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 کشايرزي   مصارف ريدخاوه تراي آب کيفيت ارزياتي

 )مطالعه مًردي: ريدخاوه زيارت استان گلستان(
 

 

*,احمد مارامايي
 

 ،4 سيد محسه حسيىي ،3 اتً طالة هسار جريثي ،2 اميراحمد دهقاوي، 1

 
 داوشگاٌ علًم کشايرزي يمىابع طبیعي گرگان مىابع آب، ارشدمُىدسي کارشىاسي داوشجًي -1

 داوشیار داوشگاٌ علًم کشايرزي يمىابع طبیعي گرگان  -2                                      

 داوشیار داوشگاٌ علًم کشايرزي يمىابع طبیعي گرگان  -3                                      

 کارشىاس ارشد شرکت آب مىطقٍ اي استان گلستان -4                                      

 چکیدٌ
 

ّبی حفع هحیط سیغت وؾَرّبعت. اهزٍسُ ّب ٍ خزیبًْبی عطحی یىی اس هَارد ولیذی در ثزًبهِپبیؼ ویفی آة رٍدخبًِ 

ّبی تصفیِ ثزداری را ثِ ٍاعطِ فزآیٌذّبی ثْزُاًذ. ٍ ایي هغئلِ ّشیٌِپغوبًذّب تجذیل ؽذُّب ثغتزی درخْت اًتمبل پغبثْب ٍ رٍدخبًِ

 حَسُ در افشایؼ دادُ اعت. ضوي ایٌىِ در هحیط سیغت ٍ اوَعیغتن طجیؿی تبثیزات هخزة ٍ ؽذیذ ثز خب گذاؽتِ وِ ؾوذتزیي چبلؼ

 لزار ثزرعی هَرد هصزف وؾبٍرسی لحبظ اس در اعتبى گلغتبى سیبرت  رٍدخبًِ آة تحمیك ویفیت ایي ثِ ؽوبر هی رٍد. در آة هٌبثؽ

ایغتگبُ هٌتخت( ثزداؽت ٍ غلػت  5) ًوًَِ آة در هبُ ّبی فزٍردیي ٍ خزداد در هغیز رٍدخبًِ 10 تؿذاد اعت.ثِ ایي هٌػَر گزفتِ

داد، ؾلی رغن ایٌىِ هیشاى ّذایت الىتزیىی ؽذ. ًتبیح ًؾبى  گیزی اعتبًذارد، اًذاسُ ّبی رٍػ ثزاعبط اصلی ّبی وبتیَى ٍ ّب آًیَى

رٍی  ثز ّب ًوًَِ تزعین دّذ. ثبّبی آة رٍدخبًِ تغییزات لبثل تَخِ دارد ٍ همذار آى در طَل رٍدخبًِ تغییزات سیبدی ًؾبى هیًوًَِ

 اعت.  هٌبعت وؾبٍرسی اعتفبدُ ثزای ولی طَر رٍدخبًِ ثِ آة وِ گزدیذ آؽىبر ٍلیىَوظ ًوَدار

 

  زیارت رٍدخاًِ کَکس،ٍیل ًوَدار کشاٍرزی، آب، کيفيتکلمات کلیدي: 
 

 مقدمٍ   .1

آالیٌذُ  ٍرٍدی در تٌَؼ .اعت هٌبثؽ آة حَضِ ّبی آثزیش هذیزیت اٍلیِ اّذاف ثز ویفیت آة رٍدخبًِ ّباس هؤثز ؾَاهل ؽٌبخت

 عطحی ثِ ّبی ؾذیذُ ای ًوَدُ اعت.آة پیچیذگی دچبرافشایؼ تمبضب، هذیزیت ٍ ثْزُ ثزداری اس هٌبثؽ آة را  ؾزصِ، گغتزدگی ّب،

 وبّؾی  ٍ دعت اًذروبراى را ًگزاى ًوَدُ رًٍذ  هحممبى اهزٍسُ وِ چِ پتبًغیل سیبدی ثزای آلَدُ ؽذى دارًذ ٍآى رٍدخبًِ ّب ٍیضُ

                                                 
*
 کارشناس منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای استان گلستان 
Email: takhsisab@yahoo.com  
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آة  ویفیت هحَریت بث پضٍّؾْبیی ثغیبری هحممبى ارتجبط ایي در ویفیت آثْبی عطحی ّوشهبى ثب هحذٍدیتْبی ووی آى اعت.

