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مقدمه
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی میباشد و یکی از منابع مهم پایه و اساسی برای توسعه کشورهاست.
بخش کوچکی از منابع آبی (حدود  )%6شامل آبهای جاری ،سطحی ،تاالبها و دریاچهها است که توسط انسان قابل
بهرهبرداری و استفاده مستقیم میباشد .بنابراین کاهش کیفیت آبهای جاری مانند رودخانهها و نهرها که به شدت تحت
تاثیر بشر قرار دارند ،یکی از نگرانیهای حال حاضر میباشد .رودخانهها بهعنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای
کشاورزی ،شرب و مصارف صنعتی مطرح میباشند .از طرفی با گذشت زمان و گسترش جوامع انسانی و بهتبع آن افزایش
استفاده از منابع آبی ،دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانهها افزایش یافته است .آلودگی رودخانهها،
یکی از مهمترین مشکالت دنیای امروز بهویژه در کشورهای در حال توسعه میباشد .افزایش تقاضای آب ،باال رفتن سطح
زندگی و گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیتهای کشاورزی ،شهری و صنعتی موجب ایجاد وضع نامساعد
زیستمحیطی و تشدید آلودگی منابع آب شده و مدیریت معقول و منطقی آن را بسیار دشوار و پیچیده کرده است ].[6
در سالهای اخیر عالوه بر تقاضای بیشتر برای مصرف آب بهعلت توسعه صنعتی و کشاورزی ،کاهش نزوالت جوی در
کشور نیز بسیاری از مناطﻖ را با بحرانهای مختلﻒ روبرو ساخت .کﻤبود محصوالت زراعی ،از بین رفتن مراتع ،شور شدن
آبها و خاکها و شیوع بیﻤاریهای خاص و بسـیاری از مـوارد مشکلساز دیگر حاصل خشکسالی است .شوری آبها
تهدیدی برای بهداشت و قدرت تولیدی یﻚ حوضه آبریز است .ایـن پدیده بر زندگی کشاورزان ،توسعه شهرها و
استفادهکنندگان از آب و خاک تاثیر میگذارد و در صورتی که مانع از افـزایش آن نشویم منجر به قلیایی شدن خاک،
ایجاد بیابانها و مهاجرت انسانها خواهد گردید .کارشناسان دو راه را برای عبور از بحرانهای آب پیشنهاد میکنند-6 :
فشار مﻀاعﻒ بر منابع آبی  -0مدیریت مصرف یا درک ایـن واقعیت که باید صرفهجویی نﻤوده و تخریب و ضایع شد ن
کیفیت آب به مفهوم از دست دادن بخشی از کﻤیت آن است .در شوری آبها عالوه بر کاهش بارندگی و توزیع نامتناسب
آن در مناطﻖ مختلﻒ سهم افزایش فاضالبهای شهری ،کشاورزی و صنعتی را باید در نﻈر داشت ].[0
رجایی و هﻤکاران در سال  6932کیفیت شیﻤیایی آب شرب روستایی دشت بیرجند و قائن را بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که با توجه به خشکسالیهای اخیر و تاثیر آن بر کیفیت آبهای شرب روستایی و هﻤچنین عدم مطابقت
مقادیر باقیمانده جامدات خشﻚ ،سختی ،سولفات ،سدیم ،کلرید ،هدایت الکتریکی و فلوراید با استانداردهای مربوط،
برنامهریزی به منﻈور پایش مستﻤر منابع آب ضروری بهنﻈر میرسد ].[9
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سلیﻤانی و هﻤکاران ( )6930نیز در تجزیه شیﻤیایی و روندیابی شاخص های کیفیت شیﻤیایی آب رودخانه چلمانجیر
خرم آباد به این نتیجه رسیدند که آب این رودخانه براساس نﻤودار شولر در دسته خوب و قابل قبول از نﻈر شرب قرار دارد
و مانعی برای نوشیدن ندارد ].[4
نتایج بررسی مطالعات بر روی کیفیت شیﻤیایی آب شرب بندرعباس نشان داد که کیفیت شیﻤیایی آب شرب این شهر
از دیدگاه بهداشتی مشکلآفرین نیست ولی کیفیت کﻤتر آب بهدستآمده از منابع آب زیرزمینی و اختالط آن با آبهای
سطحی برخی متغیرهای حد مطلوب را تأمین نﻤیکند ].[5
خﻤر و هﻤکاران ( ،)6932در بررسی کیفیت منابع آب در منطقه معدنی کوه زر در غرب تربت حیدریه ،پس از
اندازهگیری کاتیون و آنیونهای نﻤونههای آب برداشت شده از منابع زیرزمینی ،تیپ آب منطقه را  Na-clو NaHCO3
مشخص کردند و کیفیت آب را بر اساسی نﻤودارهای شولر و ویلکاکس ،از نﻈر شرب و کشاورزی نامناسب معرفی نﻤودند
].[1
قاسﻤی و هﻤکاران ( )6911بهمنﻈور بررسـی تغییـرات کیفـی و کﻤـی آب زیرزمینـی دشـت هﻤدان -بهار به بررسی
وضعیت آبخوان پرداختند .آنها تغییرات کﻤی را با قرائت سطح آب هر چاه در ماههای مختلﻒ سال و پلیگونبندی آنها
در یﻚ دوره  65ساله ( 6932تا  )6915تعیـین کردنـد و نتیجه گرفتند که سطح آب زیرزمینی دشت دارای حدود 66
متر افت است .هﻤچنـین آنهـا بـهمنﻈـور بررسی تغییرات کیفی با استفاده از نﻤودار ویلکاکس چاهها را در دو گروه کیفی
دسـتهبنـدی کردنـد .نتایج کیفی آب نشان داد با توجه به همجواری آبخـوان بـا منـاطﻖ مـسکونی و صـنعتی کیفیـت
در راستای جریان از جنوبشرق حوضه به شﻤالشرق کاهش یافته است .بنابراین استفاده آب چـاههـا از نﻈر مصرف
کشاورزی بدون مشکل میباشد ].[3
زارع و هﻤکاران ( )6911در مورد تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آّب رودخانه چهلچای مینودشت نشان داد که تقریباً
هﻤه پارامترها دارای تغییرات فصلی معنیدار هستند و طبﻖ نﻤودار ویلکاکس آب این رودخانه در هﻤه فصول در کالس
 C2-S1است که برای مصرف کشاورزی مناسب می باشد .دیاگرام شولر نشان داد که آب این رودخانه از لحاظ هﻤه
کاتیونها و آنیونها نسبتا خوب است و در محدوده خوب و قابل شرب قرار دارد .بطور کلی پارامترهای شیﻤیایی آب
منطقه مورد مطالعه برای مصارف مختلﻒ مشکل آفرین نیست ].[1
ملکینژاد و آرخی ،به بررسی روند تغییرات کیفیت شیﻤیایی آب رودخانه زیارت پرداختند و میانگین ساالنه پارامترهای
 PH ،Ec ،Cl ،SO4 ،Ca2+ ،Mg2+ ،Na+ ،TDSو  Hco3مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند غیر از سولفات سایر
پارامترها دارای روند افزایشی بوده است ].[3
استان گلستان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ،نزدیکی به دریا و وجود رشته کوه البرز و شرایط خاص اقلیﻤی و
اهﻤیت کشاورزی ،بستر مناسبی برای زراعتهای گوناگون و چهارفصل است ،اما بهدلیل استفاده از کودهای شیﻤیایی و
سازندهای زمینشناسی ،از آسیبپذیرترین مناطﻖ به تغییر کیفیت آب است .بخش کشاورزی تاثیر مهم و ویژهای در توسعه
اقتصاد استان دارد بهطوری که  43/9درصد از ارزش افزوده ایجادشده در بخش کشاورزی و  93/9درصد شیالت در کل
کشور به استان گلستان تعلﻖ داشته است ].[62
از آنجا که بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی از مهمترین ابزارهای ترقی کشورهای در حال توسعه و روند رو به رشد
این کشورهاست که کارکردهای فراوانی در عرصههای اقتصادی و حتی سیاست بینالﻤللی دارد؛ از این رو هدف این
پژوهش ،بررسی تغییرات کیفیت آب ،شوری و عوامل تاثیرگذار کیفی با توجه به معیارهای استاندارد کیفیت منابع آب
مانند ویلکاکس ،در ده ایستگاه واقع در استان گلستان است.
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مواد و روشها
این پژوهش در خصوص رودخانههای استان گلستان از استان های شﻤالی کشور در جنوب شرقی دریای خزر صورت
گرفت که موقعیت آن در شکل شﻤاره  6آمده است:

