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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 pol-
lution 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 sta-
tion is monitored.
Keywords: Agricultural drainage, Water Quality Index, Zaringol River, Golestan 
Province
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زرینگل رودخانه آب کیفیت ب اورزى ک زهآبهاى اث ى ر ب
استان گلستان توسط شاخص کیفى آب

چکید ه
مقدمه و هدف: به طور معمول، منابع آب، شهرها، مراکز صنعتى و کشاورزى در نزدیکى رودخانه ها ایجاد 
شده اند. منابع آب  سطحى بیش از دیگر منابع تأمین آب  در معرض آلودگى قرار دارند. با توجه به این که 
آالینده هاى صنعتى و کشاورزى سبب افزایش غلظت آالینده ها در آب رودخانه مى گردند، این مطالعه 

با هدف بررسى کیفیت رودخانه زرین گل و تأثیر زه آب هاى کشاورزى بر آن طراحى و اجرا شده است.
مواد وروش ها: ایستگاه هاى مورد مطالعه با توجه به فعالیت کشاورزى اطراف رودخانه زرین گل مشخص 
پاییز  و  تابستان  فصل هاى  در  مشخص  تناوب  دوره  با  رودخانه،  و  کشاورزى  زه آب هاى  از  و  گردید 
پارامتر  مورد بررسى شامل 9 پارامترهاى   ،NSF WQI براى محاسبه شاخص  انجام شد.  نمونه بردارى 
اکسیژن محلول، کلى فرم مدفوعى، pH،BOD، درجه حرارت، فسفر، نیترات، کدورت و جامدات کل، به 

روش استاندارد اندازه گیرى شدند.
یافته ها: نتایج به دست آمده از مطالعه بر اساس شاخص WQI، نشان داد این شاخص براى همه ایستگاه ها 
داشتند که طبق این شاخص،  تا 45 بین 37 WQI بوده است. زه آب هاى کشاورزى شاخص تا 61 بین 54

کیفیت آن بد به شمار مى رود.
متوسط  مشخص مى شود که کیفیت آب رودخانه در حد  NSF WQI بر اساس شاخص  نتیجه گیرى:
است؛ اما زه آب هاى کشاورزى کیفیت بدى دارد. دلیل قرارگیرى کیفیت آب در طبقه متوسط، مقدار 
و اورزى ک زهآبهاى از ى نا که ت ا ماپاى گ م کلىف وجود و ات نیت ه بهوی مغذى مواد باالى بتاً ن

فعالیت هاى تفرجى در باالدست ایستگاه پایش است.
کلیدواژه ها: زه آب هاى کشاورزى، شاخص کیفى آب، رودخانه زرین گل، گلستان

استناد : صادقى، م. باى، ا. باى، ن. سفالیى، ن. مهدى نژاد، م. مالح، م. بررسى اثر زه آب هاى کشاورزى 
بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفى آب. 
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 رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای کشاورزی، 
با  دیگر،  سوی  از   .)1( هستند  مطرح  صنعتی  مصارف  و  شرب 
افزایش  آن،  به تبع  و  انسانی  جوامع  گسترش  و  زمان  گذشت 
استفاده از منابع آبی، دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط 
کیفی، آب رودخانه ها افزایش یافته است )2(. امروزه اصلی ترین 
این  کیفیت  مسئله  رودخانه ها،  و  درباره آب های سطحی  نگرانی 
آب های  کیفیت   .)3( است  گوناگون  مصرف های  برای  آب ها 
طبیعی  فرایندهای  عامل  دو  تأثیر  تحت  منطقه  یک  سطحی 
و  خاک(  خوردگی  و  هوایی  و  آب  شرایط  رسوب گذاری،  )میزان 
تأثیرات غیرطبیعی نظیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی است 
دادند که  نشان  در سال 2003  و همکارانش   )Ho  ( »هو«   .)3(
مجوزهای  افزایش  سطحی،  آب های  کیفیت  آمدن  پایین  دالیل 
و  شهری  فاضلب های  تخلیه  کشاورزی،  جدید،  صنایع  تأسیس 
از  شده  شیمیایی شسته  مواد  نظیر  نقطه ای  غیر  منابع  همچنین 
خاک های کشاورزی است و در اثر همین فعالیت ها، رودخانه ها تا 

