغذیهو معادله 11شـکل 
بر اســاس  دهد.تاالب چغاخور را نســبت به زمان و دماي آب نشــان می

ماي گرایی و بدترین وضعیت کیفی در داین شکل بیشترین میزان تغذیه
C°5/10-5/13  ســطح آب در نیمه ابتدایی ماههاي بهار و پاییز بدلیل از

هاي عمقی تاالب و زیاد بندي حرارتی، آغاز شــدن جریانبین رفتن الیه
و بیشــتر از  C°6هاي کمتر از ها و کمترین آن در دماشــدن ورود آالینده

C°5/19 دلیل کاهش سـطح آب در فصـول تابسـتان و اوایل زمستان به
هاي ناشـــی از ها و پســـابهاي کاربري اراضـــی و ســـیالبفعـالیت

3هـاي فصـــلی (با توجه به ضـــریب تعیین بـارنـدگی
4

2
PO

R 55%− = ،

3 2

2
NO NO

R 80%− −+
=  ،

min  &  TD
2
TSI SR 75%= ،2

Chl.aR 95%= (
بـاشـــد. بیشـــترین میزان پارامترهاي کیفی آب (نیترات، فســـفات، می

محلول بـه ترتیـب بـا مقادیر  جـامـد مواد گرایی کمینـه، کـلتغـذیـه
ppm1100 ،ppm20 ،48  وmg/L100 در اواخر مــاههـاي فروردین و (

باشد که حاکی از می 1384تا  1383مهرماه و اوایل اردیبهشت سالهاي 
چنین باشد. هموضعیت کیفی بدتر در این ماهها نسبت به دیگر زمان می

ســازي نیترات توسط ماهی هاي زیســتی تاالب ازجمله رهاوجود فعالیت
ر تیر و شهریورماه که منجر ماه، دماي باالي آب دکاراس در اردیبهشـت

ــتیبه افزایش فعالیت ــر وهاي زیس ــرف و کاهش عناص ــیمیایی (مص ش
و  7/9و اکســـیژن اشـــباع آب به ترتیب با مقادیر  pHمغذي)، افزایش 

شـــده (بـا توجـه به ضـــریب تعیین  120%
sat %

2
pH& DOR ) بر =75%

 وضعیت کیفی تاالب تأثیرگذار بوده است.

 و پیشنهادها گیرينتیجه -5
طور متوسط در وضعیت کیفیت کل تاالب به IRWQIبر اساس شاخص 

گیرد که این وضعیت در ابتداي قرار می 70با شاخص عددي نسبتاًخوب 
هاي کاربري اراضـــی دلیل افزایش همزمان و شـــدید فعالیتبهـار بـه

هاي زیاد در وضعیت متوسط (کشاورزي و مسکونی) و بارندگی و سیالب
هاي ها و افزایش دما و فعالیتدلیل کاهش بارندگی، در انتهاي بهار به51

د در شــوکه منجر به مصــرف نیترات و فســفات میشــیمیایی وزیســتی
هاي دلیل کاهش فعالیت، در ابتـداي تابســـتان به79وضـــعیـت خوب 

ها که ها و روانابکشــاورزي (کودهی و شــخم زمین)، کاهش بارندگی
ــود و نیز بهها میمنجر به کاهش پســاب ــدید دما که ش دلیل افزایش ش

فات و و تجزیه نیترات، فسشیمیایی و مصرف وهاي زیستیباعث فعالیت
، در انتهاي فصل 82شود در وضعیت خوب افزایش اکسـیژن اشــباع می

دلیل کاهش یافتن دما نســبت به ابتداي تابســتان که باعث تابســتان به
شیمیایی و کاهش مصرف و تجزیه نیترات و وهاي زیستیکاهش فعالیت

 دلیلاییز به، در ابتداي فصل پ70شود در وضعیت نسبتًاخوب فسفات می
ها که باعث شــســتشــو و انحالل عناصــر ها و ســیالبافزایش بارندگی

مغذي ذرات خاك مناطق کشاورزي و مسکونی پس از یک دوره فعالیت 

ها ها و پسابکشـاورزي در فصل خشک که باعث افزایش شدید رواناب
دلیل توقف و در انتهاي پاییز به 61شــده اســت در وضــعیت نســبتاًخوب 

دلیل و به 72هاي کشــاورزي باعث افزایش کیفیت تاالب به عدد فعالیت
 دلیل افزایشهاي مناطق مســـکونی و افزایش یافتن آن بهوجود رواناب

ــدن نیترات و افزایش بارندگی ــرف نش ها و نیز کاهش دما که باعث مص
در قسمت جنوب شرقی در این  50شــود باعث وضــعیت متوسط آن می

 ماه شده است.

