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  چكيده 

نتيجة مطالعات هيدرولوژي بابلرود تاكيد بر اين مطلب دارد كه رژيم آبدهي اين رودخانه سيالبي و مقدار آبدهي 

نتيجة مطالعات هيدروبيولوژي انجام شده بر روي اين رودخانه نيز مويد . آن بستگي مستقيم به نزوالت جوي دارد

. در مسير بابلرود حاكم است  A (Biologicalindividedzoon)و  Bو  Cو  Dآنستكه چهار منطقه بيولوژيك خاص 

  . نمايش داده شده است 6اين چهار منطقه بر روي نقشه صفحة 

  :Aمنطقة 

هاي  باشد و داراي شاخص كيلومتر از مصب رودخانه وجود دارد كه حاوي آب شيرين و شور مي 4بطول حدود 

  . باشد اين منطقه ساحلي است درصد مي 0-1باشد شيب عمومي اين منطقه  بيولوژيك خاص خود مي

  :Bمنطقه 

 0-2در اين قسمت دبي آب كم، شيب در اين قسمت . باشد مي) مصب Km 20تا (كيلومتر  16بطول حدود 

عمده فاضالبهاي شهرهاي بابل، اميركال و بابلسر در اين . باشد درصد و بستر رودخانه داراي بافت متوسط مي

در همين قسمت در طرفين بابلرود كارخانجات صنعتي و شيميايي واقع هستند كه . شود قسمت وارد بابلرود مي

كشتارگاه . نمايند هاي حاوي مواد روغني، نفتي و دتر جنت خود را مستقيماً وارد ـ بابلرود مي فاضالب و پسĤب

  .دهد بابل نيز مازاد كشتارگاهي خود را همراه با خونابه به اين رودخانه انتقال مي

يهاي شيميايي، مكانيكي و ميكروبي اين قسمت با توجه به نزديكي آن به مصب بابلرود مهاجرت و آلودگ

  . ريزي ماهيان مهاجر را متالشي ساخته است تخم
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  : Cمنطقه 

آب اين قسمت تقريباً شفاف و بستر رودخانه سنگالخي . باشد مي) كيلومتر 64تا مصب (كيلومتر  44بطول حدود 

درصد و پستي و بلندي به ميزان  1-2بيولوژيك آن در نقشه بيان شده است شيب اين منطقه  باشد و معرفهاي مي

  . گردد كم مشاهده مي

    :Dمنطقه 

 2-5شيب متوسط اين منطقه . شود كيلومتري مصب شروع مي 64كيلومتر از فاصله  30اين منطقه بطول حدود 

  . درصد و ميزان پستي و بلندي بسيار متغير است

اين منطقه . آب در اين منطقه بسيار زياد است) دبي(شدت جريان . باشد ن قسمت سرشار از اكسيژن ميآب در اي

هاي  متري از سطح درياي آزاد واقع است و شاخص 1500در قسمت جنگلهاي سواد كوه و در ارتفاع حدود 

  . ده استبيولوژيك آن در متن گزارش و نقشه همراه ساير مناطق در نمودار شماره يك ذكر گردي
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   مقدمه -1

ذير موجودات زنده را بر برخورداري از نعمت حيات مزيت و كمالي است كه به عنوان يك واقعيت ترديدناپ

سهم و بهره موجودات زنده از نيروي حياتي و حدود و درجات آن در . بخشد جان برتري و رجحان مياشياي بي

  . متعدد تفاوت و ناهمساني دارد هاي همه جانداران يكسان نيست بلكه، جهات و جنبه

هاي آن به صورت كماالت و  وري از نيروي حيات به انسان متعلق است كه بارزترين چهره باالترين درجه بهره

خواهي، عالقه به آزادي و عدالت ايثار در  كرامتهاي خاص انسان، نظير اعتقاد به ارزشهاي متعالي از قبيل آرمان

  . كنند ي كه در نهايت همه پرتوهايي از الهامات و صفات الهي هستند، جلوه ميراه عقيده و ارزشهاي انسان

ورزي نيز بهره وافر دارد كه گرچه  در كنار و همراه اين موهبتها و كرامتها، نوع انسان از نيروي تعقل و انديشه

اني در اين زمينه از كند، اما توان انس آثار و تجليات آن به درجات متفاوت در جانداران ديگر نيز تظاهر مي

به مدد همين نيرو، ذهن انسان در اعماق هستي به كاوش و كنكاش . وسعت و عظمت واالتري برخوردار است

  . يابد پردازد و به كشف فهم رموز عالم و نظام هستي توفيق مي  مي

از به هيچ نوع ضرورت استفاده از نيروي انديشه و دستيابي به علم و معرفت و شناخت محيط پيرامون خود ني

  . استدالل و برهان ندارد

هر انسان سالمي كه ساختار طبيعي و فطري او محفوظ مانده باشد، با مراجعه به اندرون خود اين نكته را تائيد 

خواهد كرد و مهمتر از آن، كاربرد نيروي عقل و درك و لمس آثار اين نيرو، يعني علم و معرفت را فرايندي 

  . بخش خواهد يافت لذت

از سوي ديگر، تنها فايده و دستيابي به علم، ارضا و اقناع حس  كنجكاوي و لذت نيست، بلكه بسياري از 

دستاوردهاي علم و معرفت، نتايج و كاربردهاي علمي دارند، انسان را قادر به تغيير و تحول جهان، سلطه و كنترل 
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وري به تسهيل شرايط زندگي و  اين نوع بهره كند و ثمرات و نتايج بر نيروهاي طبيعي و حتي موجودات زنده مي

  . نمايند هاي اساسي مي تامين نيازهاي حياتي انسان كمك

وري از  كنند، انسانها را به بهره به همين لحاظ همه مكاتب و مذاهبي كه راه و رسم زندگي به انسانها عرصه مي

  . كنند نيروي عقل و اعتال به كمال و منزلت انساني ترغيب مي

ه به يادگيري علم و دانش و تعظيم و تكريم مقام دانش و دانشمندان در تعاليم عاليه اسالم جاي بسيار توصي

 "خواندن"اولين دستور الهي به پيامبر گرامي اسالم و اولين آيه قرآن كريم با كلمه . كند اي احراز مي شايسته

علم را ـ در سرلوحه بزرگترين موهبتهاي  شود و پروردگار جهان اعطاي نعمت عقل و استعداد يادگيري آغاز مي

وري از موهبت عقل و كوشش در راه شناخت  شمارد، و بندگان خود را به بهره بر ابناي بشر مي "قرآن"خود 

  . نمايد گيري از نعمات و منابع جهان و پيرامون خود تشويق مي رموز عالم و بهره

اي نيست كه با قشرهاي محدودي  يشتر جهان وظيفهبراساس بينش اسالمي، كوشش در راه كسب شناخت هرچه ب

ايام حيات است ـ جمله بلكه، تكليف همه افراد در تمام . از افراد جامعه و يا به دورانهاي سني خاص محدود باشد

خود ترجمان يكي از .... زيباي زگهواره تا گور دانش بجوي با مضمون لطيف و دلنشين خود ترجمان يكي از 

  . است دستورات اسالمي

شمارد و در طريق سفارش اين مهم  تعاليم عاليه اسالم تعظيم و تكريم دانشمندان را به صورتي موكد الزم مي

رسد كه حتي نشستن با دانشمندان و نگاه در چهره آنان را مستوجب پاداش و جزاي خير معرفي  بدانجا مي

  .كند مي
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ها را به عنوان  يدهاعم از جاندار و بيجان، جزجزء پدبينش اسالمي ما در نگرش خود به رخدادهاي عالم هستي، 

هاي آشكار حكومت  ها را به عنوان نشانه كند، زيرا كه نظام حاكم بر پديده هاي خالق عالم نظاره مي آيات و نشانه

  .كند و حق امر نيز غير از اين نيست سلطه و تدبير و حكمت خالق عالم تلقي مي

قالب برنامه پنج ساله توسعه و بازسازي ايران اسالمي سزاوار آن است كه در در شروع اولين سال سازندگي در 

تابد، حيات راستين و حركت  پرتو انوار درخشاني كه از حميت و غيرت و ايثار انسانهاي آزاده بر جامعه ما مي

بيولوژي بابلرود پويايي در تمام ابعاد در اين مرز و بوم آغاز شود و اميدواريم انجام طرح هيدرولوژي و هيدرو

  . اي در اين جهت به حساب آيد بتواند به سهم خود قدم شايسته

هاي مازندران كه بتواند تا حدي پاسخگوي  در اين رابطه لزوم شناسايي فيزيكوشيميايي و هيدروبيولوژي رودخانه

مركز تحقيقات  هاي مختلف علوم زيستي باشد و همچنين جهت غذاي علمي پژوهان و كارشناسان رشته نياز دانش

هاي موجود مازندران، نگارنده را ـ بر آن داشت تا طرح  هاي شيالتي از رودخانه شيالتي مازندران و استفاده

در جلسات كارشناسي متعددي اين پروژه مطرح و با . فيزيكوشيميايي و هيدروبيولوژي بابلرود را پيشنهاد نمايم

س سابق مركز تحقيقات و تصويب هيئت مديره محترم شيالت مساعدت و پيگيري فراوان برادر عباس مرادي رئي