اندازه زیادی قدرت خودپاالیی خود را از دست می دهند. )4( 
 تخلیه آالینده های آلی و معدنی ازجمله مواد مغذی، به عنوان 
مهم ترین عامل مخرب کیفیت آب رودخانه دانسته می شوند )5(. 
میزان تخلیه مواد مغذی به رودخانه فصلی بوده و به شدت تحت 
است  رودخانه  اطراف  در  کشاورزی  فعالیت های  و  اقلیم  تأثیر 
رده بندی  تعیین  در   )1388( همکاران  و  »گلجان«1   .)6 و   5(
که  رسیدند  نتیجه  این  به  نور  شهرستان  رودخانه های  آب  کیفی 
شاخص کیفیت آب رودخانه ها در فصل های کم بارش، نسبت به 
فصل های پربارش افت می کند )7(. در نتیجه، کسب اطلعات در 
تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه ها در تصمیم گیری ها  زمینه 

بسیار کمک کننده است. )8(
 داشتن منابع آب سالم پیش نیاز ضروری و اساسی برای حفظ 
محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
است. متأسفانه در کشور ما از آغاز ورود کودهای کشاورزی و 

1. Goljan

سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی به عرصه تولیدات کشاورزی، 
مصرف  بنابراین،  است؛  نداشته  وجود  مصرف  و  نیاز  بین  توازن 
بی رویه مواد شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش شدت آلودگی 
منابع آبی می شود. بر این اساس، کنترل و پایش آب های سطحی 
برای مصرف های گوناگون آن، امری الزم و ضروری است تا آب با 

کیفیت مناسب در دسترس قرار گیرد. )9(
فاقد پیچیدگی های ریاضی  از روش های بسیار ساده و  یکی 
و آماری که می تواند شرایط کیفی آب را بازگو کند و به عنوان 
استفاده  مربوط  تصمیم گیری های  برای  قوی  پیشرفته  ابزار  یک 
شود، استفاده از شاخص کیفی آب است )10(. مطالعات زیادی 
درباره بررسی کیفیت آب رودخانه های متعدد در ایران و جهان 
انجام  شده است که از جمله آنها می توان به مطالعات زیر اشاره 
از  استفاده  با   2009 سال  در  همکاران  و  »سامانترای«2  کرد: 
و   Mahanadia رودخانه های  کیفیت   ،NSFWQI شاخص 
مطالعه  نتایج  کردند.  بررسی  را  هندوستان  در   Athavabanki

نشان داد که کیفیت آب بر اساس شاخص مورد استفاده، به دلیل 
فعالیت های انسانی و صنایع کاهش یافته است. )11(

 »شکوهی«3 و همکاران در سال 2011 کیفیت آب رودخانه 
ویل  شاخص  و  کیفی  پارامترهای  اندازه گیری  با  را  آیدوغموش 
دامی  فضوالت  که  داد  نشان  آنها  نتایج  کردند.  بررسی  کوکسی 
کیفیت  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  نقطه ای  غیر  آالینده های  به عنوان 
نتایج  به  توجه  با  همچنین،  هستند.  مطالعه  مورد  رودخانه  آب 
مشخص شد که آب رودخانه برای مصرف کشاورزی مانعی ندارد 
به  جاجرود  رودخانه  پهنه بندی  با  همکاران  و  »میرزایی«4   .)12(
این نتیجه رسیدند که به دلیل ورود آالینده های میکروبی، ذرات 
معلق و افزایش کدورت، کیفیت آب کاهش یافته است )13(. 
ارزیابی و شناخت کیفیت آب رودخانه ها با استفاده از طبقه بندی 
و  دقیق تر  نتایج  ارائه  سبب   ،WQI  NSF آب  کیفیت  شاخص 
پیش بینی های سریع تر می شود و ایــن امکان را فــراهم می آورد 

2. Samantray
3. Shokoohi
4. Mirzaie
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ایستگاه های  در  را  رودخانه  آب  کیفیت  بتوان  ساده،  بیانی  با  تا 