در اًذًٍشی هتَخِ ؽذًذ وبّؼ  Cilliwung( در ثزرعی ویفیت آة رٍدخبًِ 2006ٍّوىبراى ) Fechrul، اس خولِ  .اًذ دادُ اًدبم

 (sundaray، 2009درصذی ویفیت آة ایي رٍدخبًِ ثِ دلیل تغییز وبرثزی اراضی در حبؽیِ رٍدخبًِ اعت. عبًذاری ٍ ّوىبراى ) 33

( ٌّذ را ثزرعی ًوَدًذ. ًتبیح ًؾبى داد وِ در دّبًِ رٍدخبًِ غلػت عذین ٍ ولز ثبالعت ٍ ؽبخص mahanadiaرٍدخبًِ )ویفیت آة 

تغییزات سهبًی ویفیت آة در تؿذادی اس رٍدخبًِ ّبی هْن در   (Rani et al، 2011درصذ اعت. راًی ٍ ّوىبراى)  50هٌیشین ثیؼ اس 

، فغفبت، درخِ حزارت، للیبئیت ول PHیبثی وزدًذ. ًتبیح ًؾبى داد وِ پبراهتزّبی وذٍرت، ( را ارسGangeticدؽت ّبی گبتگتیه )

ای ثز رٍی آلَدگی رٍدخبًِ ای در هطبلؿِ ( 2010ٍ غلػت عَلفبت، ٍ عذین ؾَاهل اصلی در تغییز ویفیت آًْبعت. هَسٍلی فلویٌگ )

، در فصل آثیبری در پغبثْبی وؾبٍرسی ثغیبر ثبال اعت  TDSءًؾبى داد هیشاى پبراهتزّبی هَرد ثزرعی ثِ خش  (muurayهَرای )

 ویفیت ثزرعی (، در2012ّوىبراى) ٍ وِ ایي اهز ًبؽی اس ؽغتؾَی  هَاد الی خبن،وَدّب ٍ هَاد هذفَؾی گبٍّبی ؽیزدُ اعت. خبهز

 اعت.  ًبهٌبعت وؾبٍرسی ًػز اس آة ویفیت تزثت حیذریِ ًؾبى دادًذ، غزة در سر وَُ هؿذًی هٌطمِ در آة هٌبثؽ

 گزفت، ثزرعی لزار هَرد ًیش وؾبٍرسی هصزف ًػز اس رٍدخبًِ ، ویفیت آة آة ؽیویبیی تزویت ثزررعی ضوي پضٍّؼ ایي در

 ثزاعبط فلذا دعت آیذ ثِ حمیمی ّبی دادُ سیبرت، ی رٍدخبًِ آة اس گیزی ًوًَِ اعتفبدُ اس ثب اعت، ؽذُ عؿی هطبلؿِ ایي در ثٌبثزایي

 ارسیبثی ثِ تزعیوی رٍؽْبی اس اعتفبدُ ثب عپظ گزدیذ، اعتخزاج آة ویفیت ثزرعی هٌػَر آسهبیؾْب ثِ ًتبیح ؽیویبیی ، آسهبیؾبت

 ثْیٌِ هذیزیت سهیٌِ در السم توْیذات طزیك ایي اس تب پزداختِ ؽذ. وؾبٍرسی هصبرف ثزای آى هٌبعجت ٍ رٍدخبًِ ؽیویبیی آة ویفیت

 .پذیزد آة صَرت هٌبثؽ

عزؽبخِ  دٍ پیَعتي اسثْن ٍ آغبس آثؾبر هَعَم ثِ هحلی اس گزددهی هحغَة عَلزُ هْن رٍدخبًِ ّبیعزؽبخِ اس وِ سیبرت، رٍدخبًِ

 ؽْز ٍ ًبّبرخَراى هٌطمِ اس گذر ثب رٍدخبًِدّذ، ایي هی تؾىیل را سیبرت رٍدخبًِ ٍ وزدُ تاللی خبلَدرُ رٍدخبًِ ثب ، ارتفبؾبت در

 گزدد.هی هتصل عَ لزُ رٍدخبًِ ثِ لال آق خبدُ ؽْزعتبى هَاسات در ٍ ؽذُ خبرج ؽْز ووزثٌذی اس خبدُ پل ثؿذ اس ،گزگبى

ویلَهتز در اعتبى گلغتبى، ؽْزعتبى گزگـبى ٍ ثیي   40/51ویلَهتزهزثـؽ ٍ هحـیط  15/95هٌطمِ هَرد هطبلؿِ وِ ثب هغبحت 

درخــِ ٍ  36ثبًیــِ ؽــزلی ٍ ؾــزض خغزافیــبیی  11دلیمــِ ٍ  31درخــِ،  54ثبًیِ تب  53دلیمِ ٍ  23درخِ،  54طَل خغزافیبیی 

هتز ٍ ؽیت  3300ثبًیِ ؽـوبلی لـزار گزفتـِ اعت. حذاوثز ارتفبؼ حَسُ  59دلیمِ ٍ  43درخِ ٍ  36ثبًیــِ تــب  51دلیمــِ ٍ  36

