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 یفیدر استان گلستان بر اساس شاخص ک ارتیز رودخانهسالمت  تیوضع یابیارز
NSFWQI  

  

   ،4یمالئ مسعود ،3یتیهدا اکبر یعل ،2مرادلو یحاج دیعبدالمج ،1یقربان رسول
  5یوثاق محمدجواد و 4ينوروز لوفرین* ،4یمینع اصغر یعل

 و يکشاورز علوم دانشگاه ،التیش گروه استاد2 ،گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ،التیش گروه اریدانش1
 گروه ،يدکتر يدانشجو4 ،گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ،التیش گروه اریاستاد3 ،گرگان یعیطب منابع

  هرمزگان دانشگاه ،التیش گروه ،يدکتر يدانشجو5 ،گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ،التیش
  22/1/1394 تاریخ پذیرش:؛  6/2/1393 تاریخ دریافت:

  1دهیچک
منابع به عوامل  نیآب ا تیفیهستند. ک یسطح يهاآب منابع نیمهمتر از اناتیجر و هارودخانه  

منابع از لحاظ  نیوابسته است. ا یکیولوژیو ب ییایمیکوشیزیف ،یکیدرولوژیاز جمله عوامل ه یمختلف
 منبع نیمهمتر عنوان به ارتیهستند. حوضه ز تیحائز اهم اریبس یاسیو س ياقتصاد ،یتوسعه اجتماع

 آب تیفیک کاهش با ریاخ يهاسال در آن، رامونیپ مناطق و گرگان شهر شرب آب کنندهنیتأم یسطح
 يبردار نمونه منظور نیا به. باشدیم مهم و يضرور آن یفیک کنترل و تیریمد نیبنابرا است، بوده مواجه

 نوبت هر در. گرفت انجام) 1391 تابستان و بهار در( ارتیز آبراهه طول در يدرومتریه ستگاهیا 10 از
 فسفات، ترات،ین اك،یآمون ،یستیز ازینمورد ژنیاکس ته،یدیاس محلول، ژنیاکس يپارامترها يبردارنمونه

 لهیوس به حاصل يهاداده و شدند يریگاندازه یکلفکال تیکم و کدورت آب، يدما کل، جامدات
 خرداد در 1 ستگاهیا به متعلق تیوضع نیبهتر که داد نشان جینتا. شدند زیآنال NSFWQI یفیک شاخص

 آمده، دست هب جینتا مجموع در. است بوده ماه بهشتیارد در 5 ستگاهیا به متعلق تیوضع نیبدتر و ماه
 يریگمیتصم ندیفرا تواندیم قیتحق نیا جینتا البته و شد یمعرف نامطلوب ارتیز آبراهه یفیک طیشرا
  .دینما لیتسه زمان و نهیهز يهاتیمحدود به توجه با را حوضه يهاپهنه یآلودگ کاهش يبرا

  

  NSFWQI آب، یفیک شاخص ارت،یز رودخانه گلستان، استان :يدیکل هاي واژه
                                                             

  Niloufar_norouzi2009@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 توسعه و رشد و ستیز طیمححفظ  يبرا یو اساس يضرور ازینشیداشتن منابع آب سالم پ  

 معرض در گرید يهاآب از شیب یسطح يهاآب. است کشور یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد
 یکیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیهستند که خواص ف يآب شامل مواد يهاکنندهآلوده. دارند قرار یآلودگ

شوند و به سه گروه یم جادیا یانسان يهاتیفعال اثر در مواد نیطور عمده ا بهدهند، که یم رییتغ را آب
جهت  یسطح يهاآب شیشوند. کنترل و پایم يبندمیتقس يکشاورز و یصنعت ،يشهر ندهیمنابع آال

 مصارف جهت مناسب تیفیک با یآب قیطر نیاست تا از ا يالزم و ضرور يمصارف مختلف آن، امر
 ،یکیزیف يپارامترها لهیوس به یآب در منابع آب تیفی. کردیکنندگان قرار گمصرف دسترس در مختلف