هاي مسکونی هاي کاربريوب شرقی در محل ورود پسابدر قسمت جن
و  هادلیل وجود افزایش بارندگیدر ابتـداي مـاه بهـار و فصـــل پاییز به

، در ابتداي تابســتان 60-50هاي کاربري اراضــی در وضــعیت فعالیت
دلیل افزایش شـدید دما و مصـرف و تجزیه نیترات و افزایش اکسیژن به

دلیل نتهاي ماههاي بهار و تابســـتان به، و در ا90اشـــباع در وضـــعیت 
 گیرد.قرار می 75-70تر در وضعیت شرایط متعادل

هاي هاي کاربريدر قســمت جنوب غربی در محل ورود بیشــتر پســاب
هاي دلیل افزایش شدید فعالیتکشاورزي در ابتداي فصول بهار و پاییز به

ــاورزي و افزایش بارندگی ــیالبکش ــعیت ها و س ، در 55-45ها در وض
ها در ها و کم شـــدن هرزابدلیل کاهش یافتن بارندگیانتهـاي بهار به

 هاي کشاورزي ودلیل کاهش فعالیت، در فصـل تابستان به63وضـعیت 
و در انتهاي فصـــل پاییز  75-70ها در وضـــعیت ها و بارندگیروانـاب

 گیرد.قرار می 87هاي کشاورزي در وضعیت دلیل توقف فعالیتبه

دگی آمده از آلوهاي کیفی و ضـرایب همبستگی بدستنقشـه با توجه به
) و رگرسیون 10تا  7هاي (تاالب با مجاورت از کاربري اراضی در شکل

هاي هاي فصــلی و پســابآمده، منابع ورودي ناشــی از بارندگیبدســت
ــی بر میزان غلظت  ــی از کاربري اراض TDS-3 ,ناش

4, PO-
3NO  و نیز

االب موثر بوده و بر روي دیگر پارامترهاي ت (TSI)گرایی وضعیت تغذیه
طور که بیشـــتر تحت تأثیر دماي آب هســـتند به (DO & pH)کیفی 

هاي کشــاورزي، بارندگی و مســتقیم موثر نبوده اســت. همچنین فعالیت
هاي ها بیشـــتر بر میزان فســـفات و تغییرات دمایی و بارندگیســـیالب

ــی از هرزاب ــتر بر میزان نیترات تاالب ناش ــکونی بیش اي همناطق مس
 کاربري اراضی تأثیرگذار بوده است.

ــابدر  ــی میزان آلودگی محل ورودي پس هاي تحت تأثیر کاربري اراض
-10تواند ناشی از حجم ورودي متغیر اســت که می 90-45بین مقادیر 

) و 55-15هاي نیترات (کیفیت بد تا متوســـط برابري کمی آالینـده 12
) کشاورزي و مسکونی در 70-45فسـفات (کیفیت متوسط تا نسبتاًخوب 

در اواخر ماههاي فروردین و مهر تحت تأثیر  بدترین شرایط فصلی سال
هاي کاربري اراضـی نسبت به بهترین آن هاي فصـلی و فعالیتبارندگی

 در اوایل زمستان و فصل تابستان باشد.
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باشد که فعالیت به ســمت قلیائیت می 6/8آب تاالب برابر  pHمیانگین 
وسط این ت 2COدلیل مصــرف ها و تراکم گیاهان آبزي، بهفیتوپالنکتون

 ECآب تاالب شده است. میانگین کل  pHگیاهان باعث قلیایی شـدن 
باشـــد که در نیمه می mg/L9/82و  µS/cm5/165در حـدود  TDSو 

 کننده، حداقل وهاي تغذیهدلیل میزان کم آن توســـط رودخانهجنوبی به
هاي دلیل فعالیتخصــوص در قســمت خروجی بهها بهدر دیگر قســمت
 باشد.مع مواد، حداکثر میخود تاالب و تج

توانند عامل اصــلی آلودگی هاي کاربري اراضــی به تنهایی نمیفعالیت
ها و نیز تـاالب محســـوب شـــوند. افزایش میزان بارندگی و ســـیالب

ــتیفعالیت ــیمیایی کیفیت تاالب را بهوهاي زیس ري تغییر داطور معنیش
تاالب ناشـــی از از آلودگی  %61) حدود 3دهـد. بـا توجه به جدول (می

ر رو بباشد. از اینهاي مسکونی و کشاورزي ورودي به تاالب میپسـاب
اي و انتشــاري فســفات و ضــرورت کنترل و حذف منابع آالینده نقطه

شـــود. همچنین نیترات در نیمـه جنوبی تـا غربی تاالب پیشـــنهاد می
خصـوص کشـاورزي در فاصله بیشتري از تاالب هاي اراضـی بهکاربري

االمکـان از میزان مصـــارف کودها و مواد نیتروژنه و گرفتـه و حتیقرار 
 فسفاته کاربري اراضی جهت کاهش آلودگی تاالب کاست.

