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چکیده

تاالب ها از اکوسیستمهای حساس کره زمین محسوب میشوند .تااالب
میقان از جمله آخارین حلقاههاای اکوووییاد دشات اراس اسات .ورود

فاضالب به این تاالب منجر به تغییرات اکوووییکی در منطقه شده است.

به دویل نقش گستردهای کاه ایان تااالب در حفا حیاات اکوواوییکی و

زیست محیطی اطراف خود دارد ،نیازمند توجه است .این تحقیق با هدف

بررسی غلظت عناصر Al, Fe, Ni, Cu, Cr, Znبه روش اساککترومتر

جذب اتمی و برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در  8ایستگاه تاالب میقان

درسه فصل تابستان ،پاییز و زمستان سال 1391انجام شد .نتایج نشان

داد که بیشترین میزان  Al, Fe, Ni, Cu, Cr, Znبه ترتیب مربوط باه
ایستگاه کناار جااده ،وسا جزیاره ،2کناار جااده ،وسا جزیاره1و،2

خروجاای شاارکت امااال 1و محاال برخااورد کانااالهااا ،حااداکیر میاازان
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Fe, Ni, Cu, Cr, Znدر فصل تابستان و حداکیر Alدر پاییز می باشد.

در فصل تابستان همبستگی بین روی با  ،CODآهن با کروم و ،COD

کروم با نیکل و ،CODمس با نیکل و  ،CODنیکل باا  ،CODدر پااییز،

آهن با  CODو  ،BODکروم با مس و نیکال ،ماس باا نیکال و ،COD

نیکل با  CODو در زمستان ،آهن باا  CODو  ،BODکاروم باا نیکال،

مس با  COD ،pHبا  BODوجود داشت .بهطورکلی به نظار مایرساد

ایستگاههای تااالب در مقایساه باا ایساتگاههاای تصافیهخاناه در تماام

فصول ،بخصوص در تابستان غلظت بااالتری از فلازات سانگین را دارا
بوده است .این نتیجه در مقایسه با استانداردهای ملی ساازمان محای

زیست بدست آمده است.

واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،COD ، BOD ،تاالب میقان اراس
مقدمه

تاالب ها به عنوان غنای تارین اکوسیساتمهاا،

همچناااین افااازایش تحقیقاااات بیوواااوییکی،

شاایمیایی ،فیزیکاای ،اجتماااعی و اقتصااادی از

دارای بیش ترین تنوع زیستی میباشند که از

جمله این تالش ها می باشاند .باا ایان وجاود

در آنهااا زناادگی ماایکننااد (ساانجر.)1389 ،

سرمایهگذاری بیشتری الزم است (دستجردی

تدسلوویها تا تکامل یافتاه تارین موجاودات

باارای حفاا ارزش تاااالبهااا در قاارن 21

ارزشهای گوناگون تاالبها و اهمیت آنها در

و همکاران.)1385 ،

موسسات بیناومللای متداددی در ارتبااط باا

مادهای است که باه طاور وسای در هماهجاا

تااامین نیازهااای بشاار ساابب شااده اساات کااه

آوااودگی آب انحااراف از پاااکیزگی اساات .آب

ویژگیهای آنها به تحقیق بکردازند (حیادری

گسترده و حالل خوبی است و به طور طبیدی

یااد سااو و اث ارات سااوا احتماااوی ناشاای از

حتی در غیر آووده تارین ناواحی جغرافیاایی،

که در دهههای اخیار تاالش هاای زیاادی باه

محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یاا

و همکاران .)1390،فواید تاالبها برای بشر از

تخریب آنها از سوی دیگر ،سبب شده اسات
منظور حف تااالب هاا صاورت گیارد .ایجااد
شااابکه هاااای ارتبااااطی وسااای  ،افااازایش

متخصصااان در سااطو آمااوزش عمااومی و

هرگز به صورت کامالً خاوص یافت نمیگردد.
آب باااران شااامل گازهااای  O2و  CO2و N2

دیگر ذرات مدلق در اتمسفر به صورت تدلیق

در آب حمل میشاوند (کااممیناژاد.)1389 ،

توسده صنای و افازایش بای رویاه جمدیات
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شهرها و روستاها موجب می شود تا میازان

مکان و شرای خاص روشنمی نمایاد (فداال،

ترکیبات شیمیایی مختلف مخصوصاً عناصار

نتااایج مطاودااات مختلااف در طاای سااالهااای

زیادی فاضالب شاهری و صاندتی کاه دارای
ساانگین هسااتند ،وارد اکوسیس اتمهااای آباای

شود .آوودگی اکوسیستمهای آبای باه فلازات
سنگین می تواند از طریق بررسای آب ماورد

تایید قرارگیرد .تجم باالی فلزات سانگین در

.)1387

 1991 –2008در کشااورهایی از قبیاال یاپاان،
روسیه ،آمریکا و وهستان بار روی منااب آب

این کشورها حکایت از اهمیات موضاوع دارد

(پیاااری .)1389 ،در بررسااای کاااه بااار روی

آب میتواند منجر به تغییرات اکووویید جدی

سرنوشاات فلاازات ساانگین مااس ( ،)Cuروی

محی آبی ،فلزات سنگین به علت اثرات سمی

( )Cdدر تاالبهای طبیدای و شاهری روآنادا

شااود .از میااان مااواد آالینااده وارد شااده بااه

و پتانساایل تجماا زیسااتی در بساایاری از

( ،)Znساارب ( ،)Pbکااروم ( )Crو کااادمیوم

( )2011صااورت گرفاات ،مشااخص شااد کااه

گونههای آبزی ،قابل توجه هستند (خساروی

غلظاات  Zn ،Crو  Cuپااایینتاار از اسااتاندارد

طبیدی در سطو مختلف زمین و آبها وجود

اساااتاندارد جهاااانی آب آشاااامیدنی باااود

طبیداای شااود ،بااا توجااه بااه ثبااات شاایمیایی،

و همکاااران ( )1385باار روی تجماا فلاازات

و همکاااران .)1390،فلاازات ساانگین بااه طااور
دارند ،اگر میزان این فلزات بیشتار از میازان