ساده که به  يهاروش از یکی ).2003 ،هدشپاند و(سارگانکار شود یم یبررس یکیولوژیب و ییایمیش
 شرفتهیپ ابزار کیعنوان  بهآب را بازگو و  یفیک طیتواند شرایم ،يآمار و یاضیر يهایدگیچیدور از پ

 یلسنجش، تحلباشد. یم آب یفیک شاخص شود، استفاده مربوط یتیریمد يهايریگمیتصم يبرا يقو
 یریتیمد يهایوهسازد که شیامکان را فراهم م ینطور منظم ا بهها رودخانه یفیک يهاداده یرو تفس

استاندارد،  یفیتیها کاسته شده و به سمت کرودخانه یاز آلودگ یجتدراتخاذ شده و به یو مناسب یحصح
آن با روش  يبندو سپس درجه یزيرها، بر اساس برنامهمنظم رودخانه یشحرکت کرد. در واقع پا

 یزدر حوضه آبر یاقدامات کاهش آلودگ ینیبیشپ و یفیک به تحوالت یامکان دسترس یفی،شاخص ک
آب  تیفیشاخص ک يبه معنا، NSFWQI 1یفیکند. شاخص کیو مسئوالن فراهم م یرانمد يرا برا

 کایبهداشت امر یملسسه ؤم تیبا حمااز دانشمندان،  يکسری توسطباشد که یم یبهداشت ملسسه ؤم
 ژنی: دما، اکس ازشاخص عبارتند  نیدر ا یمورد بررس يپارامترها). 1970 مکاران،ه(بران و شد  ارائه

و  3یمدفوع فرمیکل جامدات، کل فسفات، ترات،ین ته،یدی، اس2ییایمیوشیب یخواهژنیاکس ،محلول
  کدورت.

 .گرفت قرار بررسی مورد NSFWQIشاخص  از استفاده با یآب تاالب انزل تیفیک یپژوهش در  
درجه  یرياز قرارگ یحاک یج،که در کل نتا شده بررسی یکسالمدت  به یستگاها 10تعداد  یقتحق ینا در
آب رودخانه  یفیتک ).2010 مکاران،ه(رازدار و  باشدیآب تاالب، در محدوده متوسط م یفیک

حاصل نشان داد که  جینتا و گرفتهقرار  یمورد بررس NSFWQIبا استفاده از شاخص  نیز یدرودسف
و  یقیرمشتا(م بوده و در محدوده بد قرار دارد 5/47 رودخانه ایندر  NSFWQIشاخص  نیانگیم
  .)1389 مکاران،ه
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 یبررس مورد ییایمیکوشیزیف فاکتور 20 هند در نگالدین رودخانه یفیک یابیارز رامونیپ یپژوهش در  
 تا متوسط طیاز وجود شرا ی، حاکNSFWQIافزار مربوطه در نرم يهاداده زیآنال جینتا و گرفته قرار

و  یآتارابانک ،يماهاناد يهارودخانه ).2008 مکاران،ه(شارما و  است بوده رودخانه نیا در خوب
 قرار یبررس مورد یفصل صورت هب NSFWQI یفیبراساس شاخص ک زینکانال تالداندا در هند 

و  ي(ساماتر متوسط تا خوب در هر سه حوضه بوده است طیاز وجود شرا یحاصل، حاک جی. نتاگرفت
مورد  NSFWQI یفیک شاخص از استفاده با وحدت سد آب تیفیک یدر پژوهش ).2009 مکاران،ه

 راتیثأت شیپا يمناسب برا یفیمنظور انتخاب و سنجش شاخص ک به یبررس نی. اگرفتمطالعه قرار 
 نیب در NSFWQI شاخصنشان داد  جیاتر صورت گرفت که نتا لیبوت لیمت يحادثه تانکر حاو

