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 دهیچک

ستگاه ینقش مهمی به عنوان ز مازندران استان در خزر دریای جنوبی حوضه در آنی ها شاخه سر و کیله چشمه رودخانه

 وی کیزیف عوامل راتییتغ قیتحق نیدرا. دینمایم فایا خزری ایدر ماهی هایگونهی بعض زادآوری و مهاجرتحساس برای 

 میانگینطبق نتایج . قرارگرفت تحلیل و تجزیه مورد سال کی یط دری طالعاتم ستگاهیا 89 در ماهانه صورت به ییایمیش

 pHمقدار و ترمیسانت بر منسیکروزیم 933±37ی کیالکتر تیهدا سانتیگراد، درجه 2/82±7/4 آب دمای ساالنه

 به ربناتکیب ،یتیرتین ازت ،یتراتین ازت فسفات، محلول، اکسیژن کل،ی سخت ساالنه میانگین. شد محاسبه  24/1±83/0برابر

 تریل در گرمی لیم 819±31 و 003/0 ±002/0 ،237/0±214/0 ،024/0 ±023/0  ،7/3 ±3/0 ،812±22 با برابر بیترت

 را داریمعنی اختالف مختلف هایایستگاه بین وکلر اکسیدکربندی کربنات،بی کربنات، منیزیم، رکلسیم،یمقاد. شدی ریگاندازه

ی ستگاههایا در NSFWQI اساس بر آب تیفیک شاخص مقدار مطالعه از این حاصل جینتا برطبق .(p>0.05) ندادند نشان

 شاخص، نیای فیتوص جدول به توجه له بایک چشمه رودخانه آب تیفیک. بود 72 تا 39 نیبه لیک چشمه رودخانه مطالعه مورد

 در آب انیجر تناسب تیرعا همچونی طیمحستیز مالحضات تیرعا با ودشیم هیتوص. شدی ابیارز خوب تا متوسط طبقه در

  در فاضالب هیتصفی هاستمیس از استفاده و کارگاهها،ی خروج دری نینشته استخر هیتعب ،یماه پرورش مزارعی ورود

 .مورد توجه قرار گیردی طیمح ستیز نامطلوب اثرات کاهش ندهیآالی ها کانون

 تنکابن له،یک چشمه خانهرود آب، تیفی،کیماه پرورش پسآب،ی: دیکلی هاواژه

 

 



  لهیک چشمه رودخانه آب تیفیک بری ماه پرورش مزارع پساب اثرات                                          و همکارانعلیزاده ثابت 

22 

 

 

  مقدمه

 به شرق از است، یافته ترکیب هزار سه و دوهزار هاینام به اصلی رودخانه دو از که مازندران استان در کیله چشمه رودخانه

 ،همکاران وی طبر روشن) است محدودی متر 2323 ارتفاعات در البرز کوه رشته دامنه به جنوب از و رودیش به غرب از ولمرود،

m آن ساالنه دبی متوسط(.  8939
3
/s 17/84 را تنکابن منطقه ساکنان آشامیدنی آب دور، چندان نه هاییسال در و است 

 مناسب آشامیدن برای رودخانه آب تنها نهی کشاورز وی صنعت ،یشهر پساب لیتر هزاران ورود با اکنون اما نمود،می فراهم

 است نموده مواجه مخاطره با رودخانه نقاط برخی در را انسانی جامعه سالمتی بتهال و احشام و آبزیان زیستگاه بلکه نیست،

 تمام شانون شاخص اساس بر کیله چشمه رودخانه در که داد نشان همکاران و عباسپور پژوهش(. 8937 ثابت، زادهیعل)

 دری ثانی نعلیحس مطالعات کهی الح در(. 8939 همکاران، و عباسپور) است آلوده نسبتاً وضعیت در یبررس موردی ایستگاهها

ی هارانسنجهیپ ازی برخ دری جزئ راتییتغ سبب هرچند هلوکلهی ماه پرورش مزرعه پساب که بود داده نشان 8973 سال

(. 8973 ،یثانی نعلیحس) است نداشته دوهزار رودخانه سازگان بومی روی توجه قابل اثر مجموع دری ول گرددیم آب تیفیک