تجزیهپذیری ضدیف و داشاتن قادرت تجما

جهااانی آب آشااامیدنی و  Pbو  Cdباااالتر از

(.)Christian and Sekomo, 2011دساتجردی
سنگین در آب تاالب گاوخونی تحقیقی انجاام

زیساتی ،در بادن موجاودات زناده تبادیل بااه

دادند .نتایج آنهاا مشاخص کارد کاه غلظات

اکوسیستمهای آبی ،آوودگی آب توس فلزات

استاندارد ملی سازمان محی زیست مرباوط

ساابب تاانش در جواماا حیاااتی ماایشااوند

بیش تر است (دستجردی و همکاران.)1385 ،

کیفیت آب ید اکوسیستم آبی میتواند اوواین

اکووویید حوضه آبریز دشت اراس است کاه

آالینااااده هااااای م اااار ماااایشااااوند .در

سنگین ید ناوع عماده از آالینادههاسات کاه

( .)Altingda and Yigiti, 2005بررسااااای
و شاید مهم ترین گام در اعمال یاد مادیریت
صحیو کیفی به منظور رفا مد ال آواودگی

آن باشد ،زیرا دیدگاه فرد را نسبت به روند و
چگااونگی تغییاارات آوااودگی در هاار زمااان و

فلاازات ساانگین در بد اای نقاااط از مقااادیر
به آب آشامیدنی و آب مناسب کشاورزی نیز

تاالب کویری میقان از جمله آخرین حلقههای
تمااامی آبهااای سااطحی منطقااه و آبهااای
حاصل از نزوالت جاوی باه ایان تااالب وارد

میشود .این تااالب در حاال حاضار یکای از
مهم ترین سایتهای زمستان گذرانی درناای
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خاکستری در کشور محسوب می گردد .علی

که تااکنون چناین پژوهشای در ماورد تااالب

شاادن و تغییاارات احتماااوی کاااربری آن ،ایاان

نوآوری برخوردار است.

رغم اهمیت تاالب میقاان ،در صاورت خشاد

تاالب می تواند به کاانون توویاد گارد و غباار
مباادل شااود .امااروز ایاان تاااالب در طبقااه

میقان صاورت نگرفتاه اسات ،ایان تحقیاق از

مواد و روشها

بندیهاای حفاامتی ملای و باین اومللای قارار

محلهای نمونهبرداری

جدی مواجه گردد که از آن جمله میتوان باه

کیلاااومتری شااامال شااارقی شاااهر اراس باااا

شااهری تصاافیه خانااه اراس و تخلیااه پساااب

شاااارقی و 07وʹ00و˚ 34اواااای 30وʹ20و˚34

نگرفته و به همین دویل می تواند باا تهدیادات

تاالب میقان در مرکز ایاران و در فاصاله 15

تغییر کاربری اراضی ،تخلیه پساب صندتی و

مختصات00وʹ42و˚ 49اوی 00وʹ2و˚ 50طاول

کارخانه امال به تاالب اشاره نمود .از طرفی،

عرض شماوی واق شده است .این تاالب یکای

صندتی بودن شاهر اراس قارار گرفتاه اسات.

میااانگین ارتفاااع آن بااه  1670متاار از سااطو

به تاالب میقاان در نهایات منجار باه افازایش

متساویاوساقین است که شمال و غرب آن را

سنگین در آب شده است .واذا وجاود عناصار

تشکیل میدهد .حداکیر طاول آن  11کیلاومتر

حیات تاالب به حساب آید.

حوضااه کااویر میقااان باااو باار 5481/339

تاالب میقاان تحات تااثیر افازایش جمدیات و

از مرتف ترین نقاط شوره زار ایران است که

آوودگیهای انسانی و غیر انسانی وارد شاده

دریااای آزاد ماای رسااد و بااه صااورت میل ا

میزان آالیندههای آوی و مددنی به ویژه فلزات

ساقها و جنوب و شارق آن را قاعاده میلا

سنگین و سمی می تواناد تهدیاد جادی بارای

و حداکیر عرض آن  16کیلومتر میباشد .کال

با توجه به مسائل فوق و اهمیت پایش منااب

کیلومتر مرب است که مساحت حوضه آبگیر

آبی از نظر میزان فلزات سنگین ،ایان مطاوداه

آن در مواق سیالبی متغیر است و ساطو آب

فلاازات ساانگین روی ( ،)Znکااروم( ،)Crنیکاال

بارندگی ساویانه  196/5میلیمتار مای باشاد.

با هدف پاایش کیفای و انادازه گیاری غلظات

تاالب تا  140سانتیمتر هم میرسد و میازان

( ،)Niمس ( ،)Cuآهن ( ،)Feآواومینیم ( )Alو

بیش ترین میزان بارش در فصال زمساتان و

( ،)BODاکسااایژن ماااورد نیااااز شااایمیایی

بارندگی ثبت شده اسات.گونه هاای جاانوری

همچنااین اکساایژن مااورد نیاااز بیووااوییکی

( )CODو  pHبااه صااورت فصاالی در نقاااط
مختلف تاالب میقان انجام شد .با توجه به آن

اوایاال بهااار و در تابسااتان کمتاارین میاازان
این تاالب شاامل درناای خاکساتری ،آرتمیاا،

خوتکا ،فالمینگو و گونههای گیاهی آن شاامل
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آتریکلکس و قرهداغ مایباشاد .وجاود مدادن

سطو آب در سه نوبت در ساه هفتاه متاواوی

اراس ،شرکت امال مددنی ایران ،دامداریهاا،

ثبت دقیق مختصات نقاط با اساتفاده از GPS

سووفات سدیم ،فرودگاه ،تصافیه خاناه شاهر

مرغداریها ،روستاها و زمینهای کشاورزی

در داخاال محاادوده از مد ااالت کااانونهااای
زیستی پیرامون منطقاه محساوب مایشاود.

طی هر فصل انجام شاد و نموناههاای آب باا
برداشت شد.

در این پژوهش غلظت فلزات سنگین ( Al, Fe,

 )Ni, Cu, Cr, Znبااا دسااتگاه اسااککترومتر

تصفیهخانه اراس نیز در  7کیلاومتری شامال

جااذب اتماای سااری  SOLLARSاز کمکااانی

مساحت باو بر  152هکتاار در کاویر میقاان

غلظاات  CODتوساا دسااتگاه اسااککترومتر

اراس و  6/5کیلومتری از جااده کمربنادی ،باا
قاارار گرفتااه اساات (انصاااری و همکاااران،

.)1389

پس از بررسی کامل منطقه ماورد مطاوداه8 ،

 Thermo Electronساخت کشور ساوئیس،
 DR5000ساااخت کشااور ایتاویااا و غلظاات

 BODتوس دساتگاه  BODمتار دیجیتاال

مدل  Lovibondسااخت کشاور آمریکاا بار

نقطه یا ایستگاه برای نمونهگیری انتخاب شد.

اساس کتاب روشهای اساتاندارد .(APHA,

حداقل تدداد ایستگاه در هر منطقه که از نظار

سااانگین ماااذکور COD ،BOD ،و  pHباااا

به علت محدودیتهای موجود در طی تحقیاق
آمااری مدناایدار باشااد در نظار گرفتااه شااد.