ها از محل برخورد منابع بردارياز نمونه %50شـــود حدود پیشـــنهاد می
دیگر آن از  %50وروردي اصلی به پیرامونی تاالب به صورت انتخابی و 

یر تر تأثصــادفی منظم جهت نتایج صــحیحدرون تاالب به صــورت غیرت
ي بردارهاي نمونههاي ناشی از کاربري اراضی و نیز کاهش هزینهپساب

تر و با کمترین خطاي مکانی و باالترین همبستگی مکانی و نتایج دقیق
صـــورت گیرد. همچنین اســـتفاده از  GISبندي در هـا جهت پهنهداده

و پارامترهاي کیفی  جهـت بررســـی عوامل GISهـاي آمـاري و روش
ا بر اساس هکننده توسـط کاربري اراضی بر وضعیت آلودگی تاالبتعیین

تواند نسبت به ها میجهت پایش و حفاظت از تاالب IRWQIشـاخص 
 ها بسیار موثرتر باشد.دیگر روش

 هانوشتپی
1- Buffer zone
2- Nonlinear regression 
3- Geostatistical methods 
4- Deterministic methods 
5- Trophic Status Index 
6- Biological Monitoring Working Party 
7- Organic Matter 
8- IRan Water Quality Index for Surface Water 

Resources-Conventional Parameters 
9- National Sanitation Foundation Water Quaity Index 
10- British Columbia Water Quality Index 
11- Local Polynomials 
12- Root Mean Squars Error 
13- Partial correlation 

 مراجع -6
) آمار بارندگی 1389اداره کل هواشـناسی استان چهارمحال و بختیاري (

 ساالنه.

بندي حفاظتی تاالب ) زون1391کار آ، اســـدالهی ذ (اســـدالهی ز، دانه
). اکوبیولوژي SMCEارزیـابی چندمعیاره مکانی (چغـاخور از طریق 

 .48-35: 1، شماره 4تاالب، سال 

) پایش تغییرات کاربري 1394زنگنه م، درویشــی آ، فاخران س (تندروان
زیست، مطالعه ها با هدف حفاظت از محیطاراضی در محدوده تاالب

موردي: تاالب چغاخور، اســـتان چهارمحال و بختیاري. منابع آب و 
 .137-129: 1، شماره 3عه، سال توس

 ســیســتم کاربرد) 1390( ع هجر ع، خلج م، پورطیبی س، زادهجوي
 تاکید با( زیست محیط پایدار توسـعه در) GIS( جغرافیایی اطالعات

 جامع مدیریت در آن نقش و هاتاالب ملی همایش). هاتاالب بر
 .ص13 آب، منابع

هاي ) بررســـی عملکرد تاالب1390یوکی ن (حیـدري ا، فوهر ن، کـانه
تحت تأثیر کاربري اراضــی باالدســت (مطالعه موردي: هیگاشــی 

زیسـت طبیعی (منابع طبیعی ایران)، سال ژاپن). محیط -هیروشـیما 
 .24-15: 1، شماره 22

بندي گرایی و الیه) بررســـی پدیده تغذیه1387پور م، توفیق م (ریـاحی
ــناســی و رارتی در مخزن ســد چغاخور. چهارمین همایش زمینح ش

 ص.7زیست، محیط

بندي زیست ) پهنه1390سلطانی س، یغمایی ل، خداقلی م، صبوحی ر (
هاي آماري اقلیمی اسـتان چهارمحال و بختیاري با استفاده از روش

ـــاورزي و منــابع چنــدمتغیره.  علوم آب و خــاك (علوم و فنون کش
 .68-53: 4شماره  ،14، سال طبیعی)

ــازي) مدل1395صــمدي ج (  و کیفی خصــوصــیات زمانی -مکانی  س
 ودگیآل هايشاخص از استفاده با چغاخور تاالب گراییتغذیه وضعیت

. تحقیقات منابع آب ایران، GISآماري قطعی و زمین هايتکنیک و
 .132-122: 1، شماره 12سال 

) 1387ح (ع، وثوقی غساري ر، اســماعیلیندوشــن ر، فاطمی مموســوي
تعیین وضـــعیت تروفی و پتانســـیل تولید ماهی در دریاچه چغاخور. 

 .75-71: 2، شماره 2شیالت، سال 

 ) مطالعه1393زاده قطرمی ا، خاشعی م، مخواستی و (میرحسینی ا، رجب
ــاالنه ــاس بر کارون رودخانه آب کیفیت تغییرات س ــاخص  اس ش

IRWQIهــايشپژوه تخصـــصـــی و ملی همــایش . دومـین 
 ص.14ایران،  زیستمحیط
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) 1390پوراســگر ت، رمضــانی س، خوشــرو غ (ح، فرزامهاشــمی س
راهنماي محاســبه شاخص کیفیت منابع آب ایران. سازمان حفاظت 
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