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ABSTRACT
Background & Objective: water, urban, industrial and agricultural centers are
usually held near rivers. Surface water sources over other sources of water pollution are more at risk. The goal of this study was to evaluate the quality of the
Zaringol River and the impact of agricultural drainage water was designed and
implemented.
Materials & Methods: In regard to agricultural activity around the Zaringol
river stations studied and the samples from agricultural drainage water and
streams in summer and autumn period specified were taken. NSF WQI index
parameters including 9 parameter dissolved oxygen, fecal coliform, pH, BOD,
temperature, phosphate, nitrate, turbidity, total dissolved solids, which were
measured by using standard methods.
Results: The results from the study showed that the index based on NSF WQI
for all stations were between 54 to 61. Agricultural water drainage WQI index is
between 45-37 that according to the index is poor quality.
Conclusion: According to the NSF WQI index indicated that water quality in the
river is moderate. But agricultural drainage water quality is bad and affects the
quality of river water. Due to the relatively high levels of water quality in the
middle class of nutrients, especially nitrates, coliform presence of E.coli that
drainage water from agricultural and recreational activities in the upstream station is monitored.
Keywords: Agricultural drainage, Water Quality Index, Zaringol River, Golestan
Province
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ﺑ ر ﻰ اﺛ زهآبﻫﺎى ﮐ ﺎورزى ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻦﮔﻞ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﻰ آب

ﻣﻬﺪى ﺻﺎدﻗﻰ
* دﮐﺘﺮاى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﻼت ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل(mahdikargar1@gmail.com

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎى
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﺮﺑﻰ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ،
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان

ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎى
دﮐﺘﺮى اﻗﻠﯿﻢﺷﻨﺎﺳﻰ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻰ-
ﮐﺎرﺑﺮدى ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺳﻔﻼﯾﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ ،ﺷﯿﻼت و
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اداره ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﻰ ،اداره ﮐﻞ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدى ﻣﻬﺪى ﻧﮋاد
دﮐﺘﺮاى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻼح
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﯿﻤﻰ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1394/07/14 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1394/09/07 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف :ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﮐﺸﺎورزى در ﻧﺰدﯾﮑﻰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻰ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﮐﺸﺎورزى ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻦﮔﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮ آن ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ :اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزى اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻦﮔﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ و از زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى و رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺼﻞﻫﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ،NSF WQIﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺎﻣﻞ  9ﭘﺎراﻣﺘﺮ
اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،ﮐﻠﻰﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻰ ،pH،BOD ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﻧﯿﺘﺮات ،ﮐﺪورت و ﺟﺎﻣﺪات ﮐﻞ ،ﺑﻪ
روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  ،WQIﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﯿﻦ  54ﺗﺎ  61ﺑﻮده اﺳﺖ .زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺷﺎﺧﺺ  WQIﺑﯿﻦ  37ﺗﺎ  45داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  NSF WQIﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪى دارد .دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮى ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻘﺪار
ﻧ ﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻى ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺑﻪوﯾ ه ﻧﯿﺘ ات و وﺟﻮد ﮐﻠﻰﻓ م ﮔ ﻣﺎﭘﺎى ا ﺖ ﮐﻪ ﻧﺎ ﻰ از زهآبﻫﺎى ﮐ ﺎورزى و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺗﻔﺮﺟﻰ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﻰ آب ،رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻦﮔﻞ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن
 اﺳﺘﻨﺎد :ﺻﺎدﻗﻰ ،م .ﺑﺎى ،ا .ﺑﺎى ،ن .ﺳﻔﻼﯾﻰ ،ن .ﻣﻬﺪىﻧﮋاد ،م .ﻣﻼح ،م .ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ زهآبﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى
ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻦﮔﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﻰ آب.
 .ﭘﺎﯾﯿﺰ 1394؛.185-177 :(3) 1

مقدمه

رودخانهها بهعنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب ب رای کشاورزی،

شرب و مصارف صنعتی مطرح هستند ( .)1از سوی دیگر ،با

گذشت زمان و گسترش ج وامع انسانی و بهتبع آن ،افزایش
استفاده از منابع آبی ،دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر ش رایط