 مکاران،هو  انیربان(ق دینما میآب را ترس یفیک طیشرا تواندیم یخوب به شده استفاده يهاشاخص
  .باشدیم فوق افزاربا استفاده از نرم ارتیرودخانه ز یفیک شیپا یبررس نیهدف از ا ).2011

  
  هامواد و روش

 سوقره رودخانه يهاهضرحویز از یکی هکتار، 9873 مساحت با ارتیز رودخانه :یمحدوده مطالعات
 23درجه  54 ییایجغراف محدوده در حوضه نیا. است شده واقع گرگان شهر جنوب در که باشدیم

 36 تاثانیه  58دقیقه و  36درجه  36 و یشرق طول ثانیه 10دقیقه و  31درجه  54 تاثانیه  55دقیقه و 
 نقطه نیباالتر و متر 550 آن نقطه نیترنییپا .است گرفته قرار یشمال عرضثانیه  11دقیقه و  46درجه 

 یفرع رحوضهیز 6 به ارتیز رودخانه یوگرافیزیف مطالعات براساس. دارد ارتفاع متر 2950 آن
 20حدود  ارتیز رودخانه. است شده میتقس دانیم و خالودره ناتکه، دآب،یسف آبشار، ،رود سوته

 و يگردشگر لحاظ از ياژهیو تیاهم ز،ین و کرده نیمأتدرصد از آب قابل شرب شهر گرگان را 
نشان داده  کیرا در استان گلستان به شکل شمات ارتیرودخانه ز تیموقع 1شکل  .دارد يکشاورز

 يآمار طیدر مح یشگاهیآزما جینتا ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س يبنداست. جهت پهنه
Excel طیو انتقال به مح یاطالعات يهالیفا به هاآن لیتبد با و دیگرد وارد GIS، قرار  لیمورد تحل

 شد اضافه نقشه به ،GPSنقاط برداشت شده توسط دستگاه  یگرفت. با استفاده از نقشه حوضه مطالعات
 ها،بازه شینما مختلف يهارنگ بیترک و ARCGIS افزارنرم امکانات از استفاده با تینها در و

  .گرفت انجام يبند پهنه
  



 1394 تابستان) 2)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

114 

  
  .گلستان استان در ارتیز رودخانه تیموقع -1شکل 

   
جنس  ب،یارتفاع، ش لیاز قب یبر اساس عوامل رودخانه برداري در طول مسیر نمونه هايایستگاه  

ماهانه صورت  به يبردار تعیین شدند. نمونه ياهیحاش یاراض يآب و نوع کاربر انیبستر، سرعت جر
 1391) در طول بهار و تابستان Fecal coliform و فون باکتریایی یایی(براي خصوصیات فیزیکوشیم

با استفاده از  )تریگرم بر لیلی(بر حسب مو فسفات  یتراتآب شامل ن یمیش يفاکتورهاصورت گرفت. 
)، وسیحسب سلسدما (بر يهاتیکم شدند. یريگاندازه یشگاهدر آزما يدستگاه اسپکتروفتومتر

 ژنی)، اکسNTU1)، کدورت (برحسب تریگرم بر لیلیحسب م(بر شده حل ذرات مجموع ته،یدیاس
(مدل  Wagtech ییصحرا شگاهی)، با دستگاه آزماppt (برحسب ییایمیوشیب ژنیاکس ومحلول 

Photometer 7100گرفته  يتریلیلیم 250 یکیآب با ظروف پالست يهانمونه. شدند يریگ) اندازه
با محلول سود  شگاهیشد و در آزما تی) تثبتریهر ل يبه ازا یسیس 2( ظیغل کیسولفور دیبا اس وشده 

قرار  یبررس یموردکلفکال یاییباکتر یتکم یز،ن یولوژیکیب يهاشاخص یناز بشد.  یموالر خنث 1/0
 ياشهیمنظور ابتدا ظروف شنیشود. بدیاز ستون آب انجام م يبرداربا نمونه ،شاخص نیاگرفت. 