  . ايران مقرر گرديد اين پروژه بر روي سه رودخانه قره سو، بابلرود و رودخانه تنكابن انجام گردد

و از مندرجات ) بابلسر(ام در شيالت مازندران  و تجارب سه سالهدر تدوين اين گزارش از مشاهدات و پژوهشها 

ققان مختلف استفاده بعمل آمده است كه مشخصات اين انتشارات در رفرانسهاي مربوطه كتب و نشريات مح

  . درج گرديده است

و فلور بابلرود باشد و از تحليل و ايم صرفاً بر پايه شناسايي و شناخت فنون  در اين گزارش علمي سعي نموده

ين گزارش علمي نواقص زيادي موجود المقدور اجتناب كنيم و يقين دارم كه در ا چگونگي اين اكوسيستم حتي
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است كه اميدوارم دانشمندان و صاحبنظران اين نواقص را بخصوص از نظر فني و علمي به نگارنده تذكر دهند تا 

  . هاي مازندران كه در حال انجام آن هستيم مورد توجه قرار گيرد در تهيه گزارش علمي ساير رودخانه

دوستان و همكاران گرامي خود خواهران، ژاله فاخري، كبري تكيمليان و  كه افتخار همكاري بادر طي اين مدت 

بويژه خواهر مژگان روشن طبري كه در تصحيح گزارش كمك و مساعدت كردند و برادر مجيد نوري 

كارشناسان ايستگاه تحقيقات بابلسر و همچنين خواهر معصومه ملك دانشجوي دانشكده علوم دانشگاه تهران را 

هاي علمي و  زمينه شناسايي پالنكتونها، بنتوز و گياهان آبزي و ايكتيولوژي بابلرود همواره از كمك دارم، كه در

مندي آنها صميمانه تشكر  مند بودم و از اينرو از اين همه محبت و عالقه دريغ و تشويق آنها بهره معنوي و بي

  . نمايم مي

رادر ارجمند دكتر سهراب رضواني رياست محترم دريغ ب هاي بي در اينجا به خاطر درايت و كوشش و تشويق

كنيم و از اينكه در اين مدت  مركز كه با علو طبع وسعه صدر ايشان موفق به انجام اين مهم شديم تشكر مي

اند قدرداني نمايم و توفيق هرچه بيشتر ايشان  رويي تحمل كرده را با گشاده يكسال و اندي گرفتاريهاي مختلفه آن

  .ت علمي آرزو كنمرا در امر خدما

در خاتمه الزم است از همياريهاي ساير همكاران و همچنين زحمات دبيرخانه مركز تحقيقات شيالتي مازندران 

  . خصوصاً خواهران قبادي و دامغاني كه مسئول تايپ و صحافي اين گزارش بودند تشكر و سپاسگزاري نمايم
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  رعي آنهاي ف نمايش شيب طولي بابلرود و شاخه: 1نمودار 
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  : روش تحقيق -2

  :روش تحقيق در تهية اين گزارش عبارت بود از

  .آوري اطالعات از منابع موثق علمي و تشكيل بانك اطالعاتي جمع -1

  .برداري بازبيني و انتخاب محل ايستگاههاي نمونه -2

  ... تعيين مشخصات فيزيكي رودخانه مانند دبي، ارتفاع و  -3

  .برداري اصلي و فرعي تعيين شده و شناسايي آنها ان در هر ايستگاه نمونهبرداري از آبزي نمونه -4

  .برداري اصلي و فرعي تعيين شده و مطالعه و شناسايي آنها برداري گياهان آبزي در هر ايستگاه نمونه نمونه -5

  .برداري بستر رودخانه جهت بافت خاك و نوع بستر نمونه -6

  .ناليز شيميايي آنبرداري آب رودخانه جهت آ نمونه -7

  .برداري آب رودخانه جهت آزمايش ميكروبي نمونه -8

  .شناسايي منابع آلوده كشنده روستايي، شهري و صنعتي بابلرود -9

  

  موثق علمي و تشكيل بانك اطالعاتيآوري اطالعات از منابع  جمع -1-2

ست و شيالت و دانشگاههاي منابع هاي سازمان حفاظت محيط زي جهت دستيابي به سابقه اين پروژه به كتابخانه

. اي در اين ارتباط در آنجا وجود نداشت طبيعي تهران، مازندران و گرگان مراجعه گرديد كه هيچ گونه سابقه

اي مازندران و همچنين يك  از سازمان آب منطقه... و سختي كل و  PHتنها اطالعات هيدرولوژي مانند دبي، 

شناسي در اين ارتباط موجود بود كه در اين گزارش  تحقيقات خاك شناسي توسط موسسه سري مطالعات خاك

  . از آنها استفاده شده است
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هاي ابتدايي آن از روي نقشه ابتدا به سازمان  شناسي، توپوگرافي بابلرود و شاخه شناسي، خاك زمينجهت بررسي 

منطقه مورد مطالعه در پروژه شناسي اختصاصي  هاي زمين شناسي كشور در تهران مراجعه و درخواست نقشه زمين

شناسي اختصاصي دشت قزوين و  نقشه زمينشناسي ايران و  ليكن اين سازمان فقط نقشه عمومي زمين. را نموديم

سپس به سازمان . اند شناسي اختصاصي مازندران را تهيه نكرده رشت را تهيه نموده بودند و تا اين تاريخ نقشه زمين

1هاي  ده و درخواست نقشهبرداري كشور مراجعه نمو نقشه
5000

اختصاصي منطقه مورد مطالعه در پروژه كرديم  

هاي ميزان، قدمت اطالعات ثبت شده روي نقشه،  ها مشخص گرديد بواسطه فقدان منحني بعد از بررسي اين نقشه

1هاي  ها و از همه مهمتر اينكه اين نقشه تعداد زياد نقشه
5000

تهيه بنا به سفارش سازمان جنگلها و مراتع كشور  

ها  ها ثبت و ترسيم كرده بودند از اين نقشه و ترسيم شده بودند و اولويت درخواستي سازمان مذكور را روي نقشه

  .صرفنظر گرديد

1ان در مقياسهاي منتهي به درياي مازندر هاي توپوگرافي رودخانه گردد تهيه نقشه در اينجا پيشنهاد مي
5000

از  

1هاي  سرانجام با تهيه نقشه. برداري كشور سفارش داده شود طرف شيالت ايران به سازمان ـ نقشه
5000

 

در  هاي ميزان اختصاصي منطقه بابلرود از سازمان جغرافيايي ارتش كه تقريباً توپوگرافي رودخانه همراه با منحني

هاي  به نقشه شيب بابلرود و شاخه. (آنها ترسيم شده بود شيب بابلرود محاسبه و نقشه توپوگرافي آن ترسيم گردد

  .)فرعي آن مراجعه گردد

  :برداري در مسير بابلرود بازديد و انتخاب محل ايستگاههاي نمونه -2-2

برداري  ايستگاههاي نمونه. قيه مسير پياده طي گرديدبازديد از مسير بابلرود تا جائيكه با اتومبيل ميسر بود انجام و ب

در طول اين رودخانه . را بسته به وسعت و طول رودخانه و به مقتضاي شرايط جغرافيايي و اقليمي انتخاب نموديم

اي مازندران كه از ساليان بسيار دور اطالعات خام بابلرود را  شناسي وابسته به سازمان آب منطقه ايستگاههاي آب
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برداري متفاوت در مسير  ما نيز تصميم گرفتيم عالوه بر تعيين ايستگاههاي نمونه. نمودند وجود دارند ت ميثب

برداري آب  شناسي اقدام به نمونه آنها در همان مناطق ايستگاههاي فرعي آببابلرود و جهت جلب همكاري 

  .جهت تعيين كيفيت آب از نظر ميكروبي و شيميايي و هيدرولوژي نمائيم

  

  :برداري مشخصات ايستگاههاي تعيين شده جهت نمونه -3-2

  :سر ايستگاه چاك: الف

°′سر با مختصات جغرافيايي  چاكاين ايستگاه در روستاي  −36 °′و طول شرقي  13 −52  1320در ارتفاع  40

گردد كه مهمترين شعبات آن  نهرهاي زيادي مي باشد در اين ناحيه رودخانه داراي شعبات و متري واقع مي

  . عبارتند از رودخانه آذر، كرسنگ، اسكليم، بابلك و بزرود

  

  :ب ـ ايستگاه بند پي گلوگاه

°′هاي فرعي بابلرود در طول شرقي  بر روي رودخانه سجادرود و يكي از شاخهاين ايستگاه  −52 و عرض  37

°′شمالي  −36 باشد آمار موجود آن  تأسيس و مجهز به اشل و ليمنوگراف مي 1354جغرافيايي در سال  20

باشد كه آمار بعضي از  مي 61-68لغايت  58-59و  55-56 لغايت 54-55سال آبي مربوط به سالهاي  6بمدت 

  . باشد سالهاي آن نيز داراي نواقصي مي

  :ج ـ ايستگاه ديوا

باشد موقعيت اين  هاي فرعي بابلرود بوده مستقر مي ي رودخانه كالرود كه يكي از شاخهاين ايستگاه بر رو