 حل ای تغلیظ گذاشته، تأثیر هارودخانه ساختار روی است ممکن انسانی منشأ با تغییرات القای که دارند هدیعق پژوهشگران

. (Azrina et al., 2006) نماید متأثر را تابعه های اکوسیستم و زنده های ارگانیسم و آمده پدید آب در شیمیایی مواد کردن

 ماهی توسط نشده خورده غذای و ماهی در تغذیه ساز و سوخت و متابولیسم طریق از عمدتاً پروریآبزی تولید از ناشی ضایعات

 بر که محیطی زیست اثرات. (Cho et al., 1994; Tekinay, 2006) گردد می ایجاد است محلول و جامد صورت به که

ی باکتریای فلور در تغییر و آلی مواد افزایش کفزیان، غنای در تغییر شفافیت، کاهش ،یپرغذای از عبارتند متاثرند آب کیفیت

 با که فسفر و نیتروژن مغذی مواد افزایش و محلول اکسیژن میزان کاهش ،یکیولوژیب ازین مورد ژنیاکس افزایش آن ومتعاقب

 در کهی قیتحق در. (UNEP/MAP, 2004) باشدمی همراه آن بنتیک جوامع و بستر رسوبات در تغییر و جلبکی رشد

 که شد انیب و شد پرداخته ایدر در شناور قفس در کمان رنگین آالی قزل تولید ارتقاء به شد جامان خزر دریای جنوبی سواحل

 وی فاراب)  بکاهد هارودخانه دری جار آب برمنابع وارده فشار ازی حدود تا تواندی م انیماه پرورش روش نیا از استفاده

 ,Miller) لیبرز در یوکان و آمازونی ها رودخانه آبی فیک راتییتغ مورد در شده انجام قاتیتحق(. 8931 همکاران،

Guitjens et al. 1984) آن راتییتغ وی آلودگ مقدار و نوع بر هارودخانه اطرافی هانیزم از استفاده نحوه که داد نشان 

 و لهیک چشمه رودخانه هیحاش دری ماه پرورشی ها ارگاهک اثراتی ابیارز منظور به حاضر قیتحق. داردی امالحظه قابل اثرات

 آلوده منابعی یاساشن و آب ییایمیش وی کیزیفی پارامترها ساالنه راتییتغ روندی ریگ اندازه با تا گرفت صورت آنی هاسرشاخه

 قرار دسترس در رودخانه آب تیفیک یتریمد و کارگاهها پساب تیریمدی برای ایهپا اطالعات بحران،ی ها کانون و کننده

 . ردیگ
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 کار روش و مواد

 به برداری نمونه. شد انجام 8913 آبان تا 8911 مهر از آنی هاشاخه سر و تنکابن کیله چشمه رودخانه در حاضر پژوهش

 (. 8شکل) رفتیپذ صورتی مطالعات ستگاهیا 89 در ماهانه رتصو

 

 تنکابن کیله چشمه رودخانه در مطالعاتی هایایستگاه موقعیت -8 شکل

 کوثر، قزل مزرعه دست پایین دوهزار شاخه: دو شماره کوثر، قزل مزرعه دست باال دوهزار شاخه: کی شمارهها: ستگاهیاموقعیت 

 شماره دریاسر، آالی قزل مزرعه از بعد دوهزار شاخه: چهار شماره خزر، آالی قزل مزرعه باالدست دوهزار شاخه:  سه شماره

 دوهزار شاخه: هفت شماره ، پاک قزل  مزرعه دست باال دوهزار شاخه: شش شماره ، جنگل کاکوی رستوران دوهزار شاخه: پنج

 از بعد هزار سه شاخه: نه شماره دره، داس ماهی پرورش مجتمع هزارقبل سه شاخه: هشت شماره پاک، قزل مزرعه دست پایین

 زیرپل - رود ولم رودخانه:  ازدهی شماره هزار، سه و هزار دو های شاخه تالقی از بعد: ده شماره دره، داس ماهی پرورش مجتمع

 تنکابن لهکی چشمه رودخانه مصب:  زدهیس شمارهو  کشکو روستای - کیله چشمه رودخانه: دوازده شماره ، رود ولم

 

 NSFWQI ، شاخصآب تیفکی یابیارز جهت (APHA, 2005). صورت گرفت استانداردهای روشطبق  آب آنالیز