کیفی ،آب رودخانهها افزایش یافته است ( .)2امروزه اصل یت رین
نگ رانی درباره آبهای سطحی و رودخانهها ،مسئله کیفیت این

آبها ب رای مصرفهای گوناگون است ( .)3کیفیت آبهای

سطحی یک منطقه تحت تأثیر دو عامل ف رایندهای طبیعی
(می زان رسوبگذاری ،ش رایط آب و ه وایی و خوردگی خاک) و
تأثی رات غیرطبیعی نظیر فعالی تهای صنعتی و کشاورزی است

(« .)3هو» (  )Hoو همکارانش در سال  2003نشان دادند که
دالیل پایین آمدن کیفیت آبهای سطحی ،افزایش مجوزهای

تأسیس صنایع جدید ،کشاورزی ،تخلیه فاضالبهای شهری و
همچنین منابع غیر نقطهای نظیر م واد شیمیایی شسته شده از

خاکهای کشاورزی است و در اثر همین فعالی تها ،رودخانهها تا

اندازه زیادی قدرت خودپاالیی خود را از دست م یدهند)4( .

تخلیه آالیندههای آلی و معدنی ازجمله مواد مغذی ،بهعنوان

مهمترین عامل مخرب کیفیت آب رودخانه دانسته میشوند (.)5
میزان تخلیه مواد مغذی به رودخانه فصلی بوده و بهشدت تحت
تأثیر اقلیم و فعالیتهای کشاورزی در اطراف رودخانه است

( 5و « .)6گلجان» 1و همکاران ( )1388در تعیین ردهبندی
کیفی آب رودخانههای شهرستان نور به این نتیجه رسیدند که
شاخص کیفیت آب رودخانهها در فصلهای کم بارش ،نسبت به

فصلهای پربارش افت میکند ( .)7در نتیجه ،کسب اطالعات در
زمینه تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانهها در تصمیمگیریها
بسیار کمککننده است)8( .

داشتن منابع آب سالم پیشنیاز ضروری و اساسی برای حفظ

محیطزیست و رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
است .متأسفانه در کشور ما از آغاز ورود کودهای کشاورزی و
1. Goljan

توازن بین نیاز و مصرف وجود نداشته است؛ بنابراین ،مصرف

بیرویه مواد شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش شدت آلودگی
منابع آبی میشود .بر این اساس ،کنترل و پایش آبهای سطحی

برای مصرفهای گوناگون آن ،امری الزم و ضروری است تا آب با
کیفیت مناسب در دسترس قرار گیرد)9( .

یکی از روشهای بسیار ساده و فاقد پیچیدگیهای ریاضی

و آماری که میتواند شرایط کیفی آب را بازگو کند و بهعنوان
یک ابزار پیشرفته قوی برای تصمیمگیریهای مربوط استفاده
شود ،استفاده از شاخص کیفی آب است ( .)10مطالعات زیادی
درباره بررسی کیفیت آب رودخانههای متعدد در ایران و جهان

انجام شده است که از جمله آنها میتوان به مطالعات زیر اشاره

کرد« :سامانترای» و همکاران در سال  2009با استفاده از
2

شاخص  ،NSFWQIکیفیت رودخانههای  Mahanadiaو
 Athavabankiدر هندوستان را بررسی کردند .نتایج مطالعه

نشان داد که کیفیت آب بر اساس شاخص مورد استفاده ،به دلیل

فعالیتهای انسانی و صنایع کاهش یافته است)11( .

«شکوهی» و همکاران در سال  2011کیفیت آب رودخانه
3

آیدوغموش را با اندازهگیری پارامترهای کیفی و شاخص ویل

کوکسی بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که فضوالت دامی
بهعنوان آالیندههای غیر نقطهای از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
آب رودخانه مورد مطالعه هستند .همچنین ،با توجه به نتایج
مشخص شد که آب رودخانه برای مصرف کشاورزی مانعی ندارد

(« .)12میرزایی» و همکاران با پهنهبندی رودخانه جاجرود به
4

این نتیجه رسیدند که به دلیل ورود آالیندههای میکروبی ،ذرات
معلق و افزایش کدورت ،کیفیت آب کاهش یافته است (.)13

ارزیابی و شناخت کیفیت آب رودخانهها با استفاده از طبقهبندی

شاخص کیفیت آب  ،WQI NSFسبب ارائه نتایج دقیقتر و

پیشبینیهای سریعتر میشود و ایــن امکان را فــراهم میآورد
2. Samantray
3. Shokoohi
4. Mirzaie

صادقی و همکاران  /بررسی اثر زهآبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه...

سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی به عرصه تولیدات کشاورزی،
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تا با بیانی ساده ،بتوان کیفیت آب رودخانه را در ایستگاههای

 ۵۴درجه تا  ۵۶درجه طول شرقی و  ۳۶درجه و  30دقیقه تا ۳۸

کشور ايران از نظر جمعيتی  1درصد جمعيت جهان را داراست؛

سمنان و خراسان شمالی قرار دارد .علیآباد کتول یکی از

است ()14؛ بنابراین ،تعيين راهبردی منطقي در مديريت توسعه

درجه و  52دقیقه و پهنای جغرافیایی  36درجه و  54دقیقه و

گوناگون ارائه و طبقهبندی کرد)2( .

درحالیکه منابع آب قابل دسترسی آن  0/53درصد آب جهان
منابع و حفظ منابع آب و بهرهبرداری درست ،از اهميت ویژهای

برخوردار است .اين راهبرد بايد بهگونهای منظور شود كه ضمن

رويكرد به سمت راهكارهاي درست استفاده از منابع آب ،حفاظت

كافي از آنها را نيز از طريق قوانين و ضوابط مورد توجه قرار دهد.

در اين راستا ،نظارت بر دفع درست فاضالبهای شهري و صنعتي و
زهآبهای کشاورزی به محيط و آبهای پذيرنده ،بهمنظور كنترل
و حفاظت كيفيت آبهای سطحي و زیرزمینی ،از اصول اساسي

به شمار میآیند ( .)15درنتیجه ،این مطالعه با هدف بررسی اثر

زهآبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرینگل گلستان،
توسط شاخص کیفی آب طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش ها

استان گلستان در شمال شرق ایران و در محدوده جغرافیایی

درجه و  15دقیقه عرض شمالی و در بین استانهای مازندران،
شهرستانهای استان گلستان است که در درازای جغرافیایی 54

بلندی  140متری از سطح دریا واقع شده است .این شهرستان از

شمال به آققال ،غرب به گرگان ،از شرق به رامیان و از جنوب
به شهرستان شاهرود در استان سمنان محدود میشود .بخشی از
مناظر طبیعی شهرستان شامل رودخانه و آبشار کبود وال ،رودخانه
زرینگل و دشت کماالن است .محدوده زرینگل در اطراف شهر

علیآباد و در  40کیلومتری شرق گرگان واقع در مسیر گرگان-

مشهد قرار دارد .زرینگل در حدفاصل طول جغرافیایی 54

درجه و  40دقیقه تا  54درجه و  56دقیق شرقی و عرضهای
جغرافیای 36درجه و  54دقیقه تا  37درجه و  60دقیقه شمالی
قرار گرفته است .رودخانههای زرینگل و کبودال مهمترین استان

گلستان هستند .این رودخانه در نهایت به گرگانرود میریزد.
شکل  1موقعیت شهرستان علیآباد در استان گلستان را نشان

میدهد.

شکل  .1موقعیت استان گلستان در ایران و موقعیت شهرستانهای استان گلستان

با توجه به شرایط مناسب اطراف رودخانه زرینگل ،شالیکاری

رودخانه میشوند .از زهآبهای کشاورزی ورودی به رودخانه

رودخانه یک مرغداری و چند استخر پرورش ماهی وجود دارد که

تابستان و پاییز نمونهبرداری انجام شد .همچنین ،بهمنظور بررسی اثر

در فصل تابستان و پاییز انجام میشود .همچنین ،در کنار مسیر
زهآبهای کشاورزی و خروجیهای استخر پرورش ماهی وارد

زرینگل ،با تناوب مشخص بهصورت دو هفته یکبار در فصلهای

زهآبها در فاصلههای گوناگون رودخانه نیز نمونهبرداری انجام شد.