 محل در سپس شده، لیاستر اتوکالو در قهیدق 15گراد به مدت یدرجه سانت 121 يمخصوص در دما
 يبدون آنکه هوا ،میکرد پر آب با مهین تا و کرده باز یآهستگ به را آن درب آب، ریز در ،يبردارنمونه
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 شگاهیبه آزما ساعت 24گذاشته و در کمتر از  خدانیها را در نمونه سپس. شود ظرف داخل رونیب
  . شدند دادهآگار کشت  طیمنتقل و در مح

مجموع جامدات، ، pHمحلول،  ژنیپارامتر اکس 9روش از  نیدر ا :NSFWQI یفیک شاخص
 اف، -اس -(انشود یاوزان استفاده م فرم یکل و فسفات ترات،ین دما، ،ییایمیوشیب یخواهژنیاکس

 لیتبد يهایها با استفاده از منحنآن از کیشاخص هرریباال، ز يهامشخصه يریگ. پس از اندازه)2003
پارامترهاي کیفی  1 جدول). Q(پارامتر  آمددست  به ).2003 اف، - اس -(انروش  نیارائه شده در ا

 از یینها شاخص محاسبه يبرا روش نیدر ا .دهدیم نشان NSFWQI ها درآب و وزن هر یک از آن
 باشد:یها مآن شاخص ی، فاکتور وزنWiو  یی، شاخص نهاIشود که در آن یم استفاده 1 رابطه

푁푆퐹푊푄퐼 = 푊푄  

  
  .NSFWQI ها در پارامترهاي کیفی آب و وزن هر یک از آن -1جدول 

 پارامتر واحد وزن
17/0 دصدر  محلول ژنیاکس   

16/0 یکلن   / تریلیلیم 100 یکل فکال تیکم   

11/0 اچ - یپ ---   

11/0 ونیلیم در دحوا  ییایمیوشیب ژنیاکس   

1/0 گرادیه سانتدرج   دما 

1/0 ونیلیم در دحوا  تراتین   

1/0 ونیلیم در دحوا   فسفات 
08/0  NTU کدورت 
07/0 ونیلیم در دحوا  جامدات کل   

  
   جیانت

بد تا  یفی(بازه ک 38-59با دامنه  ي، اعدادNSFWQIافزار ها توسط نرمداده زیآنال از حاصل جینتا  
 است، یفیک سطح نیها در استگاهیا اکثر يریدهنده قرارگ(طبقه بد)، که نشان 5/48 نیانگیمتوسط)، با م

 یفیک طیشرا نظر از ماه 6 هر در 1 ستگاهیا قیتحق نیا از حاصل جیدهد. براساس نتایم نشان را
، 5، 4 يهاستگاهیاست که ا یحالدر نیا.، هستند یفیک نوسانات يدارا 7 و 3، 2 ستگاهیا و بوده متوسط
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 در 1 ستگاهیا به متعلق شاخص، نیبرند. باالتریم سر به بد یفیک طیهمواره در شرا 10و  9، 8، 6
 نیها، در کل دوره بوده است و کمترستگاهیا هیکل نیب ترمناسب یفیک طیشرا یانگربماه بوده که خرداد

 در دوره کل در موجود یفیک وضع نیبدتر انگریماه بوده و ببهشتیارد در 5 ستگاهیا به متعلق شاخص
-ها و ماهستگاهیدر ا هاداده زیآنال از حاصل یکم و یفیک يهاشاخص 2باشد. جدول یها مستگاهیا هیکل

  .دهدیمختلف را نشان م يها
  

  .مختلف يهاها و ماهستگاهیدر ا هاداده زیآنال از حاصل یکم و یفیک يهاشاخص -2جدول 
ستگاهیشاخص/ ا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