ایستگاهها شامل سه ایستگاه در تصفیه خانه
(کانال وجن فدال ،کانال برکاه تیبیات و محال

برخااورد کانااالهااا) ،دو ایسااتگاه در جزیااره
تاالب به فاصله  500متار از یاد دیگر(وسا

جزیاااره 1و وساا جزیاااره ،)2دو ایساااتگاه

) 1998بررساای ارتباااط بااین غلظاات فلاازات
استفاده از ضریب همبستگی انجام شد.

تجزیااااه و تحلیاااال دادههااااای حاصاااال از

اناادازهگیااری غلظاات فلاازات ساانگین،BOD ،

 CODو  pHدرنمونههای آب ،با اساتفاده از
نرمافزار  SPSSو  JMPنسخه 21انجام شد.

مربوط به کارخانه امال به فاصاله  500متار

نتایج

خروجاای شاارکت امااال  )2و یااد ایسااتگاه

(COD ،BOD ،(Al, Fe, Ni, Cu, Cr, Zn

عبور می کند و کارخانه امال سووفات سدیم

در جااادول1و 2و محااادوده قابااال قباااول

از یاااد دیگر(خروجااای شااارکت اماااال  1و

مربوط به جاده ای که از میاان تااالب میقاان

از آن تردد می کند .نمونه برداری در  3فصل

تابسااتان ،پاااییز و زمسااتان سااال  ،1391از

نتایج اندازهگیری میانگین غلظت فلزات سنگین

و  pHدر سه فصل تابستان ،پاییز و زمستان

آالیندههای ورودی به مناب آبهای ساطحی
بر اسااس اساتاندارد ملای ساازمان حفامات
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محی زیست در جدول  3ارائه شده است .بر

نتایج میانگین غلظت آهن در ایستگاهها نشاان

 1/5میلیگرم بر ویتر مربوط به نمونه ایستگاه

بر ویتر و مربوط به ایستگاه خروجی شارکت

اساس جدول  ،1حداکیر میانگین غلظات روی
کنار جاده و حاداقل میازان غلظات آن 0/009

میلی گرم بر ویتر و مربوط به ایستگاه کاناال

میدهد که حداکیر غلظت آهن  3/9میلایگارم

امال  1میباشاد و حاداقل غلظات آن 0/009

میلیگرم بر ویتر و مربوط به کانال وجن فدال

برکه تیبیت بود.بر اساس جدول  3اساتاندارد

بود (جدول .)1بر اساس جادول  3اساتاندارد

کشاورزی و آبیاری برای روی  2میلای گارم

کشاورزی و آبیاری برای آهن  3میلای گارم

میلیگرم بر ویتر و مربوط به نموناه ایساتگاه

میااانگین غلظاات نیکاال در ایسااتگاههااا نشااان

 0/0009میلیگرم بر ویتر مربوط باه ایساتگاه

بر ویتر و مربوط به ایستگاه وس جزیره  1و

تخلیاااه باااه آبهاااای ساااطحی و مصاااارف

بر ویتر میباشد .حداکیر غلظت آوومینیوم 1/5

محل برخاورد کاناالهاا و حاداقل غلظات آن

وس جزیره 1و خروجی شرکت امال  1بود.
بر اساس جدول 3استاندارد تخلیه به آب های
سطحی و مصارف کشاورزی و آبیاری برای

آوومینیوم  5میلیگرم بر ویتر میباشاد .نتاایج

جدول 1همچنین نشاان مایدهاد کاه حاداکیر

میانگین غلظت کروم  5/5میلیگرم بار ویتار و

تخلیاااه باااه آبهاااای ساااطحی و مصاااارف

بر ویتر میباشاد .بار اسااس جادول  1نتاایج
میدهد که حداکیر غلظت نیکل  6/5میلایگارم

وس جزیاره  2و حاداقل غلظات آن 0/0009

میلیگرم بر ویتر و مربوط به ایساتگاه کاناال
وجن فدال بود .بر اساس جادول  3اساتاندارد

تخلیاااه باااه آبهاااای ساااطحی و مصاااارف
کشاورزی و آبیاری برای نیکل  2میلیگرم بر

ویتر میباشد .حداکیر غلظت مس نیاز مرباوط

مربوط به ایستگاه وس جزیره 2و حداقل آن

به ایستگاه وس جزیره  1با 1/5میلی گرم بر

ایستگاه کاناال برکاه تیبیات باود .بار اسااس

با غلظت 0/0009میلیگارم بار ویتار باود .بار

مصارف کشاورزی و آبیاری  2میلی گرم بر

سطحی برای مس  1میلیگرم بر ویتر و بارای

 0/0009میلاایگاارم باار ویتاار و مربااوط بااه

جدول 3استاندارد تخلیه به آب های سطحی و
ویتر میباشد.

ویتر و حداقل آن مربوط به ایستگاه وجن فدال

اساس جدول 3اساتاندارد تخلیاه باه آبهاای
مصارف کشاورزی و آبیاری  0/2میلایگارم

بر ویتر میباشد.
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جدول  -1نتایج اندازه گیری میانگین غلظت فلزات سنگین (میلی گرم بر لیتر)
در سه فصل تابستان ،پاییز و زمستان
عنصر