°′ايستگاه در طول شرقي  −52 °′و عرض شمالي  34 −36 . باشد جغرافيايي و مجهز به اشل و ليمنوگراف مي 34
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 1354-55سال آمار مربوط به سالهاي  7قرار گرفته و داراي مورد آماربرداري  54آبدهي اين رودخانه از سال 

  .باشد مي 61-68لغايت  57-58و  55-56لغايت 

  :د ـ ايستگاه قران تاالر

موقعيت اين . باشد بر روي رودخانه بابلرود در محل تقريبي و رود رودخانه به دشت مستقر مياين ايستگاه 

°′ايستگاه در طول شرقي  −52 °′و عرض شمالي  46 −36 جغرافيايي و مجهز به اشل، ليمنوگراف و پل  19

اي درشت سنگها تشكيل  باشد عرض رودخانه در اين محل نسبتاً كم است و بستر آن از مواد دانه تلفريك مي

  . يافته است

-53بوده كه سه سال آن از سال  1361-68لغايت  1329-30سال از سال  33طول مدت آماربرداري اين ايستگاه 

  . فاقد آمار بوده است كه برآورد گرديده است 54-55لغايت  52

  :ـ ايستگاه بابله 

°′اين ايستگاه در طول شرقي  −52 °′و عرض شمالي  38 −36 جغرافيايي و در جنوب غربي شهر بابل قرار  32

رود و خرون كه كمي  هاي فرعي بابلرود نظير كالرود، سجادرود متالون، گرم ودي از شاخهجريانهاي ور. دارد

بستر رودخانه در اين محل از مواد . گردند گيري مي شوند، در اينجا اندازه قبل از اين محل به رودخانه ريخته مي

راف تجهيز گشته است ـ طول اي ريز سنگها تشكيل شده است ـ اين ايستگاه به اشل، پل تلفريك و ليمنوگ دانه

 60-68و  59-60 و همچنين سالهاي 1357-58تا سال  1328 -39سال از سال  34مدت آمارگيري آن بالغ بر 

در باالدست اين ايستگاه برداشت آب جهت مصارف كشاورزي زياد بوده و وجود رقم صفر در . بوده است

  . هاي اين گزارش مويد اين مطلب است دبي
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  :مياندشت و ـ ايستگاه

بر روي رودخانه بابل قرار داشته و دبي اين رودخانه قبل از ورود به درياي مازندران را كنترل اين ايستگاه 

°′موقعيت جغرافيايي آن در طول شرقي . نمايد مي −52 °′و عرض شمالي  38 −36 اين ايستگاه . قرار دارد 40

  . در دست است 1358-59لغايت  1350-51آماربرداري آن از سال  مجهز به اشل و

  

  ها مونهبرداري و چگونگي آناليز ن نمونه -4-2

، قابليت PHايستگاه در هر ماه انجام گرديده و فاكتورهاي درجه حرارت  6برداري از آب رودخانه در  نمونه

گيري ساير  براي اندازه. گيري شد ندازهبرداري ا هدايت الكتريكي و اكسيژن محلول در هر ايستگاه نمونه

  :برداري شده است پارامترهاي شيميايي، هيدروبيولوژي و ميكروبي از هر ايستگاه به ترتيب ذيل نمونه

مواد جامد معلق، كل مواد جامد ، كل BoD ،CoDهاي  ليتري براي تعيين شاخص ميلي 500يك نمونه : الف

برداشته شد كه در آزمايشگاه شيمي مركز تحقيقات شيالتي مازندران محلول، يون آمونيوم، نيتريت و نيترات 

  .بررسي گرديد

متري آب برداشته  سانتي -10ها از  ليتري استريل جهت آناليز ميكروبي تهيه گرديده اين نمونه ميلي 250نمونه : ب

بابلسر انتقال و در اين ساعت به آزمايشگاه ميكروبيولوژي ايستگاه تحقيقات شيالتي  24شده و در مدت كمتر از 

  . ايستگاه بررسي بار آلودگي آن انجام گرفته است

ليتر آب انجام  200گير با فيلتراسيون  برداري آب جهت مطالعه و بررسي پالنكتونها توسط تور پالنكتون نمونه: ج

  . گرديد



 13131313.../  .../  .../  .../  بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه 

 

 

cm والي با دستگاه بنتوزگير به ابعاد بستر رودخانه در نواحي داراي گلجهت بررسي : د
×20 و در نواحي كه  15

cmو به عمق  300اي به مساحت  بستر رودخانه سنگالخي بوده محدوده
توسط كارشناسان بخش بيولوژي  5

ايستگاه تحقيقات و شيالت بابلسر مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار گرفت به جدول فراواني بنتوزهاي بابلرود 

  . راجعه گرددم

m2(هاي يك متر در يك متر  جهت بررسي فون گياهان آبزي مسير بابلرود از پلت فرم: ه
در مسيري حدود ) 1

متري در هر ايستگاه براي تعيين وزن خشك گياهان استفاده گرديد و تمام گياهان تا حد جنس و  500الي  200

  . گونه شناسايي شد

  . برداري و شناسايي گرديد بابلرود در چندين ايستگاه توسط ماشك و الكش در هر فصل يكبار نمونهماهيان : و

  

  تعيين كيفيت آب رودخانه بابلرود -3

كيفيت آب بابلرود به چند روش متفاوت مانند آزمايش آب و ديگري روش مطالعات پالنكتونها و از همه مهمتر 

  .دول فراواني بنتوزهاي بابلرود مورد بررسي قرار گرفتهمه ماهه طبق ج Benticزي  موجودات كف

تري در خصوص آلودگي و هيدروبيولوژي بابلرود بدست  اين چند روش مكمل هم بوده و تصوير روشن

  . دهند مي

بويژه در رابطه با آبهاي جاري مانند بابلرود فقط قادر به بيان كيفيت آب در ) هيدرولوژي(روش آزمايش آب 

متناوب يا بهاي آلوده و فاضالبهايي كه بطور توان به نتايج آن در مورد آ برداري بوده و نمي مونهزمان و محل ن

اطمينان كرده در صورتيكه روش مطالعه موجودات پالنكتوني و نكتوني  شدند تصادفي وارد آب رودخانه مي

. دهد اند نشان مي خانه شدهماه الي يك سال قبل وارد رود 6زي آثار فاضالبهايي را كه  خصوصاً موجودات كف
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از طرف ديگر براي تفسير نتايج مطالعه موجودات زنده آبزي بخصوص در مواردي كه اين نتايج گويا نباشند، از 

  . توان استفاده كرد نتايج آزمايش آب مي

  : روش آزمايش آب

به هدف مطالعه و مصارف شوند كه انتخاب آنها بستگي  گيري مي پارامترهاي بسياري در تعيين كيفيت آب اندازه

در اين مطالعه بيشتر كيفيت آب رودخانه مورد نظر بوده و پارامترها با توجه به امكانات . آتي آب خواهد داشت

  :اند آزمايشگاهي و محدوديتهاي موجود در ايستگاه تحقيقات شيالتي بابلسر بشرح زير انتخاب گرديده

  CoD -4-6  درجه حرارت  -1-4

2-4- PH 7-4- مواد جامد معلق كل 

3-4- EC  8-4-  كل مواد جامد محلول  

4-4- Do 9-4- يون آمونيوم  

5-4- BoD5  10-4-  نيتريت و نيترات  

براي سهولت كار بررسي نتايج آزمايش آب رودخانه بابلرود شرح مختصري در خصوص پارامترهاي فوق 

  . ضرورت دارد

  درجه حرارت -1-3

درجه حرارت روي ساير . دهد اي را نشان مي نرژي جنبشي موجود در هر مادهپارامتر فيزيكي است كه ميزان ا

پارامترهاي آب از قبيل اكسيژن محلول اثر داشته و تغييرات آن فعاليتهاي متابوليكي آبزيان را كه خونسرد بوده و 

  .دهد باشند، شديداً تحت تأثير قرار مي قادر به تنظيم درجه حرارت بدن خود نمي
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و طريق عمده باعث تغيير درجه حرارت طبيعي آبهاي شور يكي سدسازي و ذخيره كردن مقادير انسان به د

كه باعث تثبيت درجه حرارت آب شده و ديگري تخليه پسابهاي گرم كه درجه حرارت زيادي آب پشت سدها 

حلي بنام مياندشت كه بندي در م در اين ارتباط در مسير بابلرود به جز آب. برد آبهاي پذيرنده فاضالب را باال مي

نمايند سد ديگري وجود ندارد، همچنين بجز  در بهار كشاورزان جهت آبياري مزارع شاليزار خود ايجاد مي

كارخانه فيبر اسالمي بابلسر كه پسĤب روغني ـ نفتي شكل خود را حدود دو كيلومتري مصب در بابلرود تخليه 

  . بابلرود را باال ببرد وجود ندارداي كه بتواند درجه حرارت  كارخانه عمده. كند مي

2-3- PH:  

 PHشود  لگاريتم معكوس يون هيدروژن بر حسب مول در ليتر بيان ميغلظت يونهاي هيدروژن را كه به صورت 

آبهاي جاري مانند بابلرود بستگي به منبع آب، وضع زمين در حوضه آبخيز و ميزان فعاليت گياهان  PHگويند  مي