نیفرورد 58 54 53 47 44 43 49 42 40 42  
بهشتیارد 54 51 43 42 38 40 40 46 43 43  
 خرداد 59 51 48 47 42 47 46 44 43 40
 تیر 49 51 51 42 39 45 45 44 43 42
 مرداد 52 48 52 50 47 50 51 48 46 45
وریشهر 56 49 45 43 44 50 49 44 47 45  
یفیشاخص ک            

نیفرورد متوسط متوسط متوسط بد بد بد بد بد بد بد  
بهشتیارد متوسط متوسط بد بد بد بد بد بد بد بد  
 خرداد متوسط متوسط بد بد بد بد بد بد بد بد
 تیر متوسط متوسط متوسط بد بد بد بد بد بد بد
 مرداد متوسط بد متوسط بد بد بد متوسط بد بد بد
وریشهر متوسط بد بد بد بد بد بد بد بد بد  
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  .دهدیم نشان را ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده با ارتیز رودخانه یفیک يبندپهنه -2 شکل
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را نشان  ینزول مختلف در طول دوره روند نرمال و البته نسبتاً يهاستگاهیها در اشاخص ریمقاد  
قرار داده و  تیدر اولو یرا از نظر شاخص کم 2و  1 ستگاهیروند در غالب موارد ا نیداده است. ا

 اند.بوده یکم شاخص مقدار نیترنییپا يدر غالب موارد دارا 10و  5 يهاستگاهیا

  
  بحث
قرار  یمورد بررس کیرا به تفک يبردارنمونه مختلف يهاستگاهیا فوق جینتا حیتوض جهت به  

  .میده یم
در فصول بهار و تابستان محل بازدید و گردش مردم منطقه و سایر  ،)ارتیآبشار ز پاي( 1 ستگاهیا  

 نییپا يدما امر نی. ااست یمورد بررس يهاستگاهیا نیب درارتفاع  نیشتریداراي ب ونقاط کشور است 
 از یحاک یدانیم مشاهدات. دینمایم هیها توجستگاهیا ریسا به نسبت ،يبردارنمونه ماه 6 در را ستگاهیا

 یاهیمواد گ ياست که ورود یحالدر نیرسد.، ایم زین صفر به یگاه که بوده بستر اندك اریبس پوشش
و  یکیدرولوژیه اتیخصوص گریبه مقدار اندك وجود دارد. از طرف د ز،ین نهر حاشیهاز 

 یکدورت باالتر، آلودگ رینظ ییرخدادها يرا برا نهیکم که زم اریکانال مانند عمق بس یکینامیدرودیه
 يهاواکنش به وابسته مقطع هر یژنیاکس طی. شرادینمایم ای.. را مه.ها و ندهیتوسط آال شتریب
دست نییپا قسمت در که آنجا از و است مقطع در موجود یکیولوژیب يندهایفرآ و آب ییایمیکوشیزیف

 ز،ین هوا با آب ینسب اختالط زانیم ابدییم کاهش یدب جهیآبشار، آب پخش شده، سرعت و در نت
 عامل به نسبت ژنیاکس دیتول در مهمتر(عامل  یکیولوژیب فیضع پروسه گرید طرف از و افتهی کاهش

 ؛است شده قسمت نیا در ژنیاکس نییپا تا متوسط ریمقاد وجود باعث قسمت نیا در) یکینامیدرودیه
گذاشته به  ریثأتمنطقه  نیا ژنیاکس زانیها توسط گردشگران بر مزباله نامناسب دفع موارد، نیبر ا عالوه
 نیرا در طول دوره در ا یروند نرمال یبوده ول يتر از حالت عادنییپا ژنیکه در مجموع، اکسيطور

 در سمیتور دهیمنطقه شاهد حضور گردشگران و رونق پد یعمومکند. از نظر اقبال یم یط ستگاهیا
دهد که به نوبه یم شیها را در منطقه، افزاندهیآال يطور که اشاره شد ورود همان امر نیا ؛میهست منطقه

 فون آبشار، به یدسترس ریالعبور بودن مسشوند. با توجه به صعبیم آب یآلودگ شیخود باعث افزا
(مجموع  یکلفکال تیکم منطقه نیا در یزمیارگان يشستشو دهیپد بودن باال و اندك یستیز