ُ دارای اللین آة ٍ َّایی هؿتذل تب وَّغتبًی هیلیوتز هی ثبؽذ. ایي حَس 750درصذ ٍ ثبرًـذگی هتَعـط عـبالًِ،  4/41هتَعط حَسُ 

 هطبلؿِ هَرد هٌطمِ ( ثِ تزتیت هَلؿیت1درؽىل ). دّذرخ هیاعت وِ ثیؾتزیي هیشاى ثبرًذگی در فصَل عزد عبل )پبییش ٍ سهغتبى( 

 دّذ. گلغتبى، را ًوبیؼ هی دراعتبى در وؾَر،
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 گلستانر ، استان مًقعیت حًزٌ زیارت در کشًوقشٍ :  (1شکل )

اس آًدب وِ ًوًَِ ّبی ثزداؽت ؽذُ ثبیذ هؿزف ؽزایط ؾوَهی آة رٍدخبًِ ثبؽٌذ، ًوًَِ ثزداری اس لغوت هیبًی همطؽ خزیبى 

لیتزی  1.5ّبی پلی اتیلي ثب حدن ّبی اًدبم ؽذ، ثزای اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی فیشیىَؽیویبیی، در پٌح ایغتگبُ ًوًَِ ثزداری اس ثطزی

 اعتفبدُ ؽذ. 

عبؾت  4درخِ عبًتیگزاد ًگْذاری ؽذًذ. ًوًَِ ّب در ووتز اس  4ًَِ ّبی ثزداؽت ؽذُ تب ٌّگبم اًتمبل ثِ آسهبیؾگبُ در دهبی ًو

عبؾت آهبدُ عبسی ٍ تَعط رٍػ ّبی اعتبًذارد آًبلیش ؽذًذ. ثزای اًذاسُ گیزی غلػت یَى ّبی  24ثِ آسهبیؾگبُ هٌتمل ؽذُ ٍ غزف 

ًیش در هحل ًوًَِ ثزداری اًذاسُ گیزی   ّبی اعتبًذارد هتذ اعتفبدُ ؽذُ اعت ٍ همذار ّذایت الىتزیىیهٌیشین، ولغین اس رٍػ عذین،

 اعت. ؽذُ دادُ ًؾبى (1) در خذٍل هَرد ًػز پبراهتزّبی ؽذُ گیزی اًذاسُ گزدیذ، همبدیز
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 خردادماٌ(( مقادیر پارامترَاي اودازٌ گیري شدٌ در طًل ريدخاوٍ)فريردیه ي 1جديل)

هحل ایغتگبُ ًوًَِ 
 ثزداری

گزم ثز )هیلی ولیغن
 لیتز(

گزم ثز )هیلی هٌیشین
 لیتز(

گزم ثز عذین )هیلی
 لیتز(

 ّذایت الىتزیىی

)هیىزٍ سیوٌظ ثز 
 هتز(عبًتی

 922-936 4-5 39-54 110-120 1ایغتگبُ 

 810-812 36-15 39-44 77-88 2ایغتگبُ 

 1087-1136 59-53 47-68 76-78 3ایغتگبُ 

 871-925 43-34 47 80-82 4ایغتگبُ 

 823-953 32-53 39-45 76-86 5ایغتگبُ 

 

 ردٌ بىدي کیفي ومًوٍ َاي آب براي مصارف کشايرزي)ومًدار يیلکًکس(. 3

ىبوظ هؿیبر هٌبعجی ثزای تؿییي ویفیت آة خْت هصبرف وؾبٍرسی اعت. ثز اعبط دادُ ّبی غلػت یَى ّبی اصلی، ًوَدار ٍیل

ًوًَِ ّبی هَرد هطبلؿِ طجمِ ثٌذی گزدیذ. در ایي ًوَدار ویفیت آة  وغبٍرسیثزای هصبرف  ًوَدار ٍیلىَوظ تزعین ٍ ثز ایي اعبط

ؽَد. ثز ایي اعبط ٍ ثب ( ثِ چْبر ردُ خیلی خَة، هتَعط، ًبهٌبعت تمغین هی2ّذایت الىتزیىی ، خذٍل ) ٍ SARثز اعبط همبدیز 

( ثِ ًوبیؼ درآهذُ 3گیزد وِ طجمِ ثٌذی هزثَطِ  در خذٍل )لزار هی C3-S1ّبی هَرد هطبلؿِ در ردُ ًِ( توبهی ًو2َتَخِ ثِ ؽىل )

 اعت. 