فعاليتهاي انسان بطور مستقيم از طريق تخليه پسابهاي . كمي باالتر از حالت خنثي است آبزي داشته و معموالً

و افزايش گياهان آبزي  Nutrientsاسيدي و قليايي و بطور غيرمستقيم از طريق تخليه فاضالبهاي حاوي مواد مغذي 

  . آب اثر مي گذارند PHروي 

  : ECقابليت هدايت الكتريكي  -3-3

است كه بستگي به غلظت مواد قابل يونيزاسيون آب داشته و توانايي آب را در هدايت جريان  اي فيزيكي مشخصه

گيري شده و در تجزيه و تحليل  متر اندازه اين مشخصه بر حسب ميكروماوس بر سانتي. دهد الكتريكي نشان مي

  . گيرد پارامترهايي از قبيل مواد جامد محلول مورد استفاده قرار مي
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  :محلول اكسيژن -4-3

حيات آبزيان بوده و در تصفيه بيولوژيكي آب از طريق فعاليتهاي ميكروارگانيسمها و اكسيژن محلول آب مبناي 

تصفيه شيميايي آن از طريق اكسيد كردن و تركيب مواد محلول نقش اساسي دارد منبع اكسيژن محلول آب 

شدن اكسيژن در آب بستگي به درجه ميزان حل . دهد درصد آن را اكسيژن تشكيل مي 20اتمسفر است كه 

  . حرارت، فشار هوا و فشار بخار اشباع دارد

گيرد باعث  افزايش درجه حرارت باعث كاهش و افزايش فشار هوا كه هم زمان با كاهش ارتفاع صورت مي

شود نمكهاي اكسيده شده با جذب اكسيژن محلول ميزان آن را در آب كاهش  افزايش غلظت آن در آب مي

  .ندده مي

اثر سه عامل اخير موقتي پديده فتوسنتز باعث افزايش و پديده تنفس باعث كاهش اكسيژن محلول در آب هستند 

شود و در  است زيرا در صورتي كه مقدار اكسيژن محلول بيشتر از حد اشباع باشد مازاد به اتمسفر پس داده مي

گردد و همواره حد اشباع را سه عامل  ران ميصورتي كه كمتر از حد مذكور باشد، كمبود به وسيله اتمسفر جب

تالطم عامل ديگري است كه باعث حل . كند نخست يعني درجه حرارت، فشار هوا و فشار بخار اشباع تعيين مي

  . آورد شدن بيش از حد اكسيژن در آب شده و حالت فوق اشباع را پديد مي

اكسيژن . كيلومتري شهر بابل صادق است 2تا حدود  هاي ابتدايي و در مورد رودخانه بابلرود اين حالت در شاخه

گرم در ليتر  ميلي 15گيري شده مقدار آن در حالت فوق اشباع به  گرم در ليتر اندازه محلول بر حسب ميلي

  . باشد مي
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5-3- BoD5:  

شود بوسيله  فرايند تجزيه مواد آلي كه منجر به آزاد شدن انرژي و تبديل آنها به مواد معدني مي

  .موسومند (saprophytes)كنندگان  گيرد كه به تجزيه روارگانيسمهايي صورت ميميك

هوازي، نوع اول از اكسيژن هوا يا  كنندگان بي كنندگان هوازي و تجزيه كنندگان دو نوع هستند تجزيه تجزيه

بازده پس . نندك اكسيژن محلول و نوع دوم از اكسيژن مواد اكسيد كننده براي اكسيداسيون مواد آلي استفاده مي

اكوسيستمهاي آبي در شرايط عادي به صورت . گرفتن انرژي در ميكروارگانيسمهاي دسته اول بيشتر است

كنند، ولي از آنجائيكه اكسيژن آب محدود است، ورود بيش از حد مواد آلي به اين اكوسيستمها  هوازي عمل مي

برد كه  ان مصرف اكسيژن را به قدري باال ميدر اثر تخليه فاضالبهاي شهري، كشاورزي، صنعتي و غيره ميز

گرم در ليتر شرايط  ميلي 1الي  3اتمسفر قادر به جبران كمبود آن نبوده و با كاهش غلظت اكسيژن محلول به 

در اين حالت انواع عالي و هوازي موجودات آبزي از بين رفته و انواع ابتدايي و . آيد هوازي پديد مي بي

  . وندش هوازي جايگزين مي بي

شود كه براي موجودات  هوازي سبب تغيير محيط شيميايي آب و تشكيل موادي مي حاكم شدن شرايط بي

  . زنند هوازي سمي بوده و به اين موجودات حتي در نقاطي كه شرايط هوازي وجود دارد صدمه مي

آب ـ توليد رسوبات  تشكيل هيدروژن سولفور عالوه بر ايجاد بوي نامطبوع در اثر تركيب با فلزات موجود در

منجر به هوازي سرانجام  تداوم و گسترش شرايط بي. شوند كند كه باعث سياهي رنگ آب مي سياهرنگ مي

اي و غيره شده و به اصطالح مرگ محيطي  اي درياچه كامل موجودات عالي محيط آبي اعم از رودخانهانهدام 

با توجه به مقدمه فوق اهميت . في نامناسب استآب چنين منابعي تقريباً براي هر مصر. رسد مزبور فرا مي

دهد  اين مشخصه نشان مي. شود گيري اكسيژن الزم براي تجزيه بيولوژيكي مواد آلي منابع آبي روشن مي اندازه
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كه آيا بار آلي وارد منبع آبي شده يا خير؟ و در صورت ورود تا چه حدي موجب كاهش اكسيژن محلول آب 

  . خواهد شد

روز نخست ورود مواد آلي است كه عمدتاً اختصاص به اكسيداسيون مواد  7يا  6اكسيژن در ف بيشترين مصر

روز ادامه دارد ولي اكسيژن مصرفي نسبت به روزهاي نخست به  20اگرچه تجزيه مواد كربني تا . كربني دارد

كاسيون مشاهده روز افزايش در مصرف اكسيژن در رابطه با پديده نيتريفي 20پس از . شود مرور كمتر مي

به همين دليل اكسيژن الزم . از اين پس ميزان مصرف مدتها سير نزولي دارد تا سرانجام به صفر برسد. گردد مي

روز نخست كه احتمال آفت شديد سطح اكسيژن محلول آب و  5براي تجزيه بيولوژيكي مواد آلي معموالً در 

دهد كه نياز اكسيژن پنج روز موسوم  اي بدست مي شخصهگيري شده و م هوازي زياد است اندازه ايجاد شرايط بي

  . است

  . گردد شود به صورت زير تعريف مي ياد مي BoDو باختصار  BoD5اين مشخصه كه از آن تحت عنوان 

BoD5  عبارت است از مقدار اكسيژن مورد نياز جهت تجزيه مواد آلي بوسيله ـ ميكروارگانيسمهاي هوازي در

گرم اكسيژن مورد نياز در يك ليتر نمونه  گراد كه بر حسب ميلي درجه سانتي 20ت مدت پنج روز در حرار

  . شود گيري مي اندازه

  CoD: نياز اكسيژن شيميايي -6-3

شود، موادي نيز وجود دارند كه اكسيداسيون  از طريق بيولوژيكي اكسيده و تجزيه ميگذشته از مواد آلي كه 

اكسيژن مصرفي اين مواد  BoDمشخصه . گيرد ز طريق شيميايي صورت ميآنها بطور مستقيم و به عبارت ديگر ا

استفاده  CoDرا شامل نگرديده و براي برآورد آن از مشخصه ديگري بنام نياز اكسيژن شيميايي و بطور اختصار 

  . شود مي
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CoD ي گير براي اندازه. عبارت از اكسيژن بالقوه مورد نياز مواد اكسيده شونده موجود در آب استCoD  مقدار

و اسيد سولفوريك مخلوط گرديده ) اكسيد كننده بسيار قوي(معيني از نمونه با مقادير معين از بيكرومات پتاسيم 

مواد اكسيد شونده موجود در نمونه بوسيله دي كرومات پتاسيم . شود و تحت شرايط و مدت ثابت جوشانيده مي

طريق تيتراسيون بوسيله سولفات آمونيوم آهن مشخص شده از مات باقي مانده واكسيده گرديده و مقدار دي كر

عبارت از اكسيژن معادل دي كرومات مصرف شده كه بر  CoD. آيد و مقدار دي كرومات مصرفي بدست مي

  . شود گيري مي گرم در ليتر اندازه حسب ميلي

  :كل مواد جامد معلق -7-3

ته و اندازه آنها از ذرات ريز كلوئيدي تا ذرات معلق بصورت مواد معدني و آلي در آب وجود داشمواد جامد 

آورند، نظر به  اين مواد گذشته از مشكالتي كه در رابطه با مصارف مختلف آب پديد مي. درشت متغير است

نخست آنكه با جذب نور مانع رسيدن انرژي نوراني . باشند عملكرد فيزيكي كه دارند براي آبزيان بسيار مضر مي

  . شوند مي به طبقات پائين آب

كاهش ميزان نور باعث كاهش فتوسنتز و توليد مواد غذايي گرديده و روي جمعيت آبزيان و حتي موجودات 

