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مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تاالب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان
بهزاد سعیدپور و منیره سادات مدنی بروجنی*
گروه منابع طبیعی ،محیط زیست و آلودگی های محیط زیست ،دانشگاه محیط زیست
تاریخ دریافت0931/10/10 :

تاریخ پذیرش0931/11/01:

چکیده
در این تحقیق به بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تاالب بهشت معصومه در استان قم پرداخته شده
است .بدین منظور ابتدا در زمستان  0939و سپس در تابستان  0931از شش نقطه در تاالب نمونهبرداری گردید.
متغیرها شامل دما ،هدایت الکتریکی ،شوری ،کدورت ،نیترات ،نیتریت ،سولفات ،فسفات ،آلومینیوم ،آهن،
پتاسیمBOD ، pH، TDS ،و  CODبود .طبق نتایج ،میانگین غلظت نیترات در تابستان 0/31±0/01میلی گرم
در لیتر و در فصل زمستان 1/37±1/87میلی گرم در لیتر بود ،لذا غلظت نیترات در فصل تابستان تقریباً 9برابر
فصل زمستان ارزیابی گردید .همچنین میانگین غلظت فسفات در تابستان 7/00±01/10میلی گرم در لیتر و در
زمستان برابر با 1/03± 1/01میلی گرم بدست آمد ،یعنی غلظت فسفات در تابستان  19برابر غلظت فسفات
زمستانه فسفات بوده است .میانگین مقدار شوری در فصل زمستان00/78±1/13و در فصل تابستان88/09
 ppt87/97±بود .میانگین پارامتر  BODدر فصل زمستان 1/17± 9/08میلی گرم در لیتر و در تابستان01/13
 01/39±ارزیابی گردید .میانگین زمستانه پارامتر 11/9±53/96 CODمیلی گرم در لیتر و میانگین تابستانه
118/79±300/19میلی گرم در لیتر بوده است .میانگین زمستانه آلومینیوم 1/197±7/7960میلی گرم در لیتر و
میانگین فصل تابستان آن 1/100±1/103میلی گرم در لیتر بدست آمد .میانگین آهن در فصل زمستان
1/17±7/73میلی گرم در لیتر و میانگین تابستان آن1/913± 1/99میلی گرم در لیتر ارزیابی گردید .غلظت کلیه
پارامترهای اندازه گیری شده شامل ،BOD ،CODکدورت ،نیترات ،فسفات ،نیتریت ،آلومینیوم و آهن در
زمستان و غلظت پارامترهای کدورت ،نیترات ،نیتریت ،آلومینیوم ،آهن و BODدر تابستان کمتر از حد مجاز
فاضالب،که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است ،بودند .با این حال فعالیت ،گسترش و توسعه
مراکزی از جمله قبرستان بهشت معصومه و واحدهای صنعتی میتواند با افزایش بار آلودگی در منابع آب سطحی
و زیرزمینی و همچنین آلودگی هوا ،منجر به کاهش کیفیت آب تاالب بهشت معصومه گردد.
واژگان کلیدی :تاالب بهشت معصومه ،پارامترهای فیزیکی ،پارامترهای شیمیایی
*نگارنده پاسخگوmmad199@yahoo.com :
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مقدمه
گسترش روز افزون جوامع بشری ،توسعۀ صنایع ،کشاورزی و
انواع کاربری اراضی سبب تخریب محیطزیست می گردد .در
این میان تخریب محیطزیست بر کمیت و کیفیت منابع آب
اثرگذار است .یکی از مهم ترین چالشها در این زمینه ،تغییر
کیفیت آب تاالبها میباشد .بخش اعظمی از کشور ایران به
علت قرار گرفتن در ناحیه آب و هوایی خشك و نیمهخشك از
میانگین بارش ساالنه خیلی پایینی برخوردار است .از طرفی با
گذشت زمان و گسترش جوامع و به تبع آن افزایش استفاده از
منابع آبی ،تغییر خصوصیات کیفی منابع آبی کشور افزایش
پیدا کرده است .رشد جمعیت و آلودگیهای ناشی از تخلیه
انواع فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی ،شیرابههای
محل دفع زباله و روانابهای سطحی باعث گسترش آلودگی و