شکل  -1محدوده مورد مطالعه
استان گلستان در بخشی از حوضه آبریز دریای خزر واقع شده است .این استان که بالغ بر  06222کیلومترمربع وسعت
دارد ،حدود  6.9درصد از مساحت کشور و  66.3درصد از مساحت حوضه آبریز دریای خزر واقع در ایران را تشکیل
میدهد .طول کل رودخانههای استان  0322کیلومتر است که شامل تعداد  44سرشاخه اصلی میباشد که در  5حوضه
آبریز استان جریان دارند .حوضههای آبریز استان شامل حوضههای آبریز اترک سفلی ،گرگانرود ،قرهسو ،شرق خلیج گرگان
و نکارود علیا است.
حوضه آبریز گرگانرود :مساحت حوضة آبریز گرگانرود  66912کیلومترمربع ،معادل  41درصد سطح استان گلستان
است .این منطقه از شﻤال به حوضه آبریز رودخانه اترک سفلی ،از جنوب به حوضه آبریز اصلی ایران مرکزی در استان
سﻤنان و از غرب به دریای خزر محدود شده است 13 .درصد آب سطحی استان ،یعنی  101میلیون مترمکعب در این
حوضه جریان دارد.
حوضه آبریز قرهسو :این حوضه با  6132کیلومترمربع وسعت 1 ،درصد مساحت استان گلستان را تشکیل میدهد.
حوضه آبریز قرهسو از شﻤال و شرق به حوضه آبریز گرگانرود ،از جنوب به حوضه آبریز نکارود و از غرب به حوضه آبریز
خلیج گرگان و نیز دریای خزر محدود میشود و در روستای قرهسو به این دریا تخلیه میگردد 1 .درصد آب سطحی استان
یعنی  622میلیون مترمکعب در این حوضه جریان دارد.
با توجه به گستردگی سطح حوضه های آبریز استان گلستان و تعدد باالی رودخانههای آن ،تعداد  62ایستگاه
هیدرومتری واقع بر روی دو رودخانه اصلی گرگانرود و قرهسو در نقاط مختلﻒ رودخانه از جﻤله :سرشاخه ،نزدیکی تالقی
چند رودخانه و انتهای مسیر رودخانه جهت بررسی در نﻈر گرفته شد که مشخصات آن در جدول ذیل آمده است:
جدول  -1مشخصات ایستگاههای هیدرومتری مورد بررسی این پژوهش
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نام حوضه