گوناگون ارائه و طبقه بندی کرد. )2(
 کشور ایران از نظر جمعیتی 1 درصد جمعیت جهان را داراست؛ 
جهان  آب  درصد  آن 0/53  دسترسی  قابل  آب  منابع  درحالی که 
بنابراین، تعیین راهبردی منطقي در مدیریت توسعه  است )14(؛ 
از اهمیت ویژه ای  بهره برداری درست،  منابع و حفظ منابع آب و 
به گونه ای منظور شود که ضمن  باید  این راهبرد  برخوردار است. 
رویکرد به سمت راهکارهاي درست استفاده از منابع آب، حفاظت 
کافي از آنها را نیز از طریق قوانین و ضوابط مورد توجه قرار دهد. 
در این راستا، نظارت بر دفع درست فاضلب های شهري و صنعتي و 
زه آب های کشاورزی به محیط و آب های پذیرنده، به منظور کنترل 
و حفاظت کیفیت آب های سطحي و زیرزمینی، از اصول اساسي 
اثر  بررسی  با هدف  این مطالعه  به شمار می آیند )15(. درنتیجه، 
بر کیفیت آب رودخانه زرین گل گلستان،  زه آب های کشاورزی 

توسط شاخص کیفی آب طراحی و اجرا گردید.

موادوروشها
استان گلستان در شمال شرق ایران و در محدوده جغرافیایی 

54 درجه تا 56 درجه طول شرقی و 36 درجه و 30 دقیقه تا 38 
استان های مازندران،  بین  درجه و 15 دقیقه عرض شمالی و در 
از  یکی  کتول  علی آباد  دارد.  قرار  شمالی  خراسان  و  سمنان 
شهرستان های استان گلستان است که در درازای جغرافیایی 54 
پهنای جغرافیایی 36 درجه و 54 دقیقه و  درجه و 52 دقیقه و 
بلندی 140 متری از سطح دریا واقع شده است. این شهرستان از 
شمال به آق قل، غرب به گرگان، از شرق به رامیان و از جنوب 
به شهرستان شاهرود در استان سمنان محدود می شود. بخشی از 
مناظر طبیعی شهرستان شامل رودخانه و آبشار کبود وال، رودخانه 
زرین گل و دشت کماالن است. محدوده زرین گل در اطراف شهر 
علی آباد و در 40 کیلومتری شرق گرگان واقع در مسیر گرگان- 
 54 جغرافیایی  طول  حدفاصل  در  زرین گل  دارد.  قرار  مشهد 
تا 54 درجه و 56 دقیق شرقی و عرض های  درجه و 40 دقیقه 
جغرافیای36 درجه و 54 دقیقه تا 37 درجه و 60 دقیقه شمالی 
قرار گرفته است. رودخانه های زرین گل و کبودال مهم ترین استان 
می ریزد.  گرگان رود  به  نهایت  در  رودخانه  این  هستند.  گلستان 
نشان  را  گلستان  استان  در  علی آباد  شهرستان  موقعیت   1 شکل 

می دهد.

شکل 1. موقعیت استان گلستان در ایران و موقعیت شهرستان های استان گلستان

با توجه به شرایط مناسب اطراف رودخانه زرین گل، شالی کاری 
انجام می شود. همچنین، در کنار مسیر  تابستان و پاییز  در فصل 
رودخانه یک مرغداری و چند استخر پرورش ماهی وجود دارد که 
وارد  ماهی  پرورش  استخر  خروجی های  و  کشاورزی  زه آب های 

رودخانه  به  ورودی  کشاورزی  زه آب های  از  می شوند.  رودخانه 
زرین گل، با تناوب مشخص به صورت دو هفته یک بار در فصل های 
تابستان و پاییز نمونه برداری انجام شد. همچنین، به منظور بررسی اثر 
زه آب ها در فاصله های گوناگون رودخانه نیز نمونه برداری انجام شد. 
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نمونه ها طبق شرایط استاندارد در کنار یخ به آزمایشگاه شیمی آب  ص

و فاضلب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان انتقال 
موردنیاز  اکسیژن  فسفر،  نیترات،  نیتریت،  پارامترهای  و  یافتند 
بیوشیمیایی )BOD(، اکسیژن موردنیاز شیمیایی )COD(، آمونیوم، 
سختی کل و کلی فرم مدفوعی طبق روش استاندارد متد اندازه گیری 
الکتریکی، کدورت و  pH، دما، هدایت  پارامترهای  شدند )16(. 
اکسیژن محلول به وسیله دستگاه های پروتابل کالبیره شده، در محل 
به  توجه  با  اندازه گیری می شوند. شاخص کیفی آب  نمونه برداری 