بعالوه بر روي اندام فيلتركننده مواد غذايي آبزيان نشت كرده . گذارد كنند اثر مي خشكي كه از آبزيان تغذيه مي

. نمايند بسيار ظريف و حساس هستند، خراش ايجاد مي و كار آنها را مختل ساخته و بر روي آبششهاي ماهي كه

زي را از بين  نشيني بصورت روكشي بستر را پوشانيده و پناهگاه و محل زندگي موجودات كف همچنين هنگام ته

اين مواد بخصوص رس داراي سطح ناهموار و بار . شوند برده و مانع رسيدن اكسيژن و مواد غذايي به آنها مي

نشيني مواد سمي، فلزات سنگين و مواد غذايي آلي  كه باعث جذب آنيونها و كاتيونها و ته الكتريكي هستند

اين خطر وجود دارد كه در شرايط خاصي دهد، ولي همواره  اگرچه اين امر بار آلودگي را ـ كاهش مي. شوند مي
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ظتهاي بسيار زياد و غير مواد مذكور آزاد گرديده و بار ديگر بصورت محلول درآمده و موجودات آبزي را با غل

گذشته از آن در صورتيكه رسوبات حاوي مقادير زيادي مواد آلي باشند . عادي مواد مورد بحث مواجه سازند

  . شود كه براي آبزيان هوازي سمي است هوازي ـ آنها منجر به توليد موادي مي تجزيه بي

وارد رودخانه بابلرود شده و به دريا انتقال پيدا مواد جامد معلق در اثر فرسايش طبيعي خشكيها از طريق آبريزها 

بشر از يك طرف با از بين بردن پوشش گياهي آبخيزها، تغيير دادن ساختمان خاك و حفاريهاي . كنند مي

مختلف و در نتيجه تسريع روند فرسايش و از طرف ديگر با روانه نمودن انواع مختلف فاضالب به منابع آبي 

  . شود در آبها ميباعث افزايش اين مواد 

گرم  گيري اين مواد آنها را بوسيله فيلتر از نمونه آب جدا كرده و وزن نمونه و نتيجه را بر حسب ميلي براي اندازه

  .در ليتر بيان مي كنند

  : كل مواد جامد محلول -8-3

محلول  مواد جامد محلول موادي هستند معدني يا آلي كه در اثر خاصيت قطبيت آب يونيزه شده و بصورت

اين مواد در آبهاي طبيعي . شوند بديهي است كه گازهاي محلول در آب جزء اين مواد محسوب نمي. آيند درمي

بطور عمده عبارتند از كربناتها، بيكربناتها، كلرورها، نيتراتها، فسفاتها و سولفاتهاي عناصري مانند سديم، پتاسيم، 

  . كلسيم و منيزيم

بر روي آبزيان تغييراتي است كه در فشار اسمزي محيط بيش از فشار اسمزي بدن  مهمترين اثر مواد جامد محلول

البته آبزيان در اين زمينه داراي . موجودات آبزي گردد، اين موجودات آب بدن خود را از دست خواهند داد

د، چنانكه دهن غييرات فشار اسمزي نشان ميهاي متفاوتي را در رابطه با ت مكانيسمهاي دفاعي بوده و مقاومت

در حاليكه بعضي ديگر نسبت  Mugil sppبعضي از ماهيها قادر هستند هم در آبهاي شيرين و هم در دريا بسر برند 
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باشند، بطور كلي تغييرات كم فشار اسمزي براي تمام آبزيان قابل تحمل بوده  به اينگونه تغييرات بسيار حساس مي

ورتيكه بتدريج حادث شوند تحمل كرده و به مرور زمان خود را با و تعداد زيادي از آنها تغييرات زياد را در ص

پذير  دهند، ولي اكثريت آنها در مقابل تغييرات شديد و ناگهاني فشار اسمزي آسيب شرايط جديد تطبيق مي

  .هستند

ر نموده و را تبخي و سپس آنگيري مواد جامد محلول، ابتدا مواد جامد معلق را از نمونه آب جدا كرده  براي اندازه

گيري مواد  روش غيرمستقيم اندازه. دارند گرم در ليتر بيان مي مانده را توزين و نتيجه را بر حسب ميلي مواد باقي

، ضريب تبديل قابليت هدايت الكتريكي به مقدار (EC)جامد محلول تعيين قابليت هدايت الكتريكي آب است 

  .باشد مواد جامد محلول، در منابع آبي مختلف، متغيير مي

  :يون آمونيوم -9-3

توان غلظت  ن آمونياك در آب حاصل شده و با استفاده از غلظت آن در آب مييون آمونيوم از يونيزه شد

  . آمونياك را كه براي آبزيان بسيار مضر است، برآورد كرد

ه حرارت و درج PHمقدار آمونياك در آب در شرايط عادي خيلي كمتر از مقدار يون آمونيوم است، افزايش 

آب غلظت آمونياك را نسبت به يون آمونيوم افزايش داده و افزايش نمكهاي محلول از قبيل كلرورها، نيتراتها و 

  . دهند را كاهش مي سولفاتها غلظت آن

آمونياك عالوه بر سميت، بدليل اثري كه بر روي اعمال فيزيولوژيكي موجودات آبزي از قبيل افزايش حركات 

گرم در ليتر تجاوز نمايد،  ميلي% 2در نتيجه اگر غلظت آن از . كند ميت را در آنها تشديد ميتنفسي دارد، مسمو

  . براي آبزيان خطرآفرين خواهد بود
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آمونياك محصول تجزيه ميكروبي پروتئينها است و در ادامه روند تجزيه به نيتريت و نيترات تبديل شده و قسمتي 

در ضمن محلول جانبي بسياري از فرآيندهاي صنعتي بوده و . دهد از سيكل نيتروژن در طبيعت را تشكيل مي

به بخش منابع آلوده كننده (كنند  اي را در باال بردن غلظت آن در منابع آبي ايفا مي فاضالبهاي صنعتي نقش عمده

  ).بابلرود مراجعه شود

  :نيتريت و نيترات -10-3

دار بوجود آمده و خود در اثر  زيه مواد آلي نيتروژننيتريت از اكسيداسيون بيوشيميايي آمونياك حاصل از تج

  . شود اكسيداسيون زيستي تبديل به نيترات كه محصول نهايي تجزيه نيتروژن آلي است، مي

مساله اساسي ورود مقادير زياد نيتريت و نيترات به آب در صورت برقرار بودن موازنه غذايي و وجود عناصر 

است، بدليل اينكه اين گياهان به هنگام  Eutrophicationد گياهان آبزي ضروري، بروز پديده رشد بيش از ح

  .شوند هوازي مي تجزيه غلظت اكسيژن محلول آب را كاهش داده و باعث ايجاد شرايط بي

مقادير اضافي كودهاي شيميايي نيتراتي كه از زمينهاي كشاورزي شسته شده و به منابع آبي راه ميĤبند و نيز 

  . هاي توليد كود شيميايي از مهمترين منابع آلوده كننده آب به نيترات هستند فاضالب كارخانه

  

  يدرولوژي و هيدروبيولوژي بابلرودموقعيت و وسعت منطقه پروژه بررسي ه -4

منطقه پروژه در استان مازندران و در ساحل جنوبي درياي مازندران واقع است و از شمال به درياي خزر، از 

. سلسله جبال البرز، از شرق به رودخانه تاال و از غرب به رودخانه هراز محدود گشته است هاي جنوب به دامنه

باشند كه پس از الحاق بهم در زير پل محمد  افروز از شعبات مهم بابلرود مي رودخانه كالرود، سجادرود، گنج



 23232323.../  .../  .../  .../  بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي رودخانه 

 

 

وسعت محدود مورد مطالعه  .گردند حسن خان بابل پس از عبور از دشت در بابلسر به درياي مازندران تخليه مي

  . نشان داده شده است 63محدود مطالعه در پروژه در نقشه صفحه . باشد هكتار مي 000/110بالغ بر 

  :بابلرود و شعبات آن

افروز و يك شعبه فرعي بنام سجادرود تشكيل  از دو شعبه اصلي بنامهاي كالرود و رودخانه گنجاين رودخانه 

  .گردد خود از دو شعبه بنامهاي كالرود و خوشرود رود يا فردون تشكيل ميشعبه كالرود كه . يافته است

اين دو شعبه در روستاي ترك محله به يكديگر پيوسته و در قسمت جنوبي پل محمد حسن خان بابل بنام كالرود 

  . شود افروز متصل مي به رود گنج

 1000از كوههاي سواد كوه در ارتفاع  افروز كه شعبه اصلي و پر آب رودخانه بابلرود است سرچشمه رود گنج

عرض  36°و 13′سر با مختصات جغرافيايي متري سطح درياي آزاد در بخش آالشت بوده و از روستاي چاك

به طرف جنوب و كوهستان داراي شعبات و نهرهاي زيادي  طول شرقي اين رودخانه 52°و 45′شمالي و

متري و رودخانه كرسنگ، رود  1320گردد كه مهمترين شعبات آن عبارتند از رودخانه آذر در ارتفاع  مي

  .اسكليم، رود بابلك، بزرود

سرچشمه شعبه كالرود در قسمت غربي كوههاي بند پي و سرچشمه سجاد رود در بخش مركزي بند پي از 