نام ایستگاه

نام رودخانه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

کبودوال

کبودوال

54-53-45

36-53-17

جنوب شهر علیآباد کتول

باغه سالیان

گرگانرود  -قره سو

54-43-38

37-08-03

قبل از اتصال مجﻤوعه رودخانه کبودوال و سرشاخههای دیگر به شاخه اصلی گرگانرود

آققال

گرگانرود

54-27-40

37-00-42

محدوده شهر آققال

بصیرآباد

گرگانرود

54-09-49

37-00-38

شﻤال شهرستان ترکﻤن و منتهی به دریای خزر

آبگیر زیارت

زیارت

54-28-24

36-42-01

جنوب شهرستان گرگان و روستای زیارت

نهارخوران

زیارت

54-28-30

36-45-54

جنوب شهر گرگان در محدوده منطقه تفریحی نهارخوران

سیاه آب

قره سو

54-03-16

36-49-36

بین شهر کردکوی و بندرترکﻤن و منتهی به خلیج گرگان در انتهای شاخه اصلی رودخانه قره سو

لزوره

چهلچای

55-24-09

37-13-28

قبل از ورود رودخانه به محدوده شهر مینودشت

ارازکوسه

گرگانرود  -قره سو

55-09-11

37-13-30

در حاشیه شهر گنبد قبل از اتصال به شاخه اصلی گرگانرود

قزاقلی

گرگانرود

55-01-11

37-13-41

غرب شهرستان گنبد و منتهی به سد وشﻤگیر بر روی شاخه اصلی گرگانرود

گرگانرود

قره سو

گرگانرود

دادههای مورد بررسی شامل  Ca ،Mg ،Naو  ECدر هﻤه ایستگاههای هیدرومتری بهصورت ماهانه و در بازه زمانی
52ساله از شرکت آب منطقهای گلستان دریافت که با توجه به اهداف پژوهش ،میانگین 5ساله ( )6911-6930این
پارامترها جهت بررسی کیفی آب استخراج گردید.
یکی از موارد مهم در ارزیابی کیفی رودخانهها ،پارامتر نسبت جذب سدیﻤی ( )SARبهعنوان یﻚ شاخص موثر در
ارزیابی خطر بالقوه سدیم در محلول میباشد که با توجه به پارامترهای موجود از طریﻖ رابطه زیر برای تﻤامی ایستگاههای
هیدرومتری محاسبه شد:

()6
طبقهبندی آبها از نظر شوری و نمودار ویلکاکس

مهمترین معیارهای کیفی در طبقهبندی آب از نﻈر کشاورزی شوری و مقدار سدیم موجود در آن میباشد؛ زیرا این دو
نه تنها بر رشد گیاه موثرند ،بلکه درجه تناسب آب را از نﻈر آبیاری و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک نیز مشخص میسازند.
روش طبقهبندی ویلکاکس ( )Wilcoxو استفاده از نﻤودار آن کاربردیترین روش برای طبقهبندی آب از نﻈر کشاورزی در
مطالعات هیدرولوژی است .در نﻤودار ویلکاکس (شکل  )0محور افقی به شوری آب (بر حسب میکروموس بر سانتیمتر،
 )EC*106و محور عﻤودی به نسبت جذبی سدیم ( )SARاختصاص دارد .مختصات مربوط به هر آب در منطقهای قرار
میگیرد که با حروف  Cاز نﻈر شوری و  Sاز نﻈر سدیم مشخص میگردد .مقادیر  9 ،0 ،6و  4بهترتیب نشاندهنده کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میباشد .مثالً اگر آبی در منطقه  C3-S2قرار گیرد بدان معنی است که شوری این آب زیاد و
سدیم آن متوسط است و یا آب  C1-S2آبی است با شوری کم و سدیم متوسط.
بر اساس طبقهبندی ویل کاکس آبهای خیلی خوب هﻤگی دارای  ECکﻤتر از  052میکروموس بر سانتیمتر بوده و در
گروه  C1-S1قرار میگیرند ،آبهای خوب در گروه  C2-S1 ،C1-S2و  C2-S2و آبهای متوسط در کالس ،C3-S3
 C3-S2 ،C2-S3 ،C1-S3و  C3-S1قرار گرفته و بقیه آنها نامناسبند.
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شکل  -2نمودار ویلکاکس
نتایج و بحث
با توجه به اطالعات و دادههای بررسیشده در نتیجه برای هر یﻚ از ایستگاهها میزان  SARمشخص گردیده و با در
نﻈر گرفتن میزان  ECو  ،SARطبقهبندی کالس هر یﻚ از ایستگاهها تعیین شد که اطالعات جﻤعبندی شده در جدول
شﻤاره  0آورده شده است:
جدول  -2طبقهبندی آب رودخانهها در محل ایستگاههای هیدرومتری موردنظر بر اساس نمودار ویلکاکس
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نام حوضه

گرگانرود

قره سو

گرگانرود

SAR

نام ایستگاه

Ca
)(meq/L

Mg
)(meq/L

Na
)(meq/L

(mmol/L)0/5

Ec
)(micromhos/cm

Class

کبودوال

2.38

1.80

0.24

0.15

411.53

C2-S1

باغه سالیان

14.49

24.74

44.86

9.30

7659.19

C4-S3

آق قال

11.26

19.17

34.56

8.02

5982.83

C4-S3

بصیرآباد

9.40

16.37

28.01

6.84

4933.15

C4-S2

آبگیر زیارت

3.71

3.59

1.35

0.71

806.06

C3-S1

نهارخوران

4.30

3.16

2.94

1.51

1010.40

C3-S1

سیاه آب

4.67

5.74

7.02

2.56

1642.70

C3-S1

لزوره

2.63

2.36

1.97

1.22

667.63

C2-S1

ارازکوسه

3.77

3.81

6.55

2.98

1345.52

C3-S1

قزاقلی

5.95

8.35

16.23

5.39

2863.13

C4-S2

در شکل شﻤاره  9نیز کیفیت آب ایستگاههای مورد بررسی از نﻈر کشاورزی در نﻤودار ویلکاکس جانﻤایی گردیده است.

