
  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  ---: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

 

  NSFWQI شاخص کیفی آب، استان گلستان، آبراهه زیارت، : کلیديهاي واژه

  91- 306- 120 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته
  

نیلوفر ، اصغر نعیمی، مسعود مالیی، اکبر هدایتی علی، مرادلو  عبدالمجید حاجی،رسول قربانی :)گان(نویسنده
  محمدجواد وثاقی و نوروزي

  NSFWQIستان براساس شاخص کیفی ارزیابی وضعیت سالمت آبراهه زیارت در استان گل :عنوان

 91- 306-120 :شماره

 24/12/1392  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled



  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  ---: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

  اهمیت موضوع
با توجه به اهمیت آبراهه زیارت در استان گلستان در برداشت آب از آن، جهت مصارف مختلف و همچنین تخلیه 

 درصد از آب قابل 20اهه زیارت حدود آبر .رسدنظر میهاي متعدد به آن، ارزیابی کیفی آب این آبراهه ضروري به آالینده
رو انجام پژوهشی به  اي از لحاظ گردشگري و کشاورزي دارد؛ از اینشرب شهر گرگان را تامین کرده و نیز اهمیت ویژه

  .نمایددف پایش کیفی آن ضروري میه

  

  ها ترین یافته مهم
  نتایج بدست آمده براساس شاخصNSFWQI  نشان داد که ایستگاه اول در شهریور ماه با وضعیت کیفی متوسط در

 با وضعیت کیفی بد به وط به ایستگاه پنجم در مرداد ماهترین حالت مرب بهترین وضعیت بوده و در مقابل نامناسب
  .ثبت رسیده است

 ضعیف در آبراهه زیارت تایید شده و شرایط رو به نزول –ا توجه به نتایج بدست آمده که فرض شرایط متوسط ب 
  . دهدآبراهه را نشان می

  

  

  )شرح مساله(مقدمه 
ها،  هاي سطحی جهت مصارف مختلف آنمنظور در دسترس بودن آب با کیفیت مناسب پایش و کنترل کیفی آب به

هاي کیفی آب  تواند شرایط کیفی آب را بازگو نماید، استفاده از شاخص هاي ساده که میاز روشیکی . امري ضروري است
بندي کیفی هاي پرکاربرد جهت طبقه یکی از شاخصNSFWQIهاي کیفی آب، شاخص کیفیت از میان شاخص. باشد می
سو  هاي رودخانه قرهرحوضه هکتار، یکی از زی9870حوضه آبخیز زیارت با مساحت . شودهاي سطحی محسوب می آب
  . باشد که در جنوب شهر گرگان واقع شده است می
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 و در شهریورماه 7 و 3، 1، در مرداد ماه ایستگاه 3 و 2، 1هاي  داد که در تیرماه ایستگاهنتایج حاصل از پژوهش نشان

هاي  تحلیل ایستگاه. اندها داراي شرایط کیفی بد بوده داراي شرایط کیفی متوسط بوده و در سایر موارد ایستگاه1ایستگاه 
ه، مشخصات هیدرولیکی کانال، موقعیت ایستگاه از نظر مورد بررسی از نظر توپوگرافی، هیدروگرافی، کاربري اراضی حاشی

ایستگاه اول پاي . خوبی توجیه نمایدتواند علل دستیابی به نتایج موجود را بهمی.... میزان اقبال اجتماعی و گردشگري و 
اشته که این امر دماي هاي مورد بررسی داین ایستگاه از نظر ارتفاع، بیشترین ارتفاع را بین ایستگاه. باشدآبشار زیارت می

مشاهدات میدانی حاکی از پوشش بسیار . نمایدها توجیه میبرداري نسبت به سایر ایستگاه ماه نمونه3پایین ایستگاه را در 
ها، بستر یکنواخت، هاي زیستی مناسب جهت جایگیري گونهکمبود کنجگاه. رسداندك بستر بوده که گاهی به صفر نیز می

 جریان ناشی از آبشار و شدت پدیده شستشوي ارگانیزمی که منطقه مورد اصابت را از نظر محیط سرعت و شدت باالي
مهرگان آبزي نماید و بیانگر آن است که اکوسیستم از نظر جامعه فیتوپالنکتونی تهی و از نظر فون بیزندگی خاص می

یف و تولیدات اولیه و ثانویه اندك در منطقه این موضوع حاکی از وجود چرخه غذایی ضع. باشدفقیر می) تراکم و تنوع(
العبور بودن مسیر دسترسی به آبشار، فون زیستی اندك و باال بودن پدیده شستشوي ارگانیزمی با توجه به صعب. باشد می