Zn

ایستگاه

کانال برکه
تثبیت

کانال لجن فعال

محل برخورد
کانالها

خروجی شرکت
امالح 1

خروجی شرکت
امالح 2

وسط جزیره1

وسط
جزیره2

کنار جاده

Fe

Cu

Cr

Ni

Al

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

پاییز

0/0223

پاییز

0/0662

پاییز

0/0086

پاییز

0/022

پاییز

0/167

پاییز

0/0256

زمستان

0/009

زمستان

0/01

زمستان

0/0009

زمستان

0/01

زمستان

0/213

زمستان

0/0406

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

پاییز

0/0373

پاییز

0/0539

پاییز

0/0168

پاییز

0/0212

پاییز

0/182

پاییز

0/0074

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/0009

زمستان

0/304

زمستان

0/0009

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

تابستان

0/01

پاییز

0/037

پاییز

0/0694

پاییز

0/0164

پاییز

0/023

پاییز

1/5

پاییز

0/02

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/41

زمستان

0/01

تابستان

0/014

تابستان

1

تابستان

0/9

تابستان

0/2

تابستان

0/0009

تابستان

1

پاییز

0/01

پاییز

3/9

پاییز

0/2

پاییز

0/01

پاییز

0/01

پاییز

0/89

زمستان

0/01

زمستان

1

زمستان

0/4

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/35

تابستان

0/12

تابستان

0/01

تابستان

0/7

تابستان

0/4

تابستان

0/01

تابستان

2

پاییز

0/01

پاییز

1/2

پاییز

0/3

پاییز

0/01

پاییز

0/01

پاییز

0/83

زمستان

0/01

زمستان

1

زمستان

0/4

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/103

تابستان

0/4

تابستان

1

تابستان

2

تابستان

1/5

تابستان

0/0009

تابستان

6/5

پاییز

0/01

پاییز

0/01

پاییز

2/3

پاییز

0/5

پاییز

0/01

پاییز

3/1

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

1/7

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

2/9

تابستان

0/5

تابستان

1

تابستان

5/5

تابستان

0/6

تابستان

0/01

تابستان

6/5

پاییز

0/01

پاییز

0/01

پاییز

2/3

پاییز

0/3

پاییز

0/01

پاییز

2

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

2/3

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

3

تابستان

1/5

تابستان

1

تابستان

2/5

تابستان

0/5

تابستان

0/01

تابستان

2

پاییز

0/0226

پاییز

0/0525

پاییز

0/0195

پاییز

0/0248

پاییز

0/5511

پاییز

0/0143

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/01

زمستان

0/02
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جدول -2نتایج اندازهگیری میانگین غلظت ( BODمیلیگرم بر لیتر )( COD ،میلیگرم بر لیتر)
و  pHدر سه فصل تابستان ،پاییز و زمستان
عنصر ایستگاه

کانال برکه تثبیت

کانال لجن فعال

محل برخورد کانالها

خروجی شرکت
امالح 1

خروجی شرکت
امالح 2

وسط جزیره 1

وسط جزیره 2

کنار جاده

pH

COD

BOD

تابستان

7/95

تابستان

46

تابستان

120

پاییز

8/18

پاییز

51

پاییز

95

زمستان

6/7

زمستان

114

زمستان

68

تابستان

7/95

تابستان

1

تابستان

136

پاییز

7/79

پاییز

5

پاییز

21

زمستان

3

زمستان

20

زمستان

10

تابستان

7/8

تابستان

17

تابستان

127

پاییز

8/38

پاییز

15

پاییز

90

زمستان

6/9

زمستان

54

زمستان

43

تابستان

9/2

تابستان

-

تابستان

1968

پاییز

7/9

پاییز

1600

پاییز

2600

زمستان

7

زمستان

3180

زمستان

1700

تابستان

9/2

تابستان

-

تابستان

3200

پاییز

7/9

پاییز

1700

پاییز

3080

زمستان

7

زمستان

3400

زمستان

2000

تابستان

8/9

تابستان

-

تابستان

5724

پاییز

13

پاییز

83

پاییز

199

زمستان

7

زمستان

232

زمستان

104

تابستان

8/1

تابستان

-

تابستان

5700

پاییز

8

پاییز

90

پاییز

997

زمستان

8

زمستان

254

زمستان

160

تابستان

8/1

تابستان

-

تابستان

5916

پاییز

8/75

پاییز

97

پاییز

208

زمستان

7/8

زمستان

184

زمستان

75
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جدول  -3استاندارد خروجی فاضالب (واحد mg/l :به جز )pH
ردیف

مواد آلودهکننده

تخلیه به آبهای سطحی

مصارف کشاورزی و آبیاری

1

Zn

2

2

Cr

2

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Fe

3

Cu

1

Ni

2

3
0/2

Al

5

pH

6/5-8/5

BOD
COD

5

(30وحظهای )50

(60وحظهای )100

باار اساااس نتااایج بدساات آمااده در جاادول2

حداکیر میزان  pHمربوط به ایستگاه خروجی

2

6 -8/5
100
200

میلیگرم بر ویتر و مربوط به کانال وجن فدال
و در فصل زمستان بود .بر اسااس جادول 3

شاارکت امااال  2و در فصاال پاااییز و حااداقل

اساتاندارد تخلیااه بااه آبهاای سااطحی باارای

فصاال زمسااتان بااود .باار اساااس جاادول 3

کشاورزی و آبیاری  200میلی گارم بار ویتار

میزان آن مربوط باه کاناال وجان فداال و در

استاندارد تخلیه به آبهای سطحی بارای pH

 6/5 -8/5و بااارای مصاااارف کشااااورزی و

آبیاری  6-8/5میباشد .بار اسااس جادول 2

 60 CODمیلیگرم بر ویتر و برای مصاارف
میباشد.

در جداول  4تا  6نتایج تجزیه همبستگی ساده

در فصول تابستان ،پاییز و زمستان را نشان

حداکیر  3400 BODمیلیگرم بار ویتار و در

میدهند.

امال  2و حداقل آن 1میلی گرم بر ویتار و در

آالینده در فصال تابساتان (جادول  )4نشاان

فصل زمستان و مربوط به خروجای شارکت

فصل تابستان و مربوط به کاناال وجان فداال

ضرایب همبستگی به دست آمده بین عناصار
ماایدهن اد کااه همبسااتگی بااین روی و COD

بود .بر اساس جدول  3اساتاندارد تخلیاه باه

( ،)0/74آهاان و کااروم ( ،)0/72آهاان و COD

ویتر و بارای مصاارف کشااورزی و آبیااری

( )0/81در ساااطو  %5مدنااایدار و همساااو و

جاااادول  2حااااداکیر میاااازان 5916 COD

( )0/87و  )0/80( CODو نیکااال باااا COD

آبهای سطحی برای  30 BODمیلی گرم بر

 100میلیگرم بر ویتار مایباشاد .بار اسااس

میلیگرم بر ویتر و مربوط باه ایساتگاه کناار
جاااده و در فصاال تابسااتان و حااداقل آن 10

( ،)0/72کروم و نیکل ( )0/83و کروم و COD
بسیار قوی بودناد .همبساتگی ماس باا نیکال

( )0/84نیز در سطو  %1مدنیدار و همساو و
بسیار قوی بودند.
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جدول -4نتایج تجزیه همبستگی ساده در فصل تابستان
Zn