شکل  -3نمودار ویلکاکس جهت طبقهبندی آب از نظر کشاورزی برای ایستگاههای هیدرومتری مورد بررسی
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با توجه به نتایج جدول شﻤاره  0و شکل شﻤاره  9مشخص است ایستگاههایی که در سرشاخه رودخانهها قرار دارند
نسبت به دیگر ایستگاهها دارای میزان  ECو  SARبسیار کﻤتری هستند که نشان از فعالیتهای کﻤتر انسانی ،کشاورزی
و دامی در باالدست آن ایستگاهها میباشد .هﻤچنین ایستگاه کبودوال بهدلیل اینکه در منطقه جنگلی قرار دارد نسبت به
دو ایستگاه دیگر دارای کیفیت آب مناسبتری میباشد؛ در مقابل با توجه به موقعیت ایستگاه آبگیر زیارت که ساخت و ساز
فراوان و هﻤچنین فعالیتهای دامپروری در آن منطقه رواج دارد دارای میزان  ECبیشتری میباشد و این تفاوت در شکل
شﻤاره  9مشخص است که دو ایستگاه کبودوال و لزوره در منطقه  C2-S1نﻤودار قرار دارند و جزء آبهای خوب برای
کشاورزی محسوب شده در صورتی که کیفیت آب ایستگاه آبگیر زیارت ( )C3-S1متوسط در نﻈر گرفته میشود.
در حوضه گرگان رود و از سرشاخه لزوره به سﻤت سد وشﻤگیر (گرگان) با بررسی ایستگاههای مسیر میتوان نتیجه
گرفت که کیفیت آب رودخانه در ایستگاه لزوره که قبل از ورود به محدوده شهری مینودشت میباشد بسیار مناسبتر از
کیفیت در دو ایستگاه پاییندست میباشد؛ بهطوری که میزان شوری آب در ایستگاه ارازکوسه که قبل از اتصال به شاخه
اصلی گرگانرود میباشد حدود 0برابر شده و در نهایت در ایستگاه قزاقلی که منتهی به سد وشﻤگیر است دارای کیفیت
نامناسبی ( )C4-S2میشود.
در بررسی ایستگاههای مدنﻈر رودخانههای حوضه قرهسو نیز نتایج اینگونه مشاهده شد که کالس طبقهبندی هر 9
ایستگاه  C3-S1بوده و دارای کیفیت آب متوسطی می باشند .البته این نکته نیز قابل ذکر است که طبﻖ جدول شﻤاره 0
میزان  SARدر ایستگاه سیاهآب که منتهی به خلیج گرگان در انتهای شاخه اصلی رودخانه قرهسو میباشد حدود 9برابر
میزان آن در ایستگاه آبگیر زیارت است .میتوان این ثبات کالس کیفی ایستگاهها را کوچﻚ بودن حوضه قرهسو نسبت به
گرگانرود دانست.
در نهایت در بررسی  4ایستگاه باقیمانده در حوضه گرگانرود مشخص گردید که روند متفاوتتری نسبت به
ایستگاههای دیگر داشتهاند .نتیجه گرفته شد که کیفیت آب  9ایستگاه پاییندست نسبت به ایستگاه کبودوال بسیار
نامطلوبتر بوده و کالس کیفی از آب خوب ( )C2-S1به آب نامناسب تبدیل شده است .در این محدوده ،ایستگاه
باغهسالیان که آب رودخانههای سرچشﻤه گرفته از کوههای جنوبی استان را جﻤع میکند به یﻚباره افزایش بسیار زیادی
در میزان  ECو  SARدارد و در ادامه میزان آن در ایستگاه آققال کاهش پیدا میکند که میتوان این کاهش را ناشی از
خودپاالیی رودخانه بهعلت اتصال به شاخه اصلی و افزایش میزان جریان آب رودخانه دانست و این نکته هم باید ذکر گردد
که هر دو ایستگاه باغهسالیان و آققال دارای آب با کیفیت نامناسب  C4-S3میباشند.
انتهای مسیر این رودخانه به ایستگاه بصیرآباد می رسد که منتهی به دریای خزر میشود .نتایج گرفتهشده از اطالعات
ایستگاه نشاندهنده کاهش میزان  ECو  SARنسبت به دو ایستگاه باالدست میباشد که نسبت به روند ایستگاههای
بررسیشده قبلی متفاوت میباشد .با توجه به بررسیهای بیشتر بر روی دادههای  5سال گذشته مشخص گردید که روند
کاهش میزان کاتیونها ( Na ،Mgو  )Caو بهتبع آن کاهش میزان  SARو هﻤچنین میزان  ECدر سال  6932شروع
شده است .بررسیهای بیشتر نشان داد که این اتفاق بهدلیل شروع پروژه زهکشی 62222هکتار از اراضی اولویتدار غرب
استان گلستان که بخشی از طرح زهکشی اراضی 012هزار هکتاری استان گلستان میباشد بوده است .چرا که با اجرای این
پروژه توسط شرکت آب منطقه ای گلستان بخشی اعﻈﻤی از مسیر رودخانههای منتهی به دریای خزر الیروبی شده که
موجب افزایش آبگذری جریان رودخانه گردیده و هﻤچنین با برداشت رسوبات و لجن از کﻒ رودخانهها میزان  ECو SAR
کاهش یافته است.
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