یافتند و پارامترهای نیتریت ،نیترات ،فسفر ،اکسیژن موردنیاز

 9پارامتر اکسیژن محلول ،کل یفرم مدفوعی ،pH،BOD ،درجه

سختی کل و کلیفرم مدفوعی طبق روش استاندارد متد اندازهگیری

بهدستآمده از مطالعه شامل می زان شاخص  ،NSF WQIبا توجه

اکسیژن محلول بهوسیله دستگاههای پروتابل کالبیره شده ،در محل

رودخانه زرینگل ،در جدول  1و می زان این شاخص ب رای زهآبهای

و فاضالب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان انتقال

پارامترهای مورد بررسی ب رای محاسبه شاخص  ،NSF WQIشامل

بیوشیمیایی ( ،)BODاکسیژن موردنیاز شیمیایی ( ،)CODآمونیوم،

ح رارت ،فسفر ،نیت رات ،کدورت و همه جامدات م یشد .نتایج

شدند ( .)16پارامترهای  ،pHدما ،هدایت الکتریکی ،کدورت و

به میانگین پارامترهای گوناگون در ایستگاههای مورد مطالعه در

نمونهبرداری اندازهگیری میشوند .شاخص کیفی آب با توجه به

کشاورزی ورودی به رودخانه در جدول  2نشان داده شده است.

پارامترهای اندازهگیری شده ( )WQIمحاسبه گردید.

نتایج بهدستآمده از مطالعه بر اساس شاخص  ،WQIنشان داد

ایستگاههای نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه ،شامل 9

که این شاخص برای همه ایستگاهها بین  54تا  61بوده و در حد

نشان داده شده است .مبنای انتخاب ایستگاهها با توجه به بررسی

 WQIبین  37تا  45داشتهاند که طبق این شاخص ،کیفیت آنها بد

است .پس از جمعآوری دادهها ،شاخصهای کیفی با استفاده از

میشود که بیشترین پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه،

نرمافزار  ،SPSSاستفاده شد .آنالیز دادهها بهوسیله شاخصهای

و فسفر هستند .نمودار  1میزان نیترات ،نمودار  2میزان فسفات و

آنالیز واریانس ،آزمون آماری  t- testو ضریب همبستگی

زهآبهای کشاورزی را نشان میدهند .نمودار  4میزان شاخص WQI

ایستگاه میشوند که موقعیت جغرافیایی آنها در شکل شماره 2

متوسط ( 50تا  )70است (جدول  .)1زهآبهای کشاورزی شاخص

منطقه و وجود زهآبهای کشاورزی در اطراف ایستگاه بوده

( 25تا  )50است (جدول  .)2طبق جداول شماره  1و  2مشخص

نرمافزار  NSF WQIمحاسبه شدند .برای تجزیهوتحلیل آماری از

پارامترهای کدورت ،جامدات کل ،نیترات ،کلیفرمهای گرماپای

پراکندگی مرکزی و توزیع فراوانی انجام شد و از آزمونهای

نمودار  3میزان کلیفرمهای مدفوعی در آب رودخانه زرینگل و

پیرسون استفاده شد.

در آب رودخانه و زهآبهای کشاورزی را نشان میدهد.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی و مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری

صادقی و همکاران  /بررسی اثر زهآبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه...

نمونهها طبق شرایط استاندارد در کنار یخ به آزمایشگاه شیمی آب

یافتهها
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جدول  .1میزان شاخص  NSF WQIبرای پارامترهای گوناگون در ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه زرینگل
پارامتر
ایستگاه

DO

FC

pH

BOD

درجه حرات

فسفر

نیترات

کدورت

TS

WQI

1

99

24

91

95

21

95

31

5

20

58

2

99

23

92

95

21

95

29

22

20

59

3

99

21

93

94

20

94

23

28

20

58

4

98

24

92

92

22

90

21

18

20

57

5

96

22

91

90

23

74

23

5

20

54

6

97

24

93

88

23

92

28

5

20

56

7

99

28

93

80

24

94

33

21

20

59

8

99

24

92

95

25

71

38

26

20

58

9

99

29

92

96

26

79

42

36

20

61

جدول  .2میزان شاخص  NSF WQIدر زهآبهای کشاورزی ورودی به رودخانه زرینگل
پارامتر
ایستگاه

DO

FC

pH

BOD

درجه حرارت

فسفر

نیترات

کدورت

TS

WQI

1

58

15

91

83

15

56

23

5

20

43

2

56

14

91

82

14

54

21

5

20

42

3

55

12

87

96

14

50

14

5

20

41

4

60

11

90

78

15

40

18

5

20

39

5

55

11

85

68

15

34

21

5

20

37

6

55

12

90

62

15

43

26

5

20

38

7

55

15

87

53

16

46

25

5

20

38

8

58

12

91

66

16

36

29

5

20

39

9

58

17

92

69

16

35

32

5

20

41

نمودار .1میزان نیترات در زمانهای گوناگون در ایستگاههای مورد مطالعه رودخانه و زهآبهای کشاورزی

ماههای مرداد ،شهریور و مهر در ایستگاههای  4 ،3و  5مشاهده شد .با

که از نمودار مشخص میشود ،میزان نیترات زهآبهای کشاورزی

در ایستگاههای پاییندست بیشتر است .بیشترین میزان نیترات در
شروع فعالیت کشاورزی از خردادماه ،میزان نیترات نیز افزایش پیدا

مشاهده شد که بیانگر منابع کمتر آالینده در باالدست است .همانطور
نسبت به آب رودخانه در همه ایستگاهها بیشتر بوده است.

نمودار  .2میزان فسفات در زمانهای گوناگون در ایستگاههای مورد مطالعه رودخانه و زهآبهای کشاورزی

با توجه به نمودار  2مشخص میشود که ایستگاههای باالدست،

به دلیل نبود منبع فسفر ،میزان آن کاهش یافته است .همانطور که از

آلودگی بیشتری نسبت به فسفات داشتهاند .اختالط دو شاخه در

نمودار مشخص میشود ،میزان فسفات زهآبهای کشاورزی نسبت به

 5دوباره افزایش فسفر وجود داشته است .در ایستگاههای پاییندست نیز

کشاورزی و پسابهای ورودی به رودخانه است.

شیرینآباد در ایستگاه ، 6سبب کم شدن میزان فسفات شده و در ایستگاه

آب رودخانه در همه ایستگاهها بیشتر بوده و تابعی از ورود زهآبهای

نمودار  .3میزان کلیفرمهای گرماپای در زمانهای گوناگون در ایستگاههای مورد مطالعه رودخانه و زهآبهای کشاورزی

صادقی و همکاران  /بررسی اثر زهآبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه...

با توجه به نمودار  1مشخص میشود که میزان آلودگی نیترات

کرده است .در ایستگاههای باالدست ( 8و  )9میزان نیترات کمتری
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با توجه به نمودار  ،3مشخص میشود که ایستگاههای
پاییندست نسبت به کلیفرمهای گرماپای آلودگی بیشتری
داشتهاند .بیشترین میزان کلیفرمها در ماههای مرداد ،شهریور و
مهر در ایستگاههای  1تا  6مشاهده شد .با شروع فعالیت کشاورزی
از خردادماه و گرم شدن هوا ،میزان کلیفرمهای گرماپای نیز
افزایش پیدا کرده است .در ایستگاههای باالدست ( 8 ،7و )9
میزان کلیفرم کمتری مشاهده شد که بیانگر منابع کمتر آالینده
در باالدست است .همانطور که از نمودار مشخص میشود ،مقدار
کلیفرمهای گرماپای در زهآبهای کشاورزی نسبت به آب
رودخانه در همه ایستگاهها بیشتر بوده است و تفاوت معنی دارد
بین آب رودخانه و زهآبهای کشاورزی وجود دارد.

نمودار .4شاخص  WQIدر آب رودخانه و زهآبهای کشاورزی
جدول  .3مقادیر شاخص  NSF WOIو توصیف آنها
مقدار شاخص

توصیف

90-100

عالی

70-90

خوب

50-70

متوسط

25-50

بد

0-25

خیلی بد

بحث

و آلی ،سبب کاهش کیفیت آب رودخانه م یش وند.
تحقیقات انجامشده «میلر 1و ترائوکا( »2و) درباره تغییرات
کیفی آب رودخانههای تاکاهاشی و کاکیوکا در ژاپن و آمازون
و یوکان در برزیل و همچنین جریان سطحی در ایالت نوادای
آمریکا ،با استفاده از شاخص  NSF WQIنشان داده است که
روش استفاده از زمینهای اطراف رودخانهها ،بر نوع و مقدار
آلودگی و تغییرات آن تأثیرات فراوانی دارد ()17-18؛
همچنین ،بیشترین میزان آلودگی در ایستگاههای میانی (4