Fe

Cr

Cu

Al

Ni

pH

COD

BOD

1

0/63ns

0/53 ns

0/36 ns

0/08 ns

0/32 ns

-0/13 ns

*0/74

-0/35 ns

1

*0/72

0/63 ns

-0/57 ns

0/67 ns

0/15 ns

*0/75

-0/52 ns

1

0/5 ns

0/001 ns

*0/83

-0/22 ns

*0/81

-0/42 ns

1

-0/55 ns

*0/87

-0/02 ns

*0/80

-0/43 ns

1

0/3 ns

-0/5 ns

-0/2 ns

0/3 ns

1

-0/15 ns

**0/84

-0/45 ns

1

0/008 ns

-0/33 ns

1

-0/5 ns

Zn
Fe
Cr
Cu
Al
Ni
pH
COD

1

BOD

**,* ,nsبه ترتیب بیانگر عدم تفاوت مدنیدار و مدنیدار در سطو 5و1درصد میباشد.

جدول -5نتایج تجزیه همبستگی ساده در فصل پاییز

Zn
Fe
Cr
Cu
Al
Ni
pH

Zn

Fe

Cr

Cu

Al

Ni

1

-0/4ns

-0/6 ns

ns
-0/46

0/7 ns

-0/7 ns

1

pH

-0/6 ns -0/3 ns

0/09 ns -0/009ns -0/3 ns -0/3 ns -0/2 ns
1

COD

ns
-0/18

BOD
0/5 ns

*0/76

*0/82

ns
-0/05

-0/2 ns

**0/94

-0/4 ns

**0/93

1

-0/3 ns

**0/93

-0/3 ns -0/2 ns -0/2 ns

1

-0/4 ns

-0/3 ns -0/4 ns -0/1 ns

1

ns
-0/07
1

COD
BOD
**,* ,nsبه ترتیب بیانگر عدم تفاوت مدنیدار و مدنیدار در سطو 5و1درصد میباشد.

0/1 ns

0/02 ns

0/63 ns 0/65 ns
1

**0/97
1
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جدول -6نتایج تجزیه همبستگی ساده در فصل زمستان
Zn

Zn
1

Fe
Cr

Fe
0/2ns
1

ns
-0/14

pH
0/02 ns

COD
0/2 ns

BOD
0/3 ns

Cr
0/3 ns

Al
Cu
-0/2 ns -0/1 ns
0/2 ns

0/07 ns -0/2 ns -0/4 ns

**0/99

**0/99

1

0/3 ns

-0/5 ns

**0/97

0/5 ns

1

-0/4 ns

0/2 ns

**0/94

ns
-0/09

-0/1 ns

Cu
Al

1

Ni
pH

Ni
0/3 ns

-0/5 ns -0/4 ns -0/6 ns -0/4 ns
1

0/4 ns
1

COD
BOD
**,* ,nsبه ترتیب بیانگر عدم تفاوت مدنیدار و مدنیدار در سطو  5و1درصد میباشد.

در فصاال پاااییز ،همبسااتگی آهاان بااا COD

0/2 ns

0/3 ns

-0/3 ns -0/2 ns
0/1 ns
1

0/1 ns

**0/99
1

بحث

( )0/76و  )0/82( BODدر سااطو  %5مدناای

در مطاودهای که رجایی و همکاران ( )1390بر

همبسااتگی کااروم بااا مااس ( ،)0/94ونیکاال

دادند مشاخص شاد کاه غلظات فلاز روی در

 CODبا  )0/97( BODدر سطو  %1مدنیدار

مطاوده بیش تر بود که دویل آن ورود پسااب

در فصل زمستان ،همبستگی آهن با  CODو

فاضااالب خااانگی بااه تاااالب عنااوان شااد .در

دار و همسااو و بساایار قااوی مشاااهده شااد.

( ،)0/93همبسااتگی مااس بااا نیکاال (،)0/93
و همسو و بسیار قوی بودند (جدول .)5

 ،)0/99(BODکااااروم بااااا نیکاااال (،)0/97

روی غلظت فلزات سنگین در گرگانرود انجام
مصب رودخانه از سایر ایساتگاههاای ماورد

ناشای از فداویاتهااای کشااورزی ،صاانای و

مطاودهای که دساتجردی و همکااران ()1385

همبسااتگی مااس بااا  )0/94( pHو در نهایاات

بر روی غلظت فلزات سنگین تاالب گااوخونی

 %1مدنی دار و همسو و بسیار قوی مشااهده

قاباال مالحظااهای در آخاارین ایسااتگاه نمونااه

همبستگی  CODباا  )0/99( BODدر ساطو

شدند (جدول .)6

انجام دادند ،مشخص شد که میزان  Znبطور

برداری (2کیلومتر بدد از کوه سیاه) نسبت به

بقیه ایستگاهها افزایش داشت .این ایستگاه در
واقا ا آخااارین نقطاااه توقاااف آب و تاااراکم

آوااودگیهااا بااود (دسااتجردی و همکاااران،

 86ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تاالب میقان اراک

فائزه فاضلی و ساجده شعبانیفرد جهرمی

 .)1385در مطاوده حاضر نیز باالترین مقادار

کروم عنصری اسات سامی و سامیت آن باه

توقف آب و تاراکم آواودگیهاسات ،مشااهده

کروم شش مرفیتای سامیتار از کاروم ساه

گازهااای دیاکسااید گااوگرد و تااری اکسااید

زیستی که سبب افزایش کروم شش مرفیتای

باران ترکیب شده و موجاب توویاد یاونهاای

عنصر در آب گردد .در تحقیقی که رجاایی و

 Znدر ایستگاه کنار جااده کاه آخارین نقطاه

شد.

گوگرد در هوا به مرور زمان با رطوبت و آب
هیدروین میگردند .یونهای هیادروین پاس
از نفوذ به خاس موجب آزاد سازی آوومینیوم

ماایشااوند (ساااالری و مظفااری .) 2010 ،در
نتیجه با توجه به صندتی بودن شاهر اراس و

وجود ترکیبات ساووفوری در پسااب تصافیه
خانه و وجود  Alدر دو ایستگاه کاناال برکاه
تیبیت و ایستگاه وجن فدال و آمیختن ایان دو

کانال به ید دیگر ،میزان  Alدر ایستگاه محل

برخااورد کان االهااا باااالترین مقاادار خااود را

داشاات .در تحقیقاای کااه ساااالری و همکاااران

اشکال شیمیایی آن بستگی دارد ،به طوری که
مرفیتی می باشد .فاکتور های زیستی و غیار

می شود ،میتوانند باع افزایش سامیت ایان
همکاران ( )1390بر روی غلظت فلزات سنگین
آب آشامیدنی مخزن چاه اساتان سیساتان و
بلوچستان انجام دادند مشخص شد که غلظت

کروم در مخزن ذخیره آب شاماره  1از ساه
مخزن مورد مطاوده بااالتر از حاد اساتاندارد

بااود کااه علاات آن عااالوه باار خصوصاایات

زمااینشناساای منطقااه مربااوط بااه فداویاات
کشاورزی اطراف مخزن مذکور اسات .نتاایج

بررساای دسااتجردی و همکاااران ( )1385باار
روی غلظااات فلااازات سااانگین در آب تااااالب