 

 ي َدایت الکتریکي )ومًدار يیلکاکس( SAR( معیارَاي ردٌ بىدي کیفیت آب بر اساس مقادیر 2جديل )

 ردُ
 حذٍد تغییزات ّذایت الىتزیىی

 )هیىزٍ سیوٌظ ثز عبًتی هتز(
 ًَؼ آة SARد تغییزات حذٍ ردُ

C1 250-100 S1 10-0 خیلی خَة 

C2 750-250 S2 18-10 خَة 

C3 2250-750 S3 26-18 هتَعط 

C4 2250< S4 26< ًبهٌبعت 
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  (: طبقٍ بىدي کیفیت آب جُت مصارف کشايرزي3جديل)

ّذایت  SAR سهبى ثزداری هحل ًوًَِ ردیف
 الىتزیىی

 ویفیت آة ثزای وؾبٍرسی والط آة

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 936 0.11 فزٍردیي 1ایغتگبُ  1

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 812 0.33 فزٍردیي 2ایغتگبُ  2

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 1087 1.07 فزٍردیي 3ایغتگبُ  3

 اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسیلبثل  -ؽَر  C3-S1 871 0.73 فزٍردیي 4ایغتگبُ  4

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 823 0.72 فزٍردیي 5ایغتگبُ  5

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 922 0.09 دخزدا 1ایغتگبُ  6

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 8140 0.83 دخزدا 2ایغتگبُ  7

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 1136 1.96 دخزدا 3ایغتگبُ  8

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 925 0.94 دخزدا 4ایغتگبُ  9

 لبثل اعتفبدُ ثزای وؾبٍرسی -ؽَر  C3-S1 953 1.19 دخزدا 5ایغتگبُ  10

 

 
 َاي آب ريدخاوٍومًدار يیلکًکس ومًوٍ (:2شکل)

 بىدي . وتیجٍ گیري ي جمع4

ًؾبى هی دّذ وِ ٍیضگی ّبی ّیذرٍؽیویبیی آة اس ایغتگبُ ّبی ثبالدعت ثِ پبییي دعت تحت تأثیز ؾَاهل ًتبیح ایي پضٍّؼ 

طجیؿی ٍ اًغبًی تغییز ًوَدُ اعت. همذار ّذایت الىتزیىی در ایغتگبُ اٍل ثیؾتز ثَدُ ٍ ثب اتصبل ؽبخِ فزؾی ثب ّذایت الىتزیىی 

 بالتزیي همذار آى در ایغتگبُ عَم ثذلیل ثبال رفتي دهب در ایي ایغتگبُ ثذلیل اختالط یبثذ. ثووتزدر ایغتگبُ دٍم رلیك ؽذُ ٍ وبّؼ هی
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ثِ دلیل اضبفِ ؽذى ؽبخِ ّبی فزؾی ٍ ًیش  ّب را افشایؼ دادُ ٍدر اداهِثب چؾوِ آة گزم اعت وِ لذرت اًحالل پذیزی وبًی

یبثذ. تزعین ًوَدار ن همذار ّذایت الىتزیىی وبّؼ هیٍرٍد فبضالثْبی تصفیِ ًؾذُ ثِ رٍدخبًِ در ایغتگبّْبی چْبرم ٍ پٌد

 اعتفبدُ گیزد وِ ثزایلزار هی C3-S1ّبی هَرد هطبلؿِ در ردُ دّذ توبهی ًوًٍَِیلىَوظ، ًوًَِ ّبی هَرد هطبلؿِ ًؾبى هی

 . اعت هٌبعت وؾبٍرسی

 تشکر ي قدرداوي . 5

گلغتبى ثب ٍخَد هؾغلِ وبری در اًدبم ایي پزٍصُ ّوىبری ًوَدًذ در پبیبى اس وبروٌبى هحتزم آسهبیؾگبُ آة هٌطمِ ای اعتبى 

 وٌن.   تؾىز هی

 

 مراجع. 6

پٌجويي ّوایش هلی  ،"اثر فعاليت ّای شْر اصفْاى برکيفيت آب رٍدخاًِ زایٌذُ رٍد" (،1391. )رضَی دیٌاًی، ز. س.، خبری، ز.، هرادی، ح ،]1[

 .،ٍ ًوایشگاُ تخصصی هٌْذسی هحيط زیست، اصفْاى، ایراى

بررسی تغييرات کذٍرت آب رٍدخاًِ زیارت ٍ ًقش آى در سيستن تصفيِ خاًِ آب "، (1383. )شاُ پسٌذزادُ، م.، رقيوی، م.، دهاًٍذی، م. ز، ]2[

 ّشتويي ّوایش اًجوي زهيي شٌاسی ایراى، داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد. "،شرب گرگاى

 .هلی هٌْذسی عوراى، داًشگاُ تبریسسَهيي کٌگرُ  "، ارزیابی کيفيت آب رٍدخاًِ زیارت "، (1386) .، شْابی، م.، هرعشی، م]3[
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