  . وههاي پاشا امير و گلوگاه قرار داردك

رود و كوالرود و مگالون از مهمترين شعبات ابتدايي كالرود  هاي مهم سجادرود و تازه رودخانه آبندان از شاخه

  .باشند مي
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  :شناسي منطقه مطالعاتي پروژه اقليم

هاي گرم و نسبتاً  ا تابستاناي ب براساس مطالعات گزارشهاي هواشناسي، مازندران داراي آب و هوايي مديترانه

  . خشك، زمستانهاي مرطوب و سرد است

در ناحيه مركزي دشت بارندگي حداقل . يابد مقدار بارندگي از غرب به شرق و از كوهستان به دريا كاهش مي

گزارش شده ) متر در سال ميلي 800در بابلسر حدود ـ (متر در سال و در نوار ساحلي كمي بيشتر  ميلي 550حدود 

  . است

  . متر در سال است ميلي 800بطور كلي مقدار بارندگي متوسط ساليانه حدود 

بارندگي از شهريور شروع و در زمستان و بهار ادامه . توزيع بارندگي در ماههاي مختلف سال متفاوت است

رداد تا مرداد حداقل باران در ماههاي خ. شود درصد بارندگي ساليانه در همين مدت انجام مي 75حدود . يابد مي

  .افتد بوده و دوره خشكي بطور متناوب در تابستان اتفاق مي

معدل رطوبت نسبي ساليانه . نزوالت جوي عمدتاً به شكل باران و در زمستانها و در ارتفاعات بصورت برف است

  . درصد است 100درصد و حداكثر آن  58درصد و حداقل رطوبت نسبي  66

/cدرجه حرارت  °6 cـ در بابلسر و  6
 16ساليانه حدود ـ در بابل گزارش شده است، متوسط درجه حرارت  °14

  .باشد گراد مي درجه سانتي
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  .براساس آمار هواشناسي تغييرات درجه حرارت در ايستگاههاي مختلف بشرح زير بوده است

  ايستگاه
حداقل مطلق 

  درجه حرارت

  حداكثر

  جه حرارتدر

حداقل 

  متوسط

حداكثر 

  متوسط

متوسط 

  ساليانه

/  قائم شهر C− °9 5  / C°46 5  / C°1 4  / C°31 1  / C°16 5  
−C  بابل °14  / C°42 4  / C°0 3  / C°30 5  / C°15 42  

/  بابلسر C− °6 6  C°39  C°2  / C°29 8  / C°16 6  

متري در ايستگاه بابلسر بر حسب متر به ثانيه و همچنين  2وسط سرعت باد در ارتفاع در جدول صفحه بعد مت

  .آمده است 68لغايت سال  1341-42متوسط بارندگي در سه نقطه بابل، قائم شهر و بابلسر از سال 
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  هيدرولوژي بابلرود -5

ر جنوب درياي مازندران قرار دارد حوزه آبريز رودخانه بابلرود در شمال سلسله جبال البرز و قله دماوند و د

باشد كه از آب بهنگام اين رودخانه در  ميليون متر مكعب مي 600ميزان كل آبدهي رودخانه بابلرود تقريباً حدود 

  . گردد باشد استفاده مي آبياري دشت اطراف رودخانه كه عمدتاً كشت برنج مي

  : خالصه پارامترهاي هيدرولوژيكي بابلرود

  :سط ساالنهآبدهي متو -1

  1جدول شماره 

  ) بر حسب متر مكعب در ثانيه(دبي ساالنه   2Kmسطح حوزه   ايستگاههاي هيدرومتري

  14/7  393  قرآن تاالر

  36/15  1643  بابل

  53/2  261  بندپي گلوگاه سجادرود در

  94/1  136  ديوا در كالرود

  66/12  -  مياندشت

  

  :رودميزان سيالب بابل -2

  اي در محل ايستگاههاي هيدرومتري بر حسب متر مكعب در ثانيه مقادير سيل حداكثر لحظه:  2جدول شماره 

  

  :ميزان رسوب بابلرود -3
  )2Kmتن در سال در (دبي ويژه   2Kmسطح حوزه   محل

2Km  393  قرآن تاالر ton /717  

  

  2دوره برگشت به سال 
  نام ايستگاه

5  10  20  50  100  200  1000  2000  10000  

  1100  840  710  520  450  400  310  250  200  5/131  قرآن تاالر

  3300  2450  21و0  1450  1200  1000  780  600  560  7/276  بابل
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  :فيزيوگرافي بابلرود

  . لرود در جدول باال مشخص شده استمشخصات فيزيوگرافي باب

1هـاي   جدول فوق با توجه به نياز مطالعات فيزيوگرافي حوزه آبريز بابلرود با استفاده از نقشه

250000
1و  

50000
 

  .محاسبه شده است

  

  سيسستم تشكيل رودخانه بابلرود  -6

و در جنوب درياي مازندران قرار داشته و بخشي از حوزه آبريز درياي مازندران  بابلرود در شمال ايرانرودخانه 

هاي شمالي البرز سرچشمه گرفته و از دو شاخه اصلي خود بنامهاي  اين رودخانه از دامنه .دهد را تشكيل مي

ذوب برف قرار  رژيم  اين رودخانه عمدتاً تابع باران بوده و كمتر تحت تأثير. گردد بابلك و كرسنگ تشكيل مي

برداري انجام گرفته است  اي بنام قرآن تاالر كه تقريباً در حدواسط بين كوه و دشت قرار دارد نمونه دارد در نقطه

  . يابد و سپس رودخانه در دشت به سمت دريا جريان مي

كالرود به  هاي سجادرود و در باالتر از محلي به نام پل محمد حسن خان در اطراف بابل از سمت غرب رودخانه

قبل از پيوستن كالرود به رودخانه بابل آب مسيلهايي چون متالون، بزرود به آن ريخته . گردند آن ملحق مي

باشد و توسط مهندسين مشاور  آب رودخانه گرم رود نيز كه جهت احداث سد داراي اهميتي خاص ميشود  مي

از آب بابلرود . گردد ه رودخانه بابل افزوده ميمهاب قدس مطالعات اوليه انجام شده است در حوالي شهر بابل ب

اين رودخانه در بابلسر وارد درياي مازندران . گردد هاي اطراف جهت مصارف كشاورزي برداشت مي در دشت

شناسي حوزه آبريز با بلرود با  شناسي و خاك كيفيت آب بابلرود از نظر شرب و كشاورزي و زمين. شود مي

ب قدس و موسسة تحقيقات خاك و آب و همچنين گزارش مهندسين مشاور همكاري مهندسين مشاور مها

هاي  توانيد به گزارش طرح توسعه منابع آب رودخانه الكساندر گيپ انجام شده كه براي مطالعه بيشتر مي

  . مراجعه كنيد) 1364سال (مازندران از مهندسين مشاور مهاب قدس از انتشارات وزارت نيرو 
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  احتمال وقوع جريانهاي ماهانه بابلرود  -2-6

، بندپي )بر روي كالرود(هاي متوسط ماهانه گزارش و گسترش داده شده در ايستگاههاي ديوا  با توجه به دبي

ا گيري از قانون توزيع لوگ نرمال كه بهترين تطابق را ب ، قرآن تاالر و بابل با بهره)بر روي سجادرود(گلوگاه 

 41لغايت  38هاي ماهانه داشته وقوع جريانهاي ماهانه با احتماالت مختلف محاسبه شده و نتايج در صفحات  دبي

  . نشان داده شده است

  

  كيفيت آب بابلرود از نظر شرب و كشاورزي -7

هدف از تجزيه و تحليل آمار كيفيت آب رودخانه بابلرود بررسي رابطه دبي آب با مجموع مواد محلول و 

كليه آمار و اطالعات مربوط به كيفيت . باشد هدايت الكتريكي و تعيين كيفيت آب از نظر شرب و كشاورزي مي

  .اي مازندران برداشت و آناليز گرديده است آب بابلرود توسط سازمان آب منطقه

  :ايستگاه قرآن تاالر: الف

با . نشان داده شده است 42مودار صفحه رابطه بين مجموع مواد محلول و دبي آب در ايستگاه قرآن تاالر در ن

گردد كه همبستگي بين دبي آب و مجموع مواد محلول در اين ايستگاه ضعيف  توجه به اين نمودار مالحظه مي

  . گرم در ليتر باشند ميلي 500تا  150هاي آب داراي مجموع مواد محلول بين  باشد هرچند اكثر نمونه مي

  :ايستگاه بابل: ب

با توجه به . نشان داده شده است 43وع مواد محلول و دبي آب در اين ايستگاه در نمودار صفحه مجمرابطه بين 

. باشد گردد كه همبستگي بين دبي آب و مجموع مواد محلول در اين ايستگاه ضعيف مي اين نمودار مالحظه مي

گرم در  ميلي 800متر از اند داراي مجموع مواد محلول ك هاي كم برداشت شده هاي آب كه در دبي اكثر نمونه

گرم  ميلي 400اند داراي مجموع مواد محلول كمتر از  هاي باال برداشت شده هاي آب كه در دبي ليتر و اكثر نمونه