( )1390بر روی تغییرات غلظت آوومینیوم در

گاوخونی مشخص کرد کاه مقادار غلظات Cr

مشااخص شااد کااه میاازان آوومینیااوم پساااب

توجهی بیشتر از مقدار مرباوط باه ایساتگاه

برخای مناااطق صااندتی کرمااان انجااام دادنااد
صندتی در دو ناحیه مس سرچشمه و صنای

مااس باااهنر در مقایسااه بااا س اایر نااواحی و

در ایستگاه آب زهکش سجزی به مقدار قابال

آب پل ورزنه بود .این محققین بیان کردند که
عالوه بر جریاان زایناده رود و آواودگیهاای

افزایش مدنیداری داشات کاه وجاود پسااب

مربوط به آن ،جریان آالینده دیگاری نیاز کاه

سووفوری) از نواحی صندتی ماذکور موجاب

گاوخونی وارد شده و با ورود این جریان در

صاااندتی و دود متصااااعد شاااده (ترکیباااات

افزایش تدریجی آوومینیوم در ایان دو ناحیاه

شده است (ساالری و مظفری.)2010،

همان آب زهکش سجزی است به منطقه تاالب

ابتدای تاالب ،آواودگی آب رودخاناه بایشتار

میگاردد (دساتجردی و همکااران .)1385،در
تحقیق حاضر غلظت کاروم در ایساتگاههاای
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نیکاال در منطقااه موجااود نماایباشااد ،احتمااال

ایستگاههای مربوط به تصافیهخاناه باود کاه

میرود که غلظت نیکل موجود در آب مربوط

خصوصیات زمینشناسی منطقه ،مرباوط باه

تحقیق دستجردی و همکاران ( )1385بر روی

احتمال میرود این افزایش غلظات عاالوه بار
پساااب خروجاای شاارکت امااال و پساااب

به ویژگیهای زمینشناسی باشد .بار اسااس
غلظاات فلاازات ساانگین در آب ،گیاااه و خاااس

کشاورزی باشد کاه پاس از ورود باه تااالب

تاالب گاوخونی مشخص شد که غلظت  Niدر

تاالب میشود.

از میانگین غلظات آن در برکاههاای واقا در

باع افزایش غلظت  Crدر ایستگاههای داخل

آب بند شاخ کنار به طور مدنیداری بایشتار

در تحقیقی که باباایی و همکااران ( )1387بار

انتهای زایندهرود و برکه دیگری که مستقل از

شهری بر میازان آالینادههاای مدادنی تااالب

آب زهکشهای کشاورزی ،که در اثر اجارای

روی تاثیر پسابهای صاندتی ،کشااورزی و
انزوی انجام دادند ،مشخص شد که میازان Fe

تاالب گاوخونی میباشد ،بود .در ایان منطقاه
عملیاااات کشاااااورزی مانناااد اسااااتفاده از

در ایستگاههای بخش شرقی تاالب نسبت باه

علفکشها ،آفتکشهاا و کودهاای شایمیایی

پساب شهر صندتی رشات باه بخاش شارقی

وارد جریان رودخانه شاده و سابب افازایش

بقیه ایستگاهها بیشتار باود و علات آن ورود

فسفاته حاوی مقادیری از فلزات سنگین است

گزارش شد .در تحقیق حاضر غلظت آهان در

غلظاات ایاان فلااز در محاال آببنااد شاااخ کنااار

خروجی پساب شرکت امال نزدیدتر اسات،

در ایستگاههای وس جزیره  1و  2بایش تار

ایسااتگاه خروجاای شاارکت امااال  1کااه بااه

میگردد .در تحقیق حاضر نیز غلظت فلز نیکل

بیش تر بود که علت آن میتواناد مرباوط باه

از بقیه ایستگاهها که اطراف تااالب و مرباوط

غلظت نیکل در محی زیست به علت مصارف

کودهای شیمیایی باشاد کاه وارد جریاان آب

نزدید بودن دو محل مذکور باشد.

به اساتفاده از علافکاشهاا ،آفاتکاشهاا و

سااوختهااای فساایلی ناشاای از نیروگاااههااا،

تاالب می گردد.

پساااب بیمارسااتانی اساات .در تحقیقاای کااه

بر اثر پدیدههای طبیدی در محی زیسات باه

مدادن ،پاالیشگاههاا ،ساوزاندن ماواد زائاد و

رجااایی و همکاااران ( )1390باار روی غلظاات
فلااازات سااانگین مخاااازن آب سیساااتان و

بلوچستان انجاام داده اناد مشاخص شاد باا
توجه به آن که پارامترهای فوق برای وجاود

مس یکی از عناصر رایج در طبیدت است کاه

مقاادار فااراوان یافاات ماایشااود .بساایاری از

ترکیبااات مااس در رسااوبات یااا ذرات خاااس
تااهنشااینشااده ماایچساابند .مدمااوالً پااس از

فداویتهای کشاورزی ترکیبات محلول در آب
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مس ،در محی آزاد میشاوند و ماس هام از

طریق مناب طبیدی و هم در اثار فداویاتهاای

فائزه فاضلی و ساجده شعبانیفرد جهرمی

افاازایش میاازان بارناادگی و افاازایش دباای آب

اساات ،و باااالترین میاازان کیفیاات مشاااهده

بشری ،در محای پراکناده مایشاود (پیاری،

میشود.

در ایسااتگاه وساا جزیااره  1را در تحقیااق

حداکیر میزان فلز  Alدر فصل پاییز و حداقل

 .)1389بر این اساس ،باال بودن غلظات ماس
حاضر میتوان در ارتباط با قدرت تباادل آن
با ذرات خاس و رسوبات دانست .اساتفاده از

کودهای کشاورزی نیز می تواند یکی دیگر از
دالیل باال بودن غلظات ماس در ایان ایساتگاه

باشد .چنانچه بر اساس تحقیق پیری ()1389

نتایج این پژوهش همچناین نشاان دادناد کاه

آن در فصاال تابسااتان بااود .در تحقیقاای کااه
رازدار ( )1389بر روی میزان فلازات سانگین
تاالب امیر کالیه انجام دادند مشخص شد کاه

غلظت فلزات سنگین  Alدر فصل زمستان باه

علااات افااازایش روانااااب هاااای ساااطحی و

مشخص شد که غلظت مس موجود در تااالب

زهکشهای کشاورزی کاه نتیجاه آن شسات

کودهااای کشاااورزی و وزش بادهااای 101

آنها به آبراهههاا و آب تااالب مایباشاد ،از

از حاد اسااتاندارد باایش تار بااود کااه احتماااالً
روزه ،مناب ورود مس به تاالب بوده اند.