(National Sanitation Foundation water quality index)  محلول، ژنیاکس: عواملمحاسبه شد. در این شاخص 

( 8) معادله مطابق و گرفته قرار نظر مد معلق، مواد کدورت، ترات،ین فسفات، دما، ،ییایمیش ازین مورد ژنیاکس ،pH فرم،یکل

 .(Parastar et al., 2015د )ش محاسبه

NSFWQI= ∑ Wi Ii                     (8) معادله  

 اساس بری بندطبقه وی وزن بیضرا 2و8 جداول در. است ام i شاخصی وزن بیضر= Wi و ما i رشاخصیز=  Ii آن در که

 .(8938همکاران، وی ساالر) است آمده تیفیک شاخص
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 NSFWQI شاخص عواملی وزن بیضرا -8 جدول

 

 

 

 

  NSFWQIشاخص براساس آب یتفیک فیتوص -2 جدول

 آب تیفیک  کالس تیفیک شاخص

800– 38 A یعال 

30 – 78 B خوب 

70 – 28 C متوسط 

20 – 23 D بد 

22 – 0 E بد اریبس 

 

 بحث و جینتا

 72 تا 39 نیبیله ک چشمه رودخانه مطالعه موردی ستگاههایا در NSFWQI شاخص مقدار مطالعه نای از حاصلیج نتا برطبق

قرار  خوب تا متوسط طبقه در لهیک چشمه رودخانه آب تیفیک( 2 جدول) شاخص نیای فیتوص ریمقاد به توجه با(. 2شکل) بود

 توان می. بدست آمد 89 و 7ی ها ستگاهیا در تیفیک شاخص نیکمتر دهد،یم نشان( 2)شکل نمودار که همانگونه. گیردمی

، 89 ایستگاه در .باشدمی غذاباقیمانده  و مدفوع ،ماهی پرورش مزارع پساب از متاثر 7ایستگاه که نمود استدالل اینگونه

 افزایش در نیز خانگی های فاضالب از ناشی آلی مواد و ماسه و شن رویه بی برداشت نظیر ،یآلودگ دکنندهیتشد گرعواملید

 . باشد می دخیل یفیتک شاخص کاهش وی آلودگ

 نیا. شد همشاهد نوشا درسرشاخه 9 شماره ستگاهیا و اسریدر سرشاخه در8 شماره ستگاهیا در آبکیفیت  شاخص ینباالتر

ی ماه پرورش مزارع ها ستگاهیا نیا باالدست ودر هستندی انسانی هاتیفعال ریتاث تحت ها ستگاهیا ریسا از کمتر ها ستگاهیا

 دوهزار رودخانه در 8938 سال در که یتحقیقج نتای طبق. ندشد گرفته درنظر شاهدی هاستگاهیا عنوان به لذا ندارد تیفعال

 کهی بطور .بوددر دوره کم آبی بهتر از دوره پر آبی  NSFWQI شاخص اساس بر دوهزاره خانب رودآ، کیفیت شد انجام

کاهش  موجب آبی کم به نسبت پرآبی دوره در آب یدماو مدفوعی فرم کلی، کدورت، فسفات، نیترات ارامترهایپ میزان افزایش

 و رادیعیرف نیهمچن(. 8939 وهمکاران،ی نید نیگل فیشر) استه شد باالدست به نسبت دست یینپا درکیفیت آب رودخانه 

 روند و NSFWQI آب تیفیک شاخص له،یکچشمه رودخانه آبی فیکی پارامترهای ریگاندازه ضمن(، 8939) همکاران

 فسفات TDS دما PH تراتین فرمی کل BOD DO کدورت پارامترها

 80/0 07/0 80/0 88/0 80/0 83/0 87/0 88/0 01/0 یوزن فاکتور
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ی حال در ،است متوسط آب تیفیک لهیکچشمه دست رودخانهایین پ درکه  داد نشانآنها  جینتا .نمودندی بررس را آن راتییتغ

 تحت دارند قراری ماه پرورشی استخرها از بعد که هایی ایستگاه در دما هرچند .است خوب تیفیک رودخانه دستباال در که

 شاخه در 2و8 ایستگاه کهی طور به. دبون محسوس چندان دمایی تفاوت این ولی هست ماهی پرورش استخرهای پساب تأثیر