محدودتر شدن منابع آب شده است (نصیراحمدی و همکاران،
1951؛ سمرقندی و همکاران .)1951 ،آبهای سطحی جاری
یا رودخانهها از مهم ترین منابع آب هستند که نقش مهمی در
تامین آب مورد نیاز فعالیتهای مختلف مانند کشاورزی،
صنعت ،شرب و تولید برق ایفا می نمایند (معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی رییس جمهور .)1911 ،آگاهی از کیفیت
منابع آب یکی از نیازمندیهای مهم در سالمت زیست
محیطی اکوسیستمها میباشد ،عوامل بیماریزا نقش بسیار
محدودی در اکوسیستمهای آبی بازی میکنند ،ولی میتواند
مشکالت بسیار حاد بهداشتی ایجاد نماید (شرکت سهامی
مدیریت منابع آب .)1911 ،لذا ،یکی از اولین اقدامات در
مطالعات منابع آب های سطحی مانند تاالب ها و مخازن
سدها ،شناخت وضعیت و کیفیت آب و بررسی تغییرات آن
میباشد .با افزایش روند ورود آلودگی ها به محیط زیست و
اکوسیستم های تاالبی ،توجه به تکنیك های سنجش میزان
آلودگی ها و مطابقت با میزان استانداردها ضروری می باشد.
تاالب بهشت معصومه در شمال شهر قم و در موقعیت
جغرافیایی  N 93.39.15 E 91.91.11در استان قم واقع
شده است .این تاالب در حقیقت محل انباشت تعدادی از
چشمه های کویری است و مجموعه ای کشیده از آبگیرهای
دائمی به وسعت  9هکتار را ایجاد می کند .پوشش گیاهی این
منطقه ،گونه های تاالبی مانند نی و سایر گیاهان ریشه در آب
و علف های آبزی است که محل زیست مناسبی برای
فیتوپالنکتون و پریفیتون را به وجود آورده است .موجودات
زنده تاالب بهشت معصومه شامل آبزیانی مانند آرتمیا و ماهی
از جمله ماهی  ،Gambusa amininانواع پرندگان مهاجر
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مانند مرغابی ،غاز ،انواع آبچلیك ،کاکایی ،حواصیل در کنار
پرندگان بومی آبزی مانند چکاوک کاکلی و دم جنبانك و
پرندگان شکاری از جمله سنقر تاالبی ،کرکس ،عقاب دشتی و
کالغ است(اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم.)1959،
این تاالب به دلیل موقعیت جغرافیایی به عنوان استراحتگاه
این مهاجران محسوب می شود و از آنجا که استان قم کریدور
تاالب های شمال و جنوب است ،حضور گونه های پرندگان
متنوعی در تاالب بهشت معصومه قابل مشاهده است .با توجه
به اهمیت سالمت این اکوسیستم ،هدف از انجام این پژوهش
مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تاالب بهشت
معصومه در استان قم در فصل زمستان و تابستان بوده است.
مواد و روش ها
با توجه به پارامترهایی از جمله مساحت ،عمق ،توپوگرافی
شش ایستگاه انتخاب و نمونه برداری در دو فصل
مطالعاتی(زمستان  1959و تابستان )1953انجام گرفت.
نمونههای آب با استفاده از بطریهای  1/9لیتری پالستیکی
که از قبل با محلول نیتریك اسید رقیق شستشو داده شده و
سپس با آب مقطر آبکشی و خشك شده بودند ،در سه تکرار و
از عمق  91سانتی متری ،جمعآوری شد و به محل آزمایشگاه
اداره کل محیط زیست قم منتقل گردید .پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی شامل دما(با استفاده از دستگاه  PHمتر ،مارک
 WTWو مدل  1111با دقت  1/1درجه سلسیوس) ،هدایت
الکتریکی(دستگاه مولتی پارامتر ،مارک ،با دقت1میکروزیمنس
بر سانتی متر  ،)Hackشوری(دستگاه مولتی پارامتر ،مارک
 ،Hackبا دقت  ،)ppt 1کدورت(دستگاه اندازه گیری کدورت،
مارک  Hackمدل  P/2100بادقتNTU 1ا)TDS ،
دستگاه مولتی پارامتر ،مارک  PH( PH ،)Hackمتر ،مارک
 WTWمدل  BOD ،)1111دستگاه سنجش  ،BODمارک
Lovibondمدل ،FKS