اراضی . دهدها کاهش چشمگیري را نشان میکلی نیز در این منطقه نسبت به سایر ایستگاهدر این منطقه کمیت فکال
نداشته و این امر به بهبود کیفیت آبراهه کمک شایانی ...از لحاظ کشاورزي، سکونت و ) غیر از تفرج(یه کاربري خاصی حاش

برداري را توجیه  در طبقه متوسط در هر سه نوبت نمونه1عوامل ذکر شده در فوق قرارگیري ایستگاه . نموده است
ها روند معمولی را در سه  بوده، از نظر دمایی ایستگاه1 به ایستگاه  در ارتفاع کمتري نسبت3 و 2هاي ایستگاه. نماید می

این دو ایستگاه از نظر پوشش کف تقریباً فقیر بوده و باعث وجود . کنندطی می ...ماه، متناسب با تغییر شرایط جوي و 
هاي الزم موقعیت هر دو ایستگاه به لحاظ میزان اقبال اجتماعی و جاذب. فون ضعیف جانوري در این منطقه شده است

توجهی  ی آب کمک قابلفاقد امتیاز بوده و از لحاظ پدیده توریسم و گردشگري ضعیف است و این امر به بهبود شرایط کیف
 نیز روند نرمالی را از نظر BODها از نظر اکسیژن شرایط متوسطی را در طول دوره طی کرده و ایستگاه. نموده است

در . دهدتوجهی را نشان نمیکاربري اراضی حاشیه نیز مسئله قابل. دهدفرآیندهاي زیستی موجود در ایستگاه نشان می
عادي کدورت باعث افزایش غیر) 91هاي متعدد رخداده در سال سیل(، پدیده سیل 1یستگاه این دو ایستگاه نیز مانند ا

این امر آب منطقه را با افزایش . شده و این موارد باعث نزول کیفی شرایط آبراهه از حالت خوب به متوسط شده است
ر قرار داده و باعث نزول بیش از تاثی  و کاهش اکسیژن محلول، تحتBODکدورت، تغییر و تهدید فون منطقه، افزایش 

  .هاي مذکور شده استپیش آب ایستگاه
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همین دلیل ورودي باشند بهترین مراکز گردشگري می  از مهم10، 9، 8، 7، 6، 5، 4هاي  ایستگاه
ها در این اماکن و الهها در این مناطق بسیار باال بوده و از طرف دیگر عواملی نظیر دفع ناصحیح زب آالینده

. هاي روستایی و شهري بر آلودگی اکوسیستم به میزان قابل توجهی افزوده است ورودي باالي فاضالب
هاي ناشی ها و ورودي مستقیم فاضالبهاي اطراف ایستگاهعالوه، کاربري کشاورزي و نیز دامپروري در زمین به

کلی در این کننده افزایش زیاد کمیت فکالن شرایط توجیهها بر آلودگی اکوسیستم افزوده و البته ایاز آن
هاي اصلی توسعه روستایی و شهري بوده و به همین دلیل هاي مذکور از مکان ایستگاه. باشدها نیز میایستگاه
ین که اها باال بوده، به طوريساز و عبور و مرور وسائل نقلیه باربر و تخلیه مواد مختلف در این ایستگاهوساخت

از نظر تولیدات زیستی، . تاثیر قرار داده و باعث افزایش آلودگی شده است اعمال اکوسیستم آبی را نیز تحت
عمق کم و بستر سخت که شرایط تولید را مناسب (دماي باال و ورودي باالي مواد مغذي و نیز شکل کانال 

 شده و این پوشش غنی به نوبه خود هاي مذکور گیري بستر غنی از جلبک در ایستگاه باعث شکل) نمایند می
عوامل ذکر شده در فوق زمینه را جهت ایجاد پدیده . شود تولیدات غنی را در اکوسیستم باعث می
این امر به نوبه خود سالمت اکوسیستم را مورد تهدید قرار . کندیوتریفیکاسیون در این اکوسیستم فراهم می

برداري در  هاي نمونه  ایستگاه در غالب زمان6ق، قرارگیري این با توجه به موارد ذکر شده در فو. داده است
  .رسد طبقه بد، بدیهی به نظر می

   - در مجموع، با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، شرایط کیفی آبراهه زیارت متوسط
  نظر  ضعیف تعیین شده که با توجه به این امر، توجه بیش از پیش به این اکوسیستم مهم، ضروري به

  .رسد می

  