 ماهی پرورش مزارع از بعد و قبل که هزار سه رودخانه در 3و 1  ایستگاه همچنین و نوشا شاخه در 4و9 ایستگاه دریاسر،

ثانی ی نعلیحس مطالعه در. نشان داد تغییر 2 ایستگاه در C 14/1° به 8 ایستگاه در C41/1° از دمایی تفاوت قراردارند،

 هزار سه رودخانه در EC همانند TDS میزان کلی طور به. بدست آمدی امشابه نتایج تنکابن هزار دو رودخانه در (،8973)

 میزان کمترین از نیز( 4و9 هایایستگاه) نوشا شاخه و باشد می بیشتر هاایستگاه سایر به نسبت (3 و 1 هایایستگاه) تنکابن

TDS می .دارد وجود داریمعنی اختالف ها ایستگاه سایر با ایستگاه دو این بین دانکن، آزمون اساس بر و باشد می برخوردار 

 در هزار سه رودخانه و دریاسر نوشا، های شاخه در آال قزل ماهی پرورش مزارع از حاصل پساب که نمود اظهار هاینگون توان

 تأثیر تحت که 7 ایستگاه در فقط و آوردنمی بوجود TDS میزان در را داری معنی تغییرات مرجع هایایستگاه با مقایسه

 7 ایستگاه به نسبت نیز 80 ایستگاه درTDS البته. عامل مشاهده شد ینا افزایش دارد، قرار آن باالدستی ماه پرورش مزرعه

 محل این در کیله چشمه رودخانه اصلی شاخه به هزار سه رودخانه شدن اضافه به توان می را آن دلیل که یابدمی افزایش

 باشد می یغذایباقیمانده  و فوعمد ،باالدست ماهی پرورش مزرعه پساب از متاثر 7 و 3 ایستگاه که هددیم نشان حینتا. دانست

 نیز 89و 82 هایایستگاه در خانگی های فاضالب از ناشی آلی مواد و ماسه و شن رویه بی برداشت نظیر ای دارنده باز عوامل و

 کیله چشمه رودخانه در TSS پیرانسجه ماهانه نوسانات محدوده البته. باشدمی دخیل هاایستگاه این در TSS افزایش در

 نیا و است کیله چشمه رودخانه آب در آلودگی گل میزان و آب کدورت در ازتغییر ناشیاً عمدت آن دلیل و باالست اًنسبت

 . است مشاهده قابل وضوح به 9 شکل نمودار در موضوع

 

 ( 8911-13) لهیک چشمه رودخانهی هاستگاهیا در آب یفیتک شاخص راتییتغ -2 شکل
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 (8911-13) لهیک چشمه رودخانه در TSS ماهانه راتییتغ -9 شکل

 

 40000 از باالتر TSS مقدار با پساب لیتر میلیارد چند تخلیه از حاکی(، 2087و همکاران ) Alizadeh Sabetمطالعه 

 زیستی محیط یشپا برنامه وجود عدم و مسئول های سازمان توسط آن کنترل و نظارت عدم .است سال در لیتر بر گرم میلی

 (EC) الکتریکی هدایت مقدار باالترین. نمایدتحمیل می رودخانه زیست محیط بهرا  سنگینی خسارات، کیله چشمه رودخانه

 مطالعات. نمود مجزا ها ایستگاه سایر از را ایستگاه دو این دانکن آزمون .باشدمی هزار سه رودخانه در واقع 3و 1 هایایستگاه در

 ارزش دارای متر،سانتی بر میکروموس 820-200 الکتریکی هدایت قابلیت با هاییآب کهداد  نشان آمریکا لیداخ های آب در

 باشد می مهرگانبی و ماهیان از خاصی ایهگروه برای هاآن نبودن مناسب بیانگر محدوده این از خارج و است شیالتی مختلف

(Kelly et al.,1988) . 