 ریسا به نسبت منطقه نیا در زین) یآب يهاستمیموجود در روده جانوران موجود در اکوس يها يباکتر
دهد. با توجه به بارش باران و برف فراوان در سال قبل یم نشان را يریها کاهش چشمگستگاهیا
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 امر نیا که بوده باال اریبس ستگاهی، کدورت آب ا1391متعدد در بهار  يهالیس وقوع زی) و ن1390(
 زین و مسئله نیا. است کاسته ستگاهیا آب تیفیک از و داده شیافزا را ستگاهیا کل جامدات زانیم

 یحالدر نیا شده و  BODزانیم شیها به آب منطقه و ... باعث افزاندهیآال يورود ن،ییپا داتیتول
را  یشود که روند نرمالیم سبب و ساخته متعادل را پارامتر نیا يحدود تا منطقه فیاست که فون ضع

 بهبود به امر نینداشته و ا ... و سکونت ،يکشاورز لحاظ از یخاص يکاربر هیحاش یاراض. دینما یط
 زیدست آمده از آنال هب جینتا فوق، در شده ذکر عوامل. است نموده یانیشا کمک آبراهه تیفیک

است را  يبردارنمونه نوبت 6 هر در متوسط طبقه در 1 ستگاهیا يریقرارگ از یحاک که یآب يفاکتورها
  .ندینمایم دییأت

 یها روند نرمالستگاهیا ییبود. از نظر دما 1 ستگاهینسبت به ا يدر ارتفاع کمتر 3و  2 هايستگاهیا  
 جادیکه باعث ا یمهم یکنند و فاکتور خارجیم یط ... و يجو طیشرا رییماه، متناسب با تغ 6را در 
 نظر از ستگاهیا دو نیا. ندارد وجود شود،) دیشد و یعیرطبیغ(نوسان  یحرارت یآلودگ ای نوسان
صدق  ستگاهیدو ا نینیز در مورد ا 1 ستگاهیا به مربوط ثرؤمبوده و عوامل  ریفق باًیتقر کف پوشش

به لحاظ  ستگاهیهر دو ا تیمنطقه شده است. موقع نیدر ا يجانور فیباعث وجود فون ضعکند و  یم
 فیضع يگردشگر و سمیتور دهیپد لحاظ از و بوده ازیالزم فاقد امت يهاو جاذب یاقبال اجتماع زانیم

 ژنیها از نظر اکسستگاهینموده است. ا یتوجهقابل کمک آب یفیک طیشرا بهبود به امر نیا و است
 یستیز يندهایفرآ نظر از را ینرمال روند زین BODکرده و  یرا در طول دوره ط یمتوسط طیشرا

 نیدهد. در ایرا نشان نم یتوجهقابل مسئله زین هیحاش یاراض يدهد. کاربریم نشان ستگاهیا در موجود
 جامد مواد زانیکدورت شده و بر م يعادریغ شیافزا باعث لیس دهیپد، 1 ستگاهیا مانند زین ستگاهیا دو

رودخانه از حالت خوب به  طیشرا یفیک نزول باعث مورد نیا. است افزوده يریچشمگ طرز به کل،
 شیاز پ شینزول ب به منج ه،یمرور وسائل نقلوساز باال و عبوروساخت لیدل بهو البته متوسط شده 

  .است گردیده زین يبردارنمونه يهازمان یآب در برخ یفیک طیشرا
 ستگاهیزاده و اامام محل در 4 ستگاهی(ا روستا يگردشگر مراکز نیاز مهمتر 6و  5، 4 يهاستگاهیا  

 ؛باشندیم) يجهانگرد مکان 6 ستگاهیا و سمیتور جذب یاصل مراکز از یکیزاده و امام یکینزد در 5
 دفع رینظ یعوامل گرید طرف از و بوده باال اریبس مناطق نیها در اندهیآال يورود ل،یدل نیهم به