پارامترهای اندازه گیری شده )WQI( محاسبه گردید.
مطالعه، شامل 9  مورد  منطقه  در  نمونه برداری  ایستگاه های   
ایستگاه می شوند که موقعیت جغرافیایی آ نها در شکل شماره 2 
نشان داده شده است. مبنای انتخاب ایستگاه ها با توجه به بررسی 
بوده  ایستگاه  اطراف  در  کشاورزی  زه آب های  وجود  و  منطقه 
است. پس از جمع آوری داده ها، شاخص های کیفی با استفاده از 
نرم افزار NSF WQI محاسبه شدند. برای تجزیه وتحلیل آماری از 
شاخص های  به وسیله  داده ها  آنالیز  شد.  استفاده   ،SPSS نرم افزار 
آزمون های  از  و  شد  انجام  فراوانی  توزیع  و  مرکزی  پراکندگی 
همبستگی  ضریب  و   t- test آماری  آزمون  واریانس،  آنالیز 

پیرسون استفاده شد.

یافتهها
پارامترهای مورد بررسی برای محاسبه شاخص NSF WQI، شامل 
درجه   ،pH،BOD مدفوعی،  کلی فرم  محلول،  اکسیژن  پارامتر   9
نتایج  می شد.  جامدات  همه  و  کدورت  نیترات،  فسفر،  حرارت، 
به دست آمده از مطالعه شامل میزان شاخص NSF WQI، با توجه 
به میانگین پارامترهای گوناگون در ایستگاه های مورد مطالعه در 
رودخانه زرین گل، در جدول 1 و میزان این شاخص برای زه آب های 

کشاورزی ورودی به رودخانه در جدول 2 نشان داده شده است.
 نتایج به دست آمده از مطالعه بر اساس شاخص WQI، نشان داد 
که این شاخص برای همه ایستگاه ها بین 54 تا 61 بوده و در حد 
متوسط )50 تا 70( است )جدول 1(. زه آب های کشاورزی شاخص 
WQI بین 37 تا 45 داشته اند که طبق این شاخص، کیفیت آنها بد 

)25 تا 50( است )جدول 2(. طبق جداول شماره 1 و 2 مشخص 
می شود که بیشترین پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه، 
پارامترهای کدورت، جامدات کل، نیترات، کلی فرم های گرماپای 
و فسفر هستند. نمودار 1 میزان نیترات، نمودار 2 میزان فسفات و 
نمودار 3 میزان کلی فرم های مدفوعی در آب رودخانه زرین گل و 
 WQI زه آب های کشاورزی را نشان می دهند. نمودار 4 میزان شاخص

در آب رودخانه و زه آب های کشاورزی را نشان می دهد.

شکل 2. موقعیت جغرافیایی و مشخصات ایستگاه های نمونه برداری
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جدول 1. میزان شاخص NSF WQI برای پارامترهای گوناگون در ایستگاه های مورد مطالعه در رودخانه زرین گل

پارامتر
TSWQIکدورتنیتراتفسفردرجه حراتDOFCpHBODایستگاه

19924919521953152058
299239295219529222059
399219394209423282058
498249292229021182057
59622919023742352054
69724938823922852056
799289380249433212059
899249295257138262058
999299296267942362061

جدول 2. میزان شاخص NSF WQI در زه آب های کشاورزی ورودی به رودخانه زرین گل

 پارامتر
TSWQIکدورتنیتراتفسفردرجه حرارتDOFCpHBODایستگاه

15815918315562352043
25614918214542152042
35512879614501452041
46011907815401852039
55511856815342152037
65512906215432652038
75515875316462552038
85812916616362952039
95817926916353252041

نمودار1. میزان نیترات در زمان های گوناگون در ایستگاه های مورد مطالعه رودخانه و زه آب های کشاورزی
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 با توجه به نمودار 1 مشخص می شود که میزان آلودگی نیترات  ص

در ایستگاه های پایین دست بیشتر است. بیشترین میزان نیترات در 
ماه های مرداد، شهریور و مهر در ایستگاه های 3، 4 و 5 مشاهده شد. با 
شروع فعالیت کشاورزی از خردادماه، میزان نیترات نیز افزایش پیدا 

کرده است. در ایستگاه های باالدست )8 و 9( میزان نیترات کمتری 
مشاهده شد که بیانگر منابع کمتر آالینده در باالدست است. همان طور 
که از نمودار مشخص می شود، میزان نیترات زه آب های کشاورزی 

نسبت به آب رودخانه در همه ایستگاه ها بیشتر بوده است.