با توجه به نتایج این پژوهش ،حاداکیر میازان

وشوی آالیندهها و خااس دارای  Alو انتقاال
مقادیر باالتری برخوردار می باشد.

بر اساس تحقیقی که دساتجردی و همکااران

فلازات سانگین  Ni, Cu, Cr, Znدر فصاال

( )1385بر روی  pHو غلظات فلازات سانگین

و حداقل میزان این فلزات در فصال زمساتان

pHدر ایسااتگاه هااای نمونااه باارداری رو بااه

تابستان ،و حداکیر میزان  Feدر فصال پااییز
مشاهده شدند .در تحقیقی که فدال( )1387بر

روی مناب آالینده و کیفیت آب تاالب شادگان

انجام داد ،مشاخص شاد کاه افازایش میازان
فلزات سنگین  Ni, Fe, Cu, Cr, Znدر فصل
تابستان به دویل تبخیار آب و کااهش بسایار

شدید مناب ورودی آب و در فصل پااییز باه
دویل ورود اماال و فلازات سانگین از طریاق

پسابهای کشاورزی بااالتر اسات .همچناین
مشخص شد که در فصل زمساتان علات کام

باودن میاازان ایاان فلاازات در تاااالب بااه دویاال

تاالب گاوخونی انجام دادند ،مشخص شد که

افزایش است و از آنجا که جریان آالیندههای
ناشی از فداویت های انسانی ،بهطور مداوم به
سوی تاالب ادامه دارد ،غلظت پاارامتر ماورد
بررسی حتی در زمان پر آبی تاالب گاوخونی

از مقادیر استاندارد بایشتار اسات .باه نظار
میرسد باال بودن میزان  pHدر فصال پااییز
در پژوهش حاضر نیز علی رغم پاایین باودن

میزان بارندگی میتواند مربوط به فداویتهای

انسانی ناشی از عملیات کشااورزی ،صاندتی

و شهری دانست.
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در تحقیااق  Xiaoyunو همکاااران( )2012باار

در تحقیقی که فداال در ساال  1387بار روی

و پرآبااای بااار روی رودخاناااه  Pearچاااین،

فصاال پاااییز و بهااار (پرآباای و کاامآباای)

روی مدیریت کیفیت آب در دو فصل کامآبای
مشاخص شاد کاه میازان پارامترهاای pH,

کیفیاات آب تاااالب شااادگان انجااام داد ،در دو

نمونهبارداری انجاام شاد و  BOD, CODرا

 BOD ,CODدر فصل کم آبی بسیار بااالتر

اندازهگیری کرد .نتایج تحقیاق وی نشاان داد

فصل کمآبی تحات تااثیر فاضاالب خاانگی و

چشمگیری داشته اسات .همچناین  pHتحات

پرآباای ،فاضااالب کشاااورزی و دامکااروری

طبیدی نوساناتی داشته و در حد قلیایی خیلی

از فصل پرآبی باود .کیفیات آب رودخاناه در

فاضالب صندتی است ،در حاوی که در فصال
فاکتورهای اصلی آوودگی آب هستند.

کااه  CODدر طاای چنااد سااال اخیاار افاازایش

تاااثیر تغییاارات فصاالی و یااد سااری عواماال

ضاادیف اساات .از سااویی تغییاارات پااارامتر

ناااف و همکاااران ( )1389باار روی تغییاارات

 BODاز روند خاصای تبدیات نمایکناد .وی

تحقیق کردند .در این تحقیاق pH BOD ,COD

به رقیق شدن آالینده ها شاده کاه مای تواناد

کیفی آب رودخانه عباسآباد در شهر همادان
از طریق چهار ایستگاه نمونهبارداری در طای

مدتقد است که در فصل پاییز ،بارندگی منجار

باع کااهش در مقادار اکسایژن ماورد نیااز

دو سااال بااه صااورت ماهیانااه تدیااین مقاادار

بیوشیمیایی شاود (پیاری .)1389 ،در تحقیاق

میاازان  BODبااا حرکاات بااه ساامت پااایین

و  pHدر ایستگاه خروجی شرکت امال  2در

گردید .براساس این تحقیق مشخص شاد کاه

رودخانه افزایش می یابد که علت این افزایش
به دویل تخلیه برخی فاضالب های انسانی باه
رودخانااه اساات .همچنااین مشااخص شااد کاه

حاضر به نظار مای رساد بااال باودن BOD

رابطااه بااا افاازایش بااارش در فصاال پاااییز و

زمستان باشد.

بر اساس نتایج جدول  3تا  5عنصر کروم باا

مقاادار  CODدر فصاال تابسااتان بااه شاادت

نیکل در هر سه فصل و کروم با مس فق در

رودخانه و افزایش بار آوودگی ناشی از تخلیه

مقادیر باالی ضریب همبستگی فلزات سانگین

افاازایش یافتااه اساات کااه علاات آن کاام آباای

فاضالب های شهری است .باال باودن COD

در فصل تابستان در تاالب میقان نیز میتواند

به دویال فرآیناد کامآبای و از ساویی مسائله

تخلیه پساب فاضالب شهری باشد.

فصاال تابسااتان همبسااتگی مدناایدار دارد.
نشاندهنده یکساان باودن منبا انتشاار ایان
عناصر میباشد.

ندیمی مرنادی و همکااران ( )1392در تدیاین
منشا برخی فلزات سنگین در منطقه ذوب آهن

اصفهان پژوهشی انجام دادند .طی این تحقیق
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فائزه فاضلی و ساجده شعبانیفرد جهرمی

ضااریب همبسااتگی میباات و مدناایداری بااین

در هر سه فصل و کروم با مس فق در فصل

دویل همبستگی میبت و باال بین این عناصر را

غ بان و خوش اقبال ( )1390بیان میدارناد

کروم با نیکل و کروم با مس مشااهده شاد و

منشا یکسان آنها بیان کردنادFacchinelli .

تابستان همبستگی مدنی دار دارد.

کاااه عنصااار آهااان عموماااا از فرساااایش

و همکاا ااران ( )2012همبسااااتگی میباااات و

فیزیکوشیمیایی سان

خاااسهااای سااطحی ایتاویااا گاازارش و منشااا

فلزات سنگین دیگر نشانگر منشا طبیدی فلزات

مدناایداری را بااین غلظاات کااروم و نیکاال در

احتماوی آنها را در ارتبااط باا ماواد ماادری

بیان کردند.

ضرایب همبستگی محاسبه شده در رساوبات

رودخانااه کاار توساا کریماای و قاساامپااور

ماادر یاا یاا خااس باه

وجود میآیند و همبستگی باالی این عنصر با
سنگین است .در تحقیق حاضار عنصار آهان

در فصل تابستان با عنصر کاروم همبساتگی
مدنیدار دارد.

بااازی و همکااااران ( )1391بااار روی منشاااا

( )1391نشااان ماایدهااد کااه عناصاار نیکاال و

آوااودگیهااای زیساات محیطاای در رسااوبات

داشتهاند که بیانگر منب آزادساازی و انتقاال

آنها همبستگی زیاد بین فلزات سانگین ( Zn,

کااروم بااا سااایر عناصاار همبسااتگی میبتاای
یکسااان در شاارای نساابتا مشااابه در طااول

مسیر رودخانه است.

سااحلی خلایج گااواتر پاژوهش انجاام دادنااد.

 )Fe, Cu, Cr, Niرا گازارش کردناد و بیاان

کردند دویل این امر عدم تناوع منااب آواودگی

نتااایج آناااویز همبسااتگی فلاازات ساانگین در

در منطقاااه مااایباشاااد کاااه مهااام تااارین آن

که عناصر کروم و نیکال در ساطو مدنایدار

انسااانی و صااندتی اساات .دویاال دیگاار ایاان

خاسهای سطحی استان همدان نشان میدهد
 %99با هم همبستگی دارناد کاه نشااندهناده
منب مشترس این عناصر میباشد .دربسیاری

از مطاودات نیز همبستگی مدنایدار باین ایان

آوودگیهای ناشی از ریختن زباوه و فاضالب
همبستگی زیاد یکنواختی ترکیب یئوشیمیایی

واحاادهای زمااینشناساای منطقااه مشااخص

گردید.

دو فلز حاکی از منب مشترس آنها می باشد.

در تحقیقی که خاداکرمی و همکااران ()1390

همبستگی باالی بین نیکل و کروم به شاباهت

حوزه آبخیز استان همدان انجام دادناد ،بیاان

مدنی مبارکه و همکاران ( )1389مدتقدناد کاه

آنها در انتقال و تجم این فلزات نیاز اشااره

دارد .در تحقیق حاضر عنصر کروم باا نیکال

بر روی غلظت فلزات سانگین در خااس هاای

کردند که همبستگی باال بین عناصر میتواناد

ناشااای از ورود ایااان عناصااار از طریاااق

فداویااتهااای کشاااورزی و پساااب صااندتی،
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ورود از طریق اتمسافر و یاا از طریاق ماواد

همچنین عوامل مورد بررسی در این پژوهش

در تحقیقی که حمازه و زریسافی ( )2010بار

ترین کیفیت و در مواق کمآبی کمترین کیفیت

ساحلی خلیج گواتر انجام دادند ،بیاان کردناد

حقابه بیشتر در فصل تابستان ،کمآبی تاالب

مادری خاس باشد.

روی یئوشاایمی فلازات ساانگین در رسااوبات
که غلظات پاایین فلازات سانگین علات اصالی

نداشااتن ارتباااط مدناای دار بااا دیگاار عناصاار
است .همچنین در این تحقیق همبستگی بااالی
بین کروم با نیکل و ماس ماورد توجاه قارار

نشان می دهاد در مواقا پرآبای تااالب بایش

را دارد که میتوان با تمهیداتی از جمله تدیین
در فصاال خشااد را جبااران نمااود .در ایاان

صااورت خودپاااالیی تاااالب نیااز در تمااامی

فصول انجام میگردد و از افزایش مواد آوای
و م ر در تاالب جلوگیری میشود و به ایان

گرفت .در تحقیق حاضر نیز می توان گفت فلز

ترتیب آوودگی مشاهده شده در کل ایستگاهها

سنگین دیگر همبستگی مدنیدار ندارد.

حاصل ،به نظر میرسد عامل اصلی آواودگی

 Znبه دویل غلظت پایین ،با هیچ کدام از فلزات

را میتوان به حداقل رساند .با توجه به نتاایج

شرای طبیدی حاکم بر تاالب میقان به گوناه

تاالب میقان پسابهاای شاهری وکشااورزی

تابستان گاهی تاالب را تا حاد خشاکی مطلاق

تاالب باشد .از آنجاا کاه در تحقیاق حاضار

ای اساات کااه تبخیاار و تداارق بااه ویااژه در
پیش میبرد و سبب میشود که غلظات ماواد

نمکی و سایر آالیندهها به حاداکیر برساد .باا
توجه به ضرایب همبساتگی بدسات آماده در

این پژوهش حداقل بین دو ایستگاه و بیشاتر،

بین همه عوامل مورد بررسی تفاوت مدنیدار
وجود داشته است .مسلم است که وقتی چنین
شرای طبیدی بار تااالب حااکم اسات ،ورود
انااواع مااواد آالینااده شااهری ،کشاااورزی و

صندتی هم وضدیت اسف باری ایجاد خواهد
کرد و در نهایت افزایش غلظت آالینادههاا باا
سایر عوامل تهدید تاالب دست به دسات هام

داده و صدمات جبران ناپذیری بر اکوواویی،

بیووویی و اقتصاد منطقه وارد می کند.

ناشی از فداویاتهاای کشااورزی در حاشایه
غلظت فلزات سنگین در ایستگاههاای مرباوط
به تصفیه خانه کمتار از ایساتگاههاای داخال

تاالب می باشاد ،مایتاوان گفات علات آن باه
واسطه جنس تشاکیالت زماینشناسای خااس

منطقه است.

با توجه به اهمیت تاالب میقان در اقلیم منطقه

و نیز ویژگیهای زیست محیطی آن و نیز باا
در نظر داشاتن نتاایج حاصال از آزمایشاات

انجام شده روی آب منطقه ،وزوم بهرهبرداری

صااحیو از مناااب آب تغذیااهکننااده تاااالب،
جلااوگیری از مصاارف باایرویااه آب در ایاان
حااوزه ،جلااوگیری از آوااوده شاادن آبهااای

ورودی به تاالب ،انتقال آب سااوم باه میازان

 92ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تاالب میقان اراک

فائزه فاضلی و ساجده شعبانیفرد جهرمی

کااافی جهاات احیااای آن ،کنتاارل طاار هااای

تاالب احساس میگردد .عالوه بر این باید در

بررسی بیش از پیش شرای زیسات محیطای

در خصااوص تاااالبهااا و ارزشهااا و فوایااد

صاااندتی و کشااااورزی در حاشااایه تااااالب،

آن و نیز اثار عوامال آالیناده بار گوناههاای
زیستی تااالب ،برناماهریازیهاای الزم نظیار
اختصاص منااب مااوی بارای توساده پایادار

جهت افزایش دانش و ارتقااا آگااهی عماومی

استفاده صحیو از آنها اقادامات الزم انجاام

گیرد.
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