قابل  زانیم به ستمیاکوس یبر آلودگ ییروستا يهافاضالب يباال يورود و محل نیها در ازباله حیناصح
 يکاربر)، یارتیو مرکز ز ییذکر شده (سکونتگاه روستا يبر کاربر عالوهافزوده است.  یتوجه
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ها بر از آن یناش يهافاضالب میمستق ياطراف و ورود يهانیزم در يدامپرور زین و يکشاورز
ها ستگاهیا نیدر ا یکلفکال تیکم ادیز شیکننده افزاهیتوج طیشرا نیا البته و افزوده ستمیاکوس یآلودگ

 به و بوده ارتیز يروستا در ،ییتوسعه روستا یاصل يهامذکور از مکان يهاستگاهیا باشد.یم ز،ین
ها باال ستگاهیا نیا در مختلف مواد هیتخل و باربر هیومرور وسائل نقلساز و عبوروساخت لیدل نیهم

 يدما. است شده یآلودگ شیقرار داده و باعث افزا ریثأت تحت زین را یآب ستمیکه اکوسيبوده به طور
 مناسب را دیتول طیشرا که سخت بستر و کم(عمق  کانال شکل زین و يمغذ مواد يباال يورود و باال

 نوبه به یغن پوشش نیمذکور شده و ا يهاستگاهیا در جلبک از یغن بستر يریگشکل باعث) ندینمایم
را مورد  ستمیامر به نوبه خود سالمت اکوس نیشود که ایم باعث ستمیاکوس در را یغن داتیتول خود
نوبت  6در هر  ستگاهیا 3 نیا يریقرار داده است. با توجه به موارد ذکر شده در فوق، قرارگ دیتهد

  رسد.ینظر م به یهیدر طبقه بد، بد يبردارنمونه
آب شرب کننده نیمأتمنابع  نیترواقع شده و جز مهم يدر منطقه شهر 10و  9، 8، 7 يهاستگاهیا  

دارند. نحوه تر قرار نییپا ارتفاعات در ستگاهیا 4منطقه، هر  یباشند. از نظر توپوگرافیشهر گرگان م
 نیرا در ا يگذاررسوب و شیاست که فرسا ياها به گونهآن حاشیهو شکل  ستگاهیا 4هر  يریگقرار

کدورت  ادیز اریبس شیمتعدد رخ داده باعث افزا يهالیس با همراه امر نیدهد. ایم شیها افزاستگاهیا
 يهاستگاهیا يرا برا يشهر یهسکونتگا يتنها، کاربر هیحاش یاراض يشده است. از نظر کاربر آندر 

به  یو بهداشت یخانگ يهافاضالب میها، ورود مستقزباله حی. دفع ناصحاست گردیدهمذکور متصور 
 ورود و هینقل لیوسا ادیومرور زعبور و مناطق نیساز باال در اوعالوه ساخت بهها، ستمیداخل اکوس

 يورود مواجه کرده است. يمذکور را با خطر جد يهاستگاهیا سالمت استفاده، مورد مواد و مصالح
، 8 ستگاهیا ژهیو بهها ستگاهیا یخوب در برخ و پوشش نسبتاً یو بهداشت یخانگ يهافاضالب يباال

که يطور به شده، ستگاهیا 4 در یوتروفیمهین طیشرا جادینور باعث ا يها و نفوذ باالستگاهیا کم عمق
به جهت شکل  7 ستگاهیا انیم نی. در ارندیگیم قرار بد طبقه در ،یفیک يبنددر اکثر مواقع در پهنه

 کاهش و زباله میمستق دفع مراکز از ستمیاکوس شتریب ییکه باعث جدا حاشیه يکانال و وسعت باال
 کدورت کاهش جهینت در و لیس کاهش نیبه منطقه شده و همچن یو خانگ يشهر يهافاضالب ورود