نمودار 2. میزان فسفات در زمان های گوناگون در ایستگاه های مورد مطالعه رودخانه و زه آب های کشاورزی

 با توجه به نمودار 2 مشخص می شود که ایستگاه های باالدست، 
در  شاخه  دو  اختلط  داشته اند.  فسفات  به  نسبت  بیشتری  آلودگی 
شیرین آباد در ایستگاه 6 ، سبب کم شدن میزان فسفات شده و در ایستگاه 
5 دوباره افزایش فسفر وجود داشته است. در ایستگاه های پایین دست نیز 

به دلیل نبود منبع فسفر، میزان آن کاهش یافته است. همان طور که از 
نمودار مشخص می شود، میزان فسفات زه آب های کشاورزی نسبت به 
آب رودخانه در همه ایستگاه ها بیشتر بوده و تابعی از ورود زه آب های 

کشاورزی و پساب های ورودی به رودخانه است.

نمودار 3. میزان کلی فرم های گرماپای در زمان های گوناگون در ایستگاه های مورد مطالعه رودخانه و زه آب های کشاورزی
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ایستگاه های  که  می شود  مشخص   ،3 نمودار  به  توجه  با 
بیشتری  آلودگی  گرماپای  به  کلی فرم های  نسبت  پایین دست 
داشته اند. بیشترین میزان کلی فرم ها در ماه های مرداد، شهریور و 
مهر در ایستگاه های 1 تا 6 مشاهده شد. با شروع فعالیت کشاورزی 
نیز  گرماپای  کلی فرم های  میزان  هوا،  شدن  گرم  و  خردادماه  از 
 )9 و   8  ،7( باالدست  ایستگاه های  در  است.  کرده  پیدا  افزایش 
میزان کلی فرم کمتری مشاهده شد که بیانگر منابع کمتر آالینده 
در باالدست است. همان طور که از نمودار مشخص می شود، مقدار 
آب  به  نسبت  کشاورزی  زه آب های  در  گرماپای  کلی فرم های 
رودخانه در همه ایستگاه ها بیشتر بوده است و تفاوت معنی دارد 

بین آب رودخانه و زه آب های کشاورزی وجود دارد.

نمودار4. شاخص WQI در آب رودخانه و زه آب های کشاورزی

جدول 3. مقادیر شاخص NSF WOI و توصیف آنها

توصیفمقدار شاخص
عالی90-100
خوب70-90
متوسط50-70
بد25-50
خیلی بد0-25

بحث
 نتایج به دست آمده از مطالعه بر اساس شاخص NSF WQI نشان 
داد که این شاخص برای همه ایستگاه ها بین 54 تا 61 بوده است. 
بر اساس این شاخص مشخص می شود که کیفیت آب رودخانه در 
حد متوسط است؛ اما زه آب های کشاورزی شاخص WQI بین 37 
تا 45 دارند که طبق این شاخص، کیفیت آنها بد است )نمودار4 
و جدول 3(. با توجه به نتایج مطالعه مشخص شد که زه آب های 
کشاورزی به دلیل شالی کاری سنتی و استفاده از کودهای شیمیایی 

و آلی، سبب کاهش کیفیت آب رودخانه می شوند. 
 تحقیقات انجام شده »میلر1 و ترائوکا2« )و( درباره تغییرات 
کیفی آب رودخانه های تاکاهاشی و کاکیوکا در ژاپن و آمازون 
نوادای  ایالت  در  جریان سطحی  همچنین  و  برزیل  در  یوکان  و 
که  است  داده  نشان   NSF WQI شاخص  از  استفاده  با  آمریکا، 
مقدار  و  نوع  بر  رودخانه ها،  اطراف  زمین های  از  استفاده  روش 

آلودگی و تغییرات آن تأثیرات فراوانی دارد )18-17(؛
 4( میانی  ایستگاه های  در  آلودگی  میزان  بیشترین  همچنین، 
و 5 و 6( به دلیل فعالیت بیشتر کشاورزی و وجود استخرهای 