  . باشند در ليتر مي
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  بابلرود E.Cهدايت الكتريكي  -8

شوند و ميزان آن متناسب با مقدار  آنها حاصل ميهدايت الكتريكي آبها در اثر يونيزاسيون نمكهاي محلول در 

mag. شود كاتيونها و آنيونهاي محلول در آب به ميلي اكي واالن در ليتر بيان مي متر  ميكروموس بر سانتي 1/

E.C× رابطه  (E.C)دايت الكتريكي واالن در ليتر همچنين ه مقدار كاتيونها و يا آنيونها به ميلي اكي 100=

  . توان بيان نمود دارد كه بصورت زير مي) به ميلي گرم در ليتر(مستقيمي با مجموع مواد محلول 

E.C(M. MoHos / cm) (1.9 1.7)T.D.S(mg /1)= −  

رابطه بين هدايت الكتريكي و مجموع مواد محلول در هر يك از ايستگاههاي هيدرومتري با توجه به نتايج 

  . ارائه گرديده است 49و  48هاي  ايي آب در نمودارهاي صفحههاي تجزيه شيمي نمونه
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  بندي آب از نظر شرب طبقه -9

در اين روش متوسط مقادير كاتيونها و . بندي آب از نظر شرب از دياگرام شولر استفاده شده است براي طبقه

لر براي دو ايستگاه قرآن تاالر و بابل هاي تجزيه شده محاسبه و سپس بر روي دياگرام شو آنيونها در كل نمونه

  . آورده شده است

  

  :الف ـ ايستگاه قرآن تاالر

با توجه به اين نمودار مالحظه . ارائه شده است 52كيفيت آب از نظر شرب در اين ايستگاه در نمودار صفحه 

  . گيرد قرار ميگردد كه متوسط مينيمم عناصر در كالس خوب و ماكزيمم آن بيشتر در كالس قابل قبول  مي

  :ب ـ ايستگاه بابل

با توجه به اين نمودار مالحظه . ارائه شده است 53كيفيت آب از نظر شرب در اين ايستگاه در نمودار صفحه 

گردد كه اكثر متوسط و كليه مينيمم عناصر شيميايي  در كالس خوب قرار دارند در حاليكه ماكزيمم مقادير  مي

  .اند ول واقع شدهمشاهده شده  در كالس قابل قب
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  بندي آب از نظر كشاورزي طبقه  -10

و با كمك دياگرام و يلكوكس  (S.A.R)و ضريب جذب سديم  (E,C)با استفاده از مقادير هدايت الكتريكي 

  . ارائه شده است 30و  29كيفيت آب در ايستگاههاي محدوده اين پروژه بررسي و در نمودارهاي صفحه 

هاي برداشت شده در ايستگاه بابل در كالس  گردد كه كيفيت آب اكثر نمونه رها مالحظه ميبا توجه به اين نمودا

C2S1  وC3S1 گيرند قرار مي .  

كه در  باشند و كيفيت آبهائي گيرند براي انواع گياهان خوب مي قرار مي C2S1كه در كالس  كيفيت نمونه آبهائي

و ميزان نفوذپذيري خوب باشند براي مقاصد كشاورزي كه بافت خاك  اند تا زماني قرار گرفته C3S1كالس 

  . مناسب است
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  :شناسي طالعات خاكم

و تعيين طرح فيزيكو شيميايي و هيدروبيولوژي بابلرود به منظور شناخت پتانسيل خاكهاي محدود مطالعاتي 

مطالعات . شناسي بر اساس روش اجرايي طرح مذكور گزارش حاضر تهيه شده است ويژگيهاي خاك

شناسي حوزه آبريز بابلرود با همكاري موسسه تحقيقات خاك و آب و گزارش مهندسين مشاور الكساندر  خاك

  . گيپ انجام شده است

يادآوري است كه به جهت اهميت برنج در تركيب كشت منطقه بابلرود مشاورين الكساندر ـ گيپ بر  شايان

براي ساير محصوالت خاكهاي محدوده را از نظر كشت  خاك عالوه بر تعيين كالس خاكاساس ويژگيهاي 

  . كه اين كار در گزارش مؤسسه تحقيقات خاك و آب انجام نگرفته است. بندي نموده است برنج نيز طبقه

شناسي ابتدا كليه اطالعات الزم و مربوط به منطقه مورد مطالعه از قبيل آمار  به منظور انجام مطالعه خاك

آوري گرديده تا در مرحله  ي، منابع آب و هيدرولوژي اطالعات كشاورزي و غيره جمعشناس هواشناسي، زمين

مطالعات انجام شده . تعيين خصوصيات خاكها با همكاري مؤسسه تحقيقات خاك و آب مورد استفاده قرار گيرد

سعت اي به و در منطقه 1356و پائيز و زمستان سال  1356توسط مؤسسه تحقيقات خاك و آب در تابستان 

  . هكتار انجام شده است 320000

الذكر را  هكتار بخشي از مطالعات فوق 110000محدوده طرح هيدرولوژي و هيدروبيولوژي بابلرود به وسعت 

هكتار آن به طور نيمه تفصيلي و بقيه اراضي به صورت اجمالي مورد مطالعه قرار  000/100گيرد كه  دربر مي

  . گرفته است
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 Physiographicقات خاك و آب عكسهاي هوايي را با استفاده از روش فيزيوگرافي كارشناسان مؤسسه تحقي

analysis  و با در نظر گرفتن عواملي از قبيل شيب و پستي و بلندي، فرسايش شبكه زهكش طبيعي، رنگ متن

  . اند عكسها و وضع ظاهري زمين تفسير و نقشه تفسيري اوليه را تهيه نموده

2×/رخهائي به فواصل  ئي، مطالعات اجمالي نيمدر مراحل كارهاي صحرا 2 كيلومتر و در مطالعات نيمه  5

/تفصيلي پروفيلهائي به فواصل  /×1 5 1 در مطالعات نيمه تفصيلي براي تعيين حدود . اند كيلومتر حفر كرده 5

وسيله نقاط مطالعاتي نيمه تفصيلي  عه شده است كه بدينهايي حفر و مطال خاكها، در بين پروفيلهاي خاك مته

×750   .باشد متر مي 750

گيري ميزان  اندازهاز كليه افقهاي خاك نمونه الزم تهيه و در آزمايشگاه صحرائي، آزمايشات اوليه كه شامل 

ه و پس از تعيين پروفيلهاي شاهد هر امالح محلول، اسيديته، آزمايش مكانيكي و كربنات كلسيم است انجام شد

  . هاي مختلف انجام شده است هاي خاك در اليه سري، آزمايشات كامل شيميايي بر روي نمونه

  

  واحدهاي فيزيوگرافيك -11

  . توان تقسيم نمود بر اساس شكل ظاهري اراضي، اراضي منطقه پروژه را به چهار دسته به شرح زير مي

  :ها اي و مخروط افكنه هاي مرتفع و دامنه دشت -1

اند و به علّت اختالط و ادغام  واحدهاي فيزيوگرافيك فوق در مجاورت ارتفاعات جنوبي دشت واقع شده

  . باشند رسوبات از همديگر قابل تفكيك نمي

اين اراضي داراي شيب متوسط و پستي و بلندي كم هستند و از خاكهايي با بافت سنگين تا خيلي سنگين تشكيل 

  .دان شده
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  .وضعيت زهكشي داخلي اراضي از مناسب تا ضعيف متغير است

ولي به علّت ارتفاع نسبي اين اراضي نسبت به اراضي مجاور آب زيرزميني در عمق بيش از دو متري سطح زمين 

سجادرود، كرسنگ، اسكليم، (هاي جاري شده  واقع شده است، به علّت شيب متوسط اراضي، انهار و رودخانه

در اين قسمت داراي شيب بيشتري نسبت به ساير نقاط بوده و در نتيجه داراي ) هاي ابتدايي بابلرود بابلك شاخه

  .تري هستند مسير مستقيم

  . ها، در حال حاضر نسبتاً تحت كشت مركبات و برنج قرار دارد اي و مخروط افكنه اراضي دشتهاي مرتفع و دامنه

  :هاي سيالبي دشت -2

خاكهاي اين واحد در نتيجه . رودخانه بابلرود قرار گرفته استفيك عمدتاً در اطراف اراضي اين واحد فيزيوگرا

  . اند و بافت خاك از متوسط تا سنگين متغير است گسترش سيالبهاي رودخانه بابل در اراضي مجاور تشكيل شده

واصل دورتر قرار اند داراي بافت متوسط و خاكهايي كه در ف خاكهايي كه در مجاورت رودخانه بابل واقع شده

هاي اصلي  كالرود، خرون كالرود و شاخهدر اين اراضي نهرهاي مگالون . باشند اند داراي بافت سنگين مي گرفته

  . بابلرود و سجادرود جريان دارند

  . عمق آب زيرزميني در اين واحد فيزيوگرافيك در عمق بيش از دو متر نسبت به سطح زميني واقع شده است

  :اي اي، اراضي پست، اراضي بين رودخانه فتي رودخانههاي آبر دشت -3

ها واقع  و در حد فاصل رودخانه 2و  1واحدهاي فيزيوگرافيك فوق در قسمت مياني منطقه فيزيوگرافيك 