ورود  ریثأت ها تحتستگاهیا نیا. است گرفته قرار متوسط یفیک طبقه در ماه نیا در ماه، مرداد در
 جهت نیباشند. از ایم زین دام گاهیبوگاه عبورومرور محل نیو همچن ياز دامپرور یفاضالب ناش

  .است داده نشان را يریچشمگ شیها افزاستگاهیا نیدر ا یکلفکال تیکم
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انجام  1387رودخانه جاجرود در سال  یفیک يبندپهنه يبر رو یمطالعه مشابه مکارانه ییرزایم  
حاصل نشان داد  جیاستفاده شد و نتا NSFWQI یفیاز شاخص ک يبندپهنه جهت مطالعه نی. در اشد

 برخوردار ییباال یعیطب شیدر باالدست رودخانه، رودخانه از قدرت پاال یرغم ورود آلودگ یکه عل
 دست آمده از این تحقیق، هب جیبوده و طبق نتا زیارت یامر برخالف منطقه مطالعات نیا .است بوده

 توان و فرصت آبراهه بعد به 4 ستگاهیباال بوده که از ا يها به حدندهیآال و دترجنت يورود زانیم
. در است گردیدهها ندهیآال زانیم شیبه افزا منجرها ستگاهیا یتمام در و است نکرده دایپ را ییخودپاال
مورد استفاده  یسال آب 1رودخانه زهره در طول  يبندجهت پهنه NSFWQIشاخص  گرید یپژوهش

مناسب بوده و  تیفیک يرودخانه در سرچشمه دارا نیمطالعه نشان داد که آب ا نیا جی. نتاگرفتقرار 
 بد حد به تا شده کاسته آن تیفیگوناگون آلوده شده و از ک يهابا پساب ریدر طول مس جیبه تدر

 ییایاطالعات جغراف ستمیبا عنوان کاربرد س یپژوهش یط ).1385 مکاران،ه و انیمیکر( است دهیرس
انجام  میت نیهم توسط 2007: رودخانه زهره) که سال ي(مطالعه مورد هارودخانه آب يبنددر پهنه

 ینمودند. در پژوهش يبندپهنه ز،ین ییایجغراف اطالعات ستمیس لهیوس  بهرا  ستمیاکوس نیگرفت، ا
 نیا NSFWQI یفیشاخص ک لهیوسو به گرفتهقرار  یمورد بررس درودیآب رودخانه سف تیفیک

و فاضالب  يکشاورز يهاپساب انواع ورود معضل با درودی. رودخانه سفشد یفیک يبندپهنه حوضه
 که دیگرد مشاهده رودخانه ریاز مس يبردارکه بعد از نمونهيمواجه شده است به طور یو صنعت يشهر

. است کرده دایپ شیافزا یکیولوژیب یخواهژنیاکس جهینت در و بوده کاهش به رو محلول ژنیاکس زانیم
و  افتهی شیدست افزا نییپا يهاستگاهیا سمت به باالدست از رودخانه طول در زین یمدفوع فرمیکل بار

 مکاران،هو  یقیرمشتا(م باشدیم خطرناك مصارف ریسا و يکشاورز شرب، جهت به مسئله نیا
2011.(  

 آب تیفیک کاهش عامل نیشتریانجام شده ب يهاپژوهش اکثر مانند زین قیتحق نیا از حاصل جینتا  
 رییتغ باعث را مورد نیکرده و ا یمعرف يو شهر یبهداشت يهارا ورود فاضالب یآب يهاستمیاکوس
 مشابهت ز،ین ما قیتحق جیکند که با نتایم یمعرف آن يبرا شده گرفته نظر در هدف يبرا آب، يکاربر
  .دارد
نشان  یخوب بهرا  زیارت رودخانه رو به نزول کیفیت طیدست آمده در این تحقیق، شرا هب جینتا  

  رسد.ینظر مبه يمهم، ضرور ستمیاکوس نیبه ا شیاز پ شیتوجه ب ودهد  یم
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