پرورش ماهی است. 
 از بین 9 پارامتر اندازه گیری شده، پارامترهای تأثیرگذار در 
پارامتر همه جامدات،  این شاخص که سبب کاهش آن شده اند، 
مدفوعی  فرم  کلی  و  حرارت  درجه  فسفر،  نیترات،  کدورت، 
بوده اند. از بین پارامترهای یادشده، نیتروژن و فسفر به عنوان مواد 
ایجاد خطر تغذیه گرایی  مغذی در صورت کنترل نشدن، سبب 
خواهند شد. نتایج مطالعه دراین باره با نتایج »جاوید«3 و همکاران 
از  استفاده  با  دز  سد  دریاچه  کیفی  وضعیت  »ارزیابی  عنوان  با 

شاخص »WQI« مطابقت دارد. )19(

و  زندگی  سطح  رفتن  باال  آب،  تقاضای  افزایش  نتیجهگیری:
گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیت های کشاورزی، 
شهری و صنعتی، سبب ایجاد وضع نامساعد زیست محیطی و تشدید 
آلودگی منابع آب شده است. منابع آب  سطحی بیش از دیگر منابع 
تأمین آب  در معرض آلودگی قرار دارند. به دنبال بارندگی، به ویژه 
بارش های شدید، ذرات گوناگون گیاهی، حیوانی و حتی صنعتی و 
سمی، با آب حمل می شوند و این منابع حیاتی را آلوده می سازند. 
عوامل انسانی )آالینده های صنعتی و آالینده های کشاورزی( موجب 
افزایش غلظت آالینده ها در آب رودخانه می شوند. بر اساس شاخص 
NSF WQI مشخص می شود که کیفیت آب رودخانه در حد متوسط 

است؛ اما زه آب های کشاورزی کیفیت بدی دارد و بر روی کیفیت 
آب رودخانه تأثیر می گذارد. 

1. Miller
2. Teraoka
3. Javid
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از بین 9 پارامتر اندازه گیری شده، پارامترهای تأثیرگذار در  ص

پارامتر کل جامدات،  این شاخص که سبب کاهش آن شده اند، 
مدفوعی  کلی فرم  و  حرارت  درجه  فسفر،  نیترات،  کدورت، 
مقدار  متوسط،  طبقه  در  آب  کیفیت  قرارگیری  دلیل  بوده اند. 
نسبتًا باالی مواد مغذی، به ویژه نیترات و وجود کلی فرم گرماپای 
است که ناشی از زه آب های کشاورزی و فعالیت های تفرجی در 

باالدست ایستگاه پایش است.
 تأمین آب سالم و بهداشتی و حفاظت منابع از آلودگی، یکی 
این  بر  است.  تصمیم گیری  مراکز  و  دولت  کنونی  دغدغه های  از 
اساس، لزوم جلوگیری از تخریب منابع آبی و روان آب های سطحی 
به صورت  کشاورزی  انجام  آالینده ها،  اندازه گیری  شناسایی،  با 
مهندسی، کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و سموم طبق اصول فنی 
و مهندسی و وضع و اجرای قوانین، بیش ازپیش اهمیت پیدا می کند. 
تأمین آب  از مهم ترین منبع  به این که رودخانه  زرین گل  با توجه 
موردنیاز بخش کشاورزی و شرب در استان گلستان است، پایش و 

کنترل آالینده های ورودی به این رودخانه ضرورت دارد.

 برای افزایش کیفیت آب رودخانه زرین گل، کنترل آالینده ها 
و جلوگیری از ورود آنها به منابع آب با وضع قوانین سخت گیرانه، 
به مراتب اقتصادی تر از تصفیه آب آلوده شده است؛ بنابراین، برای 
حفاظت منابع آب و جلوگیری از کاهش کیفیت رودخانه زرین گل، 
شناسایی منابع آالینده )زه آب های کشاورزی، خروجی دامداری ها، 
مرغداری ها و مزارع پرورش ماهی( و کنترل آالینده های ورودی 
)بدون  پاک  کشاورزی  ترویج  همچنین،  است.  ضروری  و  الزم 
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ازته و فسفاته برای جلوگیری 
گرایی  تغذیه  از  جلوگیری  و  مغذی  مواد  به  رودخانه  آلودگی  از 
رودخانه( و استفاده از روش های مبارزه بیولوژیکی و طبیعی، برای 

حفظ کیفیت این منبع آب پیشنهاد می شود.
تشکروقدردانی

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت آموزش و پژوهش 
سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان اجرا گردیده است.لذا از 
حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست استان 
گلستان به دلیل تصویب و حمایت مالی طرح تشکر و قدردانی می شود.
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