 کاهش شدت به ماسه و شنی بردار بهره منطقه دری کفز موجودات تودهی ز و تراکم که هداد شانن تنکابن رودخانه در قیتحق

 بیتخر موجودات ستگاهیز ماسه، و شن برداشت محل در که هددیم نشان باالدست منطق با نآ سهیمقا و راتییتغ نیا داشت،

 ودشیم مشاهده زین رودخانه دست ناییپ مناطق رد ماسه و شن برداشت ریتاث نیوهمچن انددهید را بیآس نیتر شیب و شده

 افت از آن از قبل های ایستگاه به نسبت ماهی پرورش مزارع از بعد هایایستگاه اگرچه(. 8939 همکاران، وی طبر روشن)

 کابنتن کیله چشمه رودخانه هایایستگاه از یک هیچ در محلول ژنیاکس تغییرات طورکلیبهلی و ،است خوردار بر اکسیژنی

 .یافت دست نتیجه این به نیز هراز رودخانه در مطالعه8912 سال در جلودار مهدی. نبود دارمعنی
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 (8911-13) لهیک چشمه رودخانه در یمیاییش وی یزیکف آمار توصیفی پارامترهای -9جدول

آزمون روش واحد پارامتر  حداقل حداکثر SD میانگین 

ºC 2550 - B هوای دما 2/83  0/1  /.92  2/4 

ºC 2550 - B آب یدما 2/82  7/4  0/21  0/2 

H – 4500  اسیدیته
+
 B 24/1  83/0  33/1  12/7 

µs/cm 2510 - B هدایت الکتریکی 933 37 223 822 

mg/l 4500 - O 7/3 اکسیژن محلول  3/0  2/88  9/7  

اکسیژن مورد نیاز 

یکی بیولو  

mg/l 5210 

3/8  0/8  1/4  8/0  

اکسیژن مورد نیاز 

 شیمیایی

mg/l 5220 

7/20  0/89  1/72  0/0  

کربنیک گاز  mg/l  0/0  8/0  0/8  0/0  

mg/l  کربنات 4/82  0/2  0/28  0/0 

کربناتی ب  mg/l  2/819  2/31  0/930  9/73 

محلول مواد کل  mg/l 2540 D 2/297  0/44  0/922  0/34  

معلق مواد کل  mg/l 2540 C 882 299 8234 2 

کلی سخت  mg/l 2340 2/812  9/22  0/238  0/804  

mg/l  کلسیم 2/44  8/82  8/72  0/82  

mg/l  منیزیم 3/97  2/84  3/24  0/2  

mg/l 4500 – Cl کلراید
-
 B 7/227  1/93  2/933  9/824  

mg/l 4500 – NO2 نیتریت
- 003/0  003/0  023/0  0/0  

mg/l 4500 – NO3 نیترات
- 237/0  214/0  330/8  200/0  

mg/l  آمونیاک 003/0  002/0  043/0  000/0  

mg/l 4500 – NH3 آمونیوم
- 821/0  011/0  420/  020/0  

mg/l  فسفات 024/0  023/0  200/0  008/0  

mg/l  سولفات 38/90  47/82  93/37  13/7  

 

 تحت که هاییایستگاه در آلی مواد بار افزایش سال، طول در مطالعاتی های ایستگاه دری کیولوژیب ازین مورد ژنیاکس تغییرات

 آبزی در. نمایدمی تایید را دارند قرار کشاورزی و خانگی از اعم انسانی های فعالیت سایر و ماهی پرورش رعمزا پساب تأثیر

 میزان با بنابراین. باشد می مدفوع و نشده خورده غذای مشتق از محلول آلی مواد و ریز ذرات مقدار کننده بازتاب BODپروری

 پرورش استخرهای ومدیریت تغذیه راندمان تأثیر تحت عمدتاً جامد ذرات ولیدت. دارد ارتباط محلول و معلق جامد مواد تولید

 Tello et al., 2009; Hinshaw and) است( شاندورکشی) استخرها و هاتانک کردن تمیز نظیر ماهی
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Fornshell,2002) .چنانکهBoaventura  ( 8337و همکاران) فاکتور در ماهی پرورش مزارع همطالع در BOD اختالف 

 BOD فاکتور در را داری معنی اختالف هراز رودخانه همطالع در( 8912)همکاران و جلودار نادری. نمودند مشاهده دار معنی

 آن قبل ایستگاه به نسبت مزرعه هر از بعد های ایستگاه در ولی نکردند مشاهده ماهی پرورش مزارع پسآب از بعد و قبل در