با دقت  1میلی گرم بر لیتر

 )11111نیترات ،نیتریت ،فسفات ،سولفات ،آلومینیوم ،آهن،
پتاسیم و )CODتوسط اسپکتروفوتومتر ،مارک  Hackمدل
 ،DR/2500بادقت 1میلی گرم برلیتر)مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفت و میزان اختالف پارامترها ،در دو فصل
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متفاوت(زمستان به عنوان فصل پربارش و تابستان به عنوان

زیست کشور تهیه و تدوین شده است (معاونت سالمت و مرکز

فصل کم بارش)محاسبه گردید.

سالمت محیط و کار.)1919،

الزم بذکر است استانداردهای مقایسه شده ،استاندارد خروجی
فاضالب(قسمت آلودگی آب های سطحی) براساس ماده 9
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب ها که با همکاری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت نیرو ،صنایع و معادن
کشور و کشاورزی می باشد که توسط سازمان حفاظت محیط

شکل -0ایستگاه های نمونه برداری شده درتاالب بهشت معصومه در سال 0939-0931

آنالیز آماری

نتایج

با توجه به نرمال بودن پارامترها ،از آزمون های پارامتریك نرم

نتایج بدست آمده از آنالیز متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در
تاالب بهشت معصومه در فصل زمستان (1959جدول  )1و
تابستان (1953جدول  )1ارائه شده است.

افزار ( SPSSنسخه)11شامل آزمون کلموگراف-اسمیرنوف،
آزمون تی تك نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون در سطح
معنی داری  9درصد استفاده شد.
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جدول -0نتایج ارزیابی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در زمستان  0939در تاالب بهشت معصومه قم
بیشترین

کمترین

میانگین

انحراف معیار

پارامترها
0

دما() c
هدایت الکتریکی()µs/cm
شوری()ppt
کدورت()NTU
(mg/l) TDS
pH
)mg/l(BOD
)mg/l(COD
نیترات()mg/l
نیتریت()mg/l
سولفات()mg/l
فسفات ()mg/l
آلومینیوم ()mg/l
آهن()mg/l
پتاسیم()mg/l

11/9
19111
11/5
11/11
11111
1/91
5/51
11/1
1/91
1/113
1111
1/31
1/111
1/131
111/11

11/1
11111
3/91
1/11
1111
1/91
1/11
9/ 1
1/31
1/111
3911
1/13
1/119
1
11/11

11/19
19191
11/11
3/11
11119
1/59
9/11
39/9
1/51
1/111
9199
1/15
1/191
1/111
91/91

1/19
9111/11
9/93
3/33
3911
1/93
9/11
99/1
1/11
1/119
1391
1/19
1/115
1/191
99/19

جدول -0نتایج ارزیابی متغیرهای فیزیکی وشیمیایی درتابستان  0931در تاالب بهشت معصومه قم
بیشترین
پارامترها
دما() c
هدایت الکتریکی()µs/cm
شوری()ppt
کدورت()NTU
(mg/l) TDS
pH
)mg/l(BOD
)mg/l(COD
نیترات()mg/l
نیتریت()mg/l
سولفات()mg/l
فسفات ()mg/l
آلومینیوم ()mg/l
آهن()mg/l
پتاسیم()mg/l
0