و  5و  )6به دلیل فعالیت بیشتر کشاورزی و وجود استخرهای

پرورش ماهی است.
از بین  9پارامتر اندازهگیری شده ،پارامترهای تأثیرگذار در
این شاخص که سبب کاهش آن شدهاند ،پارامتر همه جامدات،
کدورت ،نیترات ،فسفر ،درجه حرارت و کلی فرم مدفوعی
بودهاند .از بین پارامترهای یادشده ،نیتروژن و فسفر بهعنوان مواد
مغذی در صورت کنترل نشدن ،سبب ایجاد خطر تغذیه گرایی
خواهند شد .نتایج مطالعه دراینباره با نتایج «جاوید» 3و همکاران
با عنوان «ارزیابی وضعیت کیفی دریاچه سد دز با استفاده از
شاخص « »WQIمطابقت دارد)19( .
نتیجهگیری :افزایش تقاضای آب ،باال رفتن سطح زندگی و
گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیتهای کشاورزی،

شهری و صنعتی ،سبب ایجاد وضع نامساعد زیستمحیطی و تشدید
ب سطحی بیش از دیگر منابع
آلودگی منابع آب شده است .منابع آ 

ب در معرض آلودگی قرار دارند .به دنبال بارندگی ،بهویژه
تأمین آ 

بارشهای شدید ،ذرات گوناگون گیاهی ،حیوانی و حتی صنعتی و
سمی ،با آب حمل میشوند و این منابع حیاتی را آلوده میسازند.

نتایج بهدستآمده از مطالعه بر اساس شاخص  NSF WQIنشان

عوامل انسانی (آالیندههای صنعتی و آالیندههای کشاورزی) موجب

بر اساس این شاخص مشخص م یشود که کیفیت آب رودخانه در

 NSF WQIمشخص میشود که کیفیت آب رودخانه در حد متوسط

داد که این شاخص ب رای همه ایستگاهها بین  54تا  61بوده است.
حد متوسط است؛ اما زهآبهای کشاورزی شاخص  WQIبین 37

تا  45دارند که طبق این شاخص ،کیفیت آنها بد است (نمودار4

و جدول  .)3با توجه به نتایج مطالعه مشخص شد که زهآبهای

کشاورزی به دلیل شال یکاری سنتی و استفاده از کودهای شیمیایی

افزایش غلظت آالیندهها در آب رودخانه میشوند .بر اساس شاخص
است؛ اما زهآبهای کشاورزی کیفیت بدی دارد و بر روی کیفیت
آب رودخانه تأثیر میگذارد.

1. Miller
2. Teraoka
3. Javid

... بررسی اثر زهآبهای کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه/ صادقی و همکاران

185

 کنترل آالیندهها،برای افزایش کیفیت آب رودخانه زرینگل
،و جلوگیری از ورود آنها به منابع آب با وضع قوانین سختگیرانه
 برای،بهمراتب اقتصادیتر از تصفیه آب آلودهشده است؛ بنابراین
،حفاظت منابع آب و جلوگیری از کاهش کیفیت رودخانه زرینگل
، خروجی دامداریها،شناسایی منابع آالینده (زهآبهای کشاورزی
مرغداریها و مزارع پرورش ماهی) و کنترل آالیندههای ورودی
 ترویج کشاورزی پاک (بدون، همچنین.الزم و ضروری است
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ازته و فسفاته برای جلوگیری
از آلودگی رودخانه به مواد مغذی و جلوگیری از تغذیه گرایی
 برای،رودخانه) و استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیکی و طبیعی
.حفظ کیفیت این منبع آب پیشنهاد میشود

تشکر و قدردانی

این طرح با تص ویب و حمایت مالی حوزه معاونت آموزش و پژوهش

لذا از.سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان اج را گردیده است
حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست استان

.گلستان به دلیل تص ویب و حمایت مالی طرح تشکر و قدردانی م یشود
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