  .بود شده مشاهده اندکی بسیار افزایش

 که چرا گرددمی محسوب خطر زنگ یک عنوان به 7 ایستگاه تا 8 ایستگاه از بخصوص کیله چشمه رودخانه بر حاکم وضعیت

 است کرده دایپ کاهش 38 به 72 از NSFWQI تیفیک شاخص مقدار و شده خارج آل ایده شرایط از خود مسیر در رودخانه

 ،1 ،4 ،8،9 های ایستگاه بین تیترین مورد در. نمود دایپ نزول متوسط تیفیک حد به خوب حد از تیفیک شاخصی عبارت به و

 دریاسر و نوشا های شاخه سر در واقع ماهی پرورش مزارع پسآب تأثیر. شتدا وجود دار معنی اختالف ها ایستگاه سایر با 2 و 3

 که 7 ایستگاه خصوص به و 3و2 های ایستگاه ولی. )(p>0.05بودن دار معنی نیتریت میزان در تنکابن زاره سه رودخانه و

 آلی مواد ازی ناش تواند می داد، اختصاص خود به هاایستگاه تمام نیب در لیتر بر گرم میلی 080/0 با را نیتریت میزان باالترین

 کیله چشمه رودخانه رد  PO4یون ساالنه میانگین بررسی. باشد ستگاهیا نیا باالدست ماهی پرورش مزرعه از شده سازیرها

 ستگاهیا نیا باالدست ماهی پرورش مزرعه پسآب از متأثر که باشدمی 7 ایستگاه در پیرانسنجه این میزان افزایش بیانگر تنکابن

 که دراستخرها شستشو عمل طی نهمچنی .ددگرمی حاصل ماهی دفعی مواد از مستقیم طور به  (P-PO4)معدنی فسفر. است

. (Brinker and Rosch, 2005) یابدمی افزایش آب در محلول فسفر ،باشندمی ماهی مدفوع و نشده خورده غذای حاوی

 باشدکه می کل سختی و )(TDS,EC,Ca های فاکتور با همگام تنکابن کیله چشمه رودخانه در  (SO4)یون راتییتغ

 در تنکابن کیله چشمه رودخانه آب سختی. شد مشاهده( 3و 1 هایایستگاه) هزار سه رودخانه در فاکتورها این میزان حداکثر

-آب عنوان هب ها،ایستگاه سایر در ،گرددمی قلمداد سخت های آب وجز که 2 و 9 ،88 های ایستگاه بجز مطالعاتی هایایستگاه

-بی کربنات، منیزیم، کلسیم، هاییون پروژه این نتایج اساس بر. (EPA, 2001) شود می بندی طبقه تسخ خیلی های

 اینکه به توجه با .)(p>0.05 ندادند نشان مختلف هایایستگاه بین را داری معنی اختالف کلر و کربن اکسیددی کربنات،

 مستقیم طور به رودخانه حاشیه صنعتی ایهکارگاه و روستاها ها،رستوران فاضالب همچنین وی ماه پرورش مزارع اکثر پساب

 به شهری و خانگی های فاضالب ورود دلیل به 89 وخصوصا 82و88 های ایستگاهدر  گردند،می لهیک چشمه رودخانه وارد

 می قرار سطحی های آب به تخلیه استانداردهای از فراتر ای محدوده در سال های ماه برخی در آبی فیک شاخص رودخانه،

 یهاتیفعال منشا یدارا عمدتاً آن آب تیفیک رییتغ در موثر یپارامترها نشان داد، ارس رودخانه مطالعه که همانگونه. گیرد

 وی سارو زاده نصراله) است ماسه و شن کارخانه قیطر از رودخانه بستر راتییتغ و ،ییروستا و یکشاورز یها فاضالب ،یانسان

 (.8933 کاران،هم
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 آلی، ذرات کاهش هدف با تا ردیپذ صورتی موثر تالش است ازین که هددیم نشان قیتحق نیا از حاصلی ها دادهی کل طور به

 . در این امر،برسد حداقل به رودخانه هیحاش دری انسان های فعالیت از ناشی محیطی زیست اثرات ،مغذی مواد و معلق مواد

 واحدهای توسط دامپزشکی و زیست محیط شیالت، ضوابط و ها نامه آیین اجرای جمله از مسئول، یها سازمان نظارت و اجرا

 سیستم نصب با شودیم هیتوص مدت دراز در رودخانه نیا آب یفیتک مستمر شیپای راستا در. باشدمی دیتاک مورد تولیدی

 سرشاخه در( شاهد بعنوان) پاک نقطه یک در pHو  TSS,EC آب دمای رینظ منتخب پارامترهای مخابره و برخط پایش

 و 80 شماره ایستگاه در واقع تنکابن کیله چشمه رودخانه در تجمع محل نقطه یک نیز و هشت و سه یک، شماره های ایستگاه

 نفعذی و ربطذی های سازمان ترتیب این به. گردد شیپا دائما آب تیفیک ، دریا به رودخانه اتصال از قبل مصب در نقطه یک

 پیدا رودخانه کارآمد مدیریت برای ضروری اطالعات تأمین جهت را آن هایسرشاخه و رودخانه وضعیت نمودن رصد امکان

 فاضالب و پساب تصفیه به مجهز های سیستم از استفاده به وی یشناسا رودخانهی آلودگ در موثر یها واحدی طرف از. کنندیم

 این زیست محیط حفاظت برای قدرتمند نظارتی ساخت زیر یک ایجاد منض . لذاوندشیم ملزم بطریذ مراجعی سو از

 .یافت خواهد ارتقا منطقه در نیز تولید امنیت استراتژیک، رودخانه

 ی جیترو یافته

ی خروج دری نینشته استخر هیتعب و مزارعی خروج وی ورود در آب انیجر تناسب لیقب ازی طیمح ستیز مالحضات تیرعا

ی غذا از حاصل معلق مواد نیهمچن. شودمی هیتوص رودخانه هیحاشی ماه پرورش مزارعی ندگیآال اثرات شکاه جهت کارگاهها

 کود به وفلوکیبی آور فن از استفاده با توانی م را شودیم عیتجمی نینش تهی استخرها در کهی ماه فضوالتو  نشده خورده

ی ها لتریف شنی، های فیلتر ها، فیلتر درام از استفاده. رساند فروش هب ای و برد کارهبی کشاورز مصارف در و کرد لیتبد کیارگان

 مزارع پسابی ندگیآال کاهش جهت در گریدی راهکار پساب، از معلق ذرات و اکیآمون حذف و انداختن دام به برایی تیزئول

 کدورت بحران با مقابله یا و آب در جویی صرفه بر عالوه ها کارگاه شده هیتصف پساب از مجدد استفاده. استی ماه پرورش

. ودشیم موثرواقع زینی ماه پرورش یها کارگاهی طیمح ستیز اثرات کاهش در شدید، سیالبی مواقع در رودخانه آب طبیعی

ی هاستمیس از استفاده وی مصنوع مرداب ستمیس جادیا فرابنفش، اشعه بای یوگندزدا هیتصفی هاستمیس از استفاده آن بر عالوه

ی آلودگ کاهش دری یبسزا ریتاثی طیمح ستیز نامطلوب اثرات کاهش در ،یصنعت ندهیآالی ها کانون در فاضالب هخان هیتصف

 . دارد

 منابع
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Abstract: 

Cheshmehkileh River and its branches in the southern Caspian Sea region display an 

important role in migration and breeding of Caspian fishes. In this study the hydro chemical 

parameters were monthly sampled in 13 stations. The results showed that the mean values of 

water temperature, Electrical Conductivity and pH were 12.2±4.7 ºC, 369±67 µS/Cm and 

8.24±0.16, respectively.  The mean values of total Hardness, Dissolved Oxygen, Phosphate, 

N-Nitrate. N-Nitrite, Bicarbonate were 185±25, 9.7±0.9, 0.024±0.029, 0.567±0.284, 

0.006±0.006 and 183±68 ppm, respectively. Some parameters such as Ca, Mn, CO3, HCO3, 

CO2 and Chloride were not significantly different between stations (p>0.05). The water 

quality index (NSFWQI) varied between 63 and 75 in different stations. According to WQI, 

Cheshmeh Kileh River was classified as poor to good water quality. The environmental 

considerations are recommended to decrees of pollutant sources along Cheshmehkileh River. 

Keywords: wastewater, fish farms, water quality, Cheshmehkileh River, Tonekabon 

 

 