11/1
911111
111/11
95/11
119111
1/19
31/11
1111/11
9/11
1/115
111111
91/11
1/191
1/191
1/11

کمترین

میانگین

11/1
11/1
193111
13931
11/91
1/11
19/11
1/11
19111
1111
1/11
1/91
19/59
1
111/19
11/11
1/51
1/31
1/135
1
31131
1111
1/11
1/15
1/111
1/111
1/915
1/113
1/11
1

انحراف معیار
9/1511E-19
191119
11/19
13/11
19511
1/11
13/95
511/19
1/11
1/111
13515
13/91
1/115
1/991
1/51
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سازمان حفاظت محیط زیست ایران است.

و شیمیایی بدست آمده در تحقیق حاضر با استانداردهای
جدول -9مقایسه میانگین غلظت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی با حد مجاز با کاربرد خروجی فاضالب در فصول
زمستان0939و تابستان  0931در تاالب بهشت معصومه قم
حد مجاز
پارامترها

میانگین زمستان

میانگین تابستان

دما(درجه سیاسیوس)

11/119

11/111

9

هدایت الکتریکی()µ/cm

19191

193111

1

شوری()ppt

11/11

11/91

فاقداستاندارد

کدورت()NTU

3/11

19/11

91

(TDSمیلی گرم درلیتر)

11119

19111

31

pH

1/59

1/11

1/9

(BODمیلی گرم درلیتر)

9/11

19/59

91

(CODمیلی گرم درلیتر)

39/91

111/19

11

نیترات(میلی گرم درلیتر)

1/51

1/51

91

نیتریت(میلی گرم درلیتر)

1/111

1/135

11

سولفات(میلی گرم درلیتر)

9199/99

31131/11

311

فسفات(میلی گرم درلیتر)

1/15

1/11

1

آلومینیوم(میلی گرم درلیتر)

1/191

1/111

9

آهن(میلی گرم درلیتر)

1/111

1/915

9

پتاسیم(میلی گرم درلیتر)

91/91

1/11

فاقداستاندارد

(سازمان حفاظت محیط
زیست)

بررسی اختالف با میزان مجاز استانداردها با مقادیر بدست آمده ،با استفاده از آزمون  tتك نمونه ای انجام شد .
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طبق نتایج بدست آمده تمامی پارامترها در دو فصل تابستان و

نشان داد که غلظت نیترات در ورودی تاالب و غلظت فسفات

زمستان اختالف معنی داری داشتند(  .) P<1/19پارامترهای

در خروجی تاالب بیشتر میباشد .در تحقیقات شکوهی و

دما ،BOD ،pH ،نیترات و پتاسیم در مقایسه با حد

همکاران ( )1951محاسبه بیالن مواد مغذی نشان داد غلظت

استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست اختالف معنا دار

نیترات ،نیتریت ،فسفات و آمونیاک در ورودی بیشتر از

داشتند .همچنین مقدار پارامترهای نیترات و فسفات در

خروجی سد است .در ارتباط با این موضوع  Sanchezو

قسمت های شمالی و خروجی تاالب بیشتر بوده است.

همکاران ( )1111به این نکته اشاره دارند که شاخص کیفیت
آب در ابتدای رودخانه در کالس بهتری نسبت به انتهای آن
میباشد .لذا انباشت و غلظت به سمت پایین دست و خروجی

الزم بذکر است برای دو پارامتر شوری و پتاسیم استانداردی

بیشتر است .نتایج تحقیقات اشاره شده با نتایج بدست آمده از

موجود نبود و تنها میانگین این پارامترها در جدول قید شده

تحقیق حاضر مطابقت نشان می دهد.

است .نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط

وارد شدن فاضالب تصفیه خانه قبرستان بهشت معصومه از

غلظت پارامترهای آب تاالب بهشت معصومه نشان داد که بین

یکسو و تخلیه زباله در سایت زباله البرز ،از سوی دیگر و ورود

پارامترهای نیترات و فسفات همبستگی معنی داری وجود

فاضالب شهرک های صنعتی ،سبب آلودگی آب تاالب گردیده

نداشت.

و همچنین پیشروی قبرستان بهشت معصومه و سایت زباله

بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر با نمونه برداری میدانی و سنجش
آزمایشگاهی ،به بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب تاالب بهشت معصومه در استان قم
پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل
شوری باال ،آب تاالب در طول سال برای مصارف کشاورزی
کاربردی ندارد (میانگین پارامتر شوری در زمستان11/11و در
تابستان11/91بوده است) .بر اساس نتایج ،غلظت پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب تاالب بهشت معصومه در قسمت
خروجی با توجه به پایین آمدن کیفیت آب تاالب ،دارای
آلودگی بیشتری بود .به عنوان مثال غلظت پارامترهایی مانند
نیترات در ایستگاه خروجی در فصل تابستان 9/3میلی گرم در
لیتر ،کدورت در فصل تابستان  NTU13و شوری در فصل
تابستان  ppt 119بود که بیشترین مقادیر این پارامترها در
بین ایستگاه های نمونه برداری شده را تشکیل می دهند .در
تحقیقات پرهام و همکاران ( )1911در دریاچه سد کرخه
مشخص شد که میزان یون اورتو فسفات ،نیترات و آمونیاک در
ورودی دریاچه بیشتر از خروجی و برای نیتریت بالعکس بوده
است .تحقیقات بلوچی و همکاران ( )1919در تاالب انزلی

البرز به داخل تاالب بیش از پیش تاالب را در معرض تهدید
قرار داده است.
غلظت نیترات در آب تاالب بهشت معصومه در تابستان و
زمستان کمتر از حد مجاز خروجی فاضالب و آب های
سطحی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور تدوین
شده است ،بود(میانگین زمستان1/51میلی گرم درلیتر،
میانگین تابستان 1/51میلی گرم در لیتر و حد مجاز91
(جدول  .))9غلظت فسفات در تابستان بیش از حد مجاز بود
(1/11میلی گرم درلیتر) ،اما در زمستان برابر با 1/ 15میلی
گرم در لیتر بدست آمد .نتایج حاصله نشان می دهد که تغییر
پذیری پارامتر فسفات در فصل تابستان بسیار بیشتر از فصل
زمستان و تغییرپذیری نیترات در تابستان کمی بیشتر از فصل
زمستان بوده است .درباره پارامتر نیترات ،این نتیجه می تواند
دلیلی بر این موضوع باشد که گردش آب به دلیل شار گرمایی
باال در فصل تابستان بیشتر است .بررسی ارتباط غلظت نیترات
و فسفات آب تاالب بهشت معصومه(به عنوان مهم ترین
پارامترها) نشان داد که این دو پارامتر دارای همبستگی
معکوس می باشند و با افزایش غلظت یك پارامتر ،از میزان
غلظت پارامتر دیگر کاسته می شود .همچنین مقدار نیترات و
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فسفات در قسمت های شمالی و خروجی تاالب بیشتر بوده
است.
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اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم .1959.مطالعه

بجز غلظت نیترات و فسفات که اشاره شد ،میانگین اختالف با
حد مجاز در زمستان برای پارامترهای کدورت(-NTU39/19
مجاز13/91(BOD ،)91:میلی گرم در لیتر -مجاز)91:
)COD،
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13/1میلی

نیتریت(5/55میلی

گرم
گرم

در

لیتر-استاندارد،)11:

درلیتر-

مجاز،)11:

آلومینیوم(3/51میلی گرم درلیتر -مجاز )9:و آهن(1/51میلی
گرم در لیتر-مجاز )9:منفی بود که به معنی پایین تر بودن این
پارامترها در مقایسه با حد مجاز بوده است و برای سایر
پارامترها مثبت بود .در تابستان میانگین اختالف برای
کدورت(13/11( BOD ،)91/99میلی گرم در لیتر)،
نیتریت(5/59میلی گرم در لیتر) ،آلومینیوم(3/51میلی گرم در
لیتر) و آهن(1/15میلی گرم در لیتر) منفی و پایین تر از حد
مجاز استادارد سازمان محیط زیست بود ،در حالیکه بقیه
پارامترها باالتر از حد مجاز بدست آمدند .
به طورکلی غیر از پتاسیم که غلظت آن در زمستان 99برابر
بیشتر از غلظت آن در تابستان بود ،سایر پارامترها در تابستان
غلظت بسیار بیشتری نسبت به زمستان داشتند،که این امر می
تواند به دلیل تبخیر شدید و کاهش ورودی آب به تاالب در
فصل تابستان باشد .همچنین افزایش پتاسیم در زمستان
ممکن است به دلیل ورود پتاسیم ناشی ازکودپاشی مزارع
کشاورزی همراه با روان آب های زمستانی در فصل زمستان
بوده باشد .در نهایت به دلیل اینکه افزایش دبی و چرخش آب
در اسفند بیشتر از ماه تیر می باشد ،وضعیت کیفی آب تاالب
بهشت معصومه در زمستان بهتر از تابستان ارزیابی گردید و
همچنین به دالیل مختلف از جمله تخلیه فاضالب واحدهای
مختلفی که در مجاورت تاالب واقع اند ،خروجی آب تاالب
نسبت به ورودی دارای شاخص کیفیت پایین تری می باشد.

و شناسایی جانوران و گیاهان در تاالب بهشت
معصومه .گزارش نهایی .سازمان حفاظت محیط
زیست .ایران.
بلوچی ،س ،.خارا ،ح ،.جمال زاده فالح ،ف .و اکبرزاده ،ا.
 .1919مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
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Comparison of physico-chemical parameters of Beheshte Maasume
wetland water in Qom Province in winter and summer
Sa`eidpoor,B.,Madani,M.

In this study, physical and chemical parameters of Behesht- e- Masoumeh wetland water
in Qom province, Iran, was studied. For this purpose six points of the pond were sampled,
in winter of 1393 followed by summer of 1394. Variables included: temperature, electrical
conductivity, salinity, turbidity, nitrite, nitrate, sulfate, phosphate, aluminum, iron,
potassium, TDS, pH, BOD and COD. Results showed that the mean concentration of
nitrate in summer and in winter were 2.96±2.19 and 0.98±0.78 mg per liter, respectively,
hence, nitrate concentration in summer was almost 3 times more than the concentration in
winter. Mean concentration of phosphate in summer and winter were 8.21±14.52 and
0.19±0.15 mg per liter, respectively, showing that the phosphate concentration in summer
was 43 times more compared with winter. The average of salinity in winter and summer
were 11.87±5.59 and 78.38±77.13 mg per liter, respectively. Winter BOD average was
5.68±3.27 mg per liter while in summer was 15.93±14.59. COD average in winter was
45.3±35.69 mg per liter, while in summer was 667.83±921.63 mg per liter. Aluminum
average in winter was 0.038±0.0197 mg per liter while in summer was 0.012±0.019 mg per
liter. Iron average in winter was 0.08±0.05 , while in summer was 0.309±0.33 mg per liter.
The results showed that the levels of all measured parameters including COD, BOD,
turbidity, nitrate, phosphate, nitrite, aluminum and iron in winter and levels of turbidity,
nitrate, nitrite, aluminum, iron and BOD in summer were less than the limits of national
standards of I. R. Iran for wastewater. However, activity, expansion and development of
centers like Behesht -e- Masoumeh cemetery and industrial units, can reduce the water
quality of Behesht-e-masoumeh pond, by increasing pollution load in surface and
underground water and increasing air pollution, too.
Keywords:
Wetland of Behesht Maasumeh, physical parameters,chemical parameters.