اند، اين اراضي داراي شيب ماليم و يا مسطح و بدون پستي و بلندي هستند و خاكهاي تشكيل دهنده آنها  شده

  .ا خيلي سنگين هستندداراي بافتي متوسط ت
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شيب اصلي منطقه به سمت اين اراضي است و در نتيجه كليه هرز آبهاي سطحي و عمقي اراضي مجاور و 

عامل فوق منجر به . باشند باالدست در اين اراضي تجمع نموده و به علّت كمي شيب قادر به تخليه از منطقه نمي

و منجر به ايجاد نقاط ماندابي و افزايش سطح آب بروز مشكالت زهكشي سطحي و عمقي در اين اراضي شده 

  . گردد زيرزميني مي

  :اراضي ساحلي -4

اين اراضي . فيزيوگرافيك در منتهي اليه شمال بابلرود و در مجاورت درياي مازندران واقع شده استاين واحد 

شني و قابليت نفوذ خيلي اند و به همين علّت خاكهاي اين واحد داراي بافت  روي دريا تشكيل شده در نتيجه پس

وضعيت زهكشي داخلي اين اراضي مناسب است، شيب كلي اين واحد فيزيوگرافيك ماليم و . باشند زياد مي

گردد  از اين اراضي در حال حاضر به عنوان مرتع استفاده مي. نمايد ميزان پستي و بلندي از كم تا متوسط تغيير مي

  . مسكوني درآمده است و بخش عمده اين اراضي نيز به صورت نقاط
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  :ها حوزه آبريز بابلرود وضعيت توپوگرافي دشت

هاي  بدين ترتيب كه در واحدهاي دشت. نمايد از وضعيت فيزيوگرافي تبعيت مي  وضعيت توپوگرافي دشت

  . درصد هستند 2-5ها و اراضي مرتفع داراي شيب متوسط  اي و مخروط افكنه مرتفع دامنه

  . در اين اراضي از كم تا نسبتاً كم متغير استميزان پستي و بلندي 

درصد و پستي و بلندي به ميزان كم مشاهده  0-2در اراضي دشت سيالبي كنار رودخانه بابل، شيب عمومي 

  . گردد مي

درصد و فاقد  0-2اي  اي، اراضي پست و اراضي بين رودخانه هاي آبرفتي رودخانه شيب عمومي در اراضي دشت

  . تندپستي و بلندي هس

رسوبات بادي تجمع يافته در اين اراضي منجر به ايجاد . درصد هستند 0-2اراضي ساحلي داراي شيب ماليم 

هاي كوچك كم ارتفاع گرديده است و در نتيجه ميزان پستي و بلندي در اراضي از نسبتاً كم تا كم متغير  تپه

  . است

  . اده شده استنشان د 63وضعيت توپوگرافي منطقه بابلرود در نقشه صفحه 

  

  رژيم رطوبتي خاك -12

رژيم رطوبتي خاك بر حسب وجود با عدم وجود يا عدم وجود آب زيرزميني و قدرت نگهداري آب در خاك 

  . گردد و اينكه چه مدت از سال و در چه درجه حرارتي مقطع رطوبتي خاك مرطوب و يا خشك باشد تعيين مي

  . تي در خاك تشخيص داده شده استدر منطقه مورد مطالعه دو نوع رژيم رطوب
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  Eyueic رژيم رطوبتي آكوئيك -1

در اين شرايط . آيد در اثر باال بودن آب زيرزميني يا صعود آب در اثر قوه شعريه به وجود مي اين رژيم رطوبتي

خاك يك محيط كامالً احيا و عاري از اكسيژن فعال است در اين صورت خاك داراي رنگهاي خاكستري تا 

پيوندد  گراد به وقوع مي اين پديده در شرايط درجه حرارت مناسب يعني باالتر از يك درجه سانتي. وني استزيت

كه در اين شرايط ميكروارگانيسمها فعال بوده و اكسيژن موجود در آب را مصرف و در نتيجه از اكسيداسيون 

  . آورند محيط جلوگيري به عمل مي

   Xeric رژيم رطوبتي زريك -2

كه تحت تأثير آب زيرزميني قرار ندارند و حالت ندارند جزء رژيم رطوبتي  رطوبتي خاك در خاكهائيرژيم 

   . گيرند زريك قرار مي

گراد است خاك بيش از  درجه سانتي  8كه درجه حرارت خاك بيش از  هنگامي) بابلرود(در منطقه مورد مطالعه 

گراد است بيش از نيمي از  درجه سانتي 50يش از كه درجه حرارت خاك ب روز پيوسته مرطوب و هنگامي 90

روز پيوسته خاك مرطوب و در تابستان بيش  45در زمستان حداقل بيش از . مرطوب است) 45(مدت زمان فوق 

 Xericبا توجه به مشخصات فوق رژيم رطوبتي خاكها جزء رژيم رطوبتي . روز پيوسته خاك خشك است 45از 

گردد كه آب در اثر نيروي ثقل زميني به اعماق نفوذ نموده و باعث  ميرطوبت اضافي خاك باعث . است

  .گردد شستشوي امالح محلول و كربناتها مي

  . گردند با كم شدن ميزان رطوبت و خشك شدن خاك كربناتها در خاك زيرين متمركز مي

مقدار كربن آلي در خاكها  .تر نسبتاً قليايي است واكنش خاك در مناطق پر باران نسبتاً اسيدي و در مناطق خشك

  . يابد به طور زياد و با كم شدن بارندگي مقدار آن كاهش مي
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  رژيم حرارتي حوزه بابلرود -13

طور كلي درجه حرارت روي فرآيندهاي بيولوژيكي، شيميايي، فيزيكي خاك مؤثر و رشد و نمو گياه، تشكيل  به

گيري مستقيم استفاده  توان از روش اندازه رت خاك ميبراي تعيين ميانگين درجه حرا. نمايد خاك را كنترل مي

  . گراد به ميانگين درجه حرارت ساليانه هوا افزود نمود و يا يك درجه سانتي

متري خاك به  سانتي 50كه تغييرات هوا در فصول مختلف و نوساناتش در شب وروز در عمق  با توجه به اين

بندي در نظر  متري خاك براي طبقه سانتي 50خاك را در عمق رسد، بنابراين تغييرات درجه حرارت  حداقل مي

بر اساس آمار دماي هوا و تبديل آن به دماي خاك، خاكهاي منطقه بابلرود جزء رژيم حرارتي . گيرند مي

Thevmic قرار دارد .  

  

  تشريح سريهاي خاك اراضي بابلرود -14

جه تكاملي خاكها، رژيم رطوبتي خاك، طبقات و تمايز در آنها، از قبيل دربر اساس خصوصيات كلي خاكها 

مشخص كننده، بافت اسيديته، ميزان كربناتها، ميزان مواد آلي و غيره، خاكها محدوده رودخانه بابل به سريهاي 

  :اند كه عبارتند از مختلف تقسيم شده

  (Ba) سري خاكهاي بابل -1

ي است خيلي عميق با تكامل پروفيلي به مشخص شده است خاك (Ba)ي خاكها بر روي نقشه با عالمت اين سر

  . اي مايل به خاكستري تيره با بافت خيلي سنگين رنگ قهوه

باشد كه  هاي رنگي مي ساختمان خاك مكعبي و منشوري نسبتاً قوي است و داراي ميزان متوسطي از لكه

  . دهنده وضعيت زهكشي ضعيف است نشان
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بافت خاك سطحي در اين ) متر سانتي 75-120(يي قرار دارد آب زيرزميني در اين اراضي در سطح نسبتاً باال

و بافت خاك زيرين بستگي به فاصله خاكها تا رودخانه بابل . نمايد تغيير مي Silty clay Silty clay loamاراضي از 

در قسمت زيرين خاكها شني و در فواصل دور از اند  دارد در خاكهايي كه در نزديك رودخانه واقع شده

نه خاك زيرين داراي بافت خيلي سنگيني است اين اراضي داراي شيب ماليم و بدون پستي و بلندي و رودخا

  . فرسايش هستند و در حال حاضر زير كشت برنج قرار دارند

متغيير است ميزان رس در  8-5/7متر و اسيديته ان بين  موس بر سانتي  ميزان شوري اين خاكها كمتر از دو ميلي

  . است% 5درصد و ميزان مواد خنثي شونده كمتر از  35اً بيش از اين خاكها عموم

  . وضعيت اين خاكها از نظر مواد آلي و فسفر و حاصلخيزي نسبتاً مناسب است

  (Ga) افروز سري خاكهاي گنج -2

 (Ga)شناسي ضميمه با عالمت  رسوبات آبرفتي رودخانه بابل تشكيل شده و بر روي نقشه خاك اين خاكها از

و ساختمان  clay, Silty clayداده شده است خاكي است خيلي عميق با تكامل پروفيلي با بافت خيلي سنگين نشان 

. يابد هاي زيرين به ساختمان فشرده و يا مكعبي ضعيف تغيير شكل مي مكعبي نسبتاً قوي ساختمان خاك در اليه

ه زهكشي طبيعي ضعيف اين خاكها است دهند گردد كه نشان هاي رنگيني در افق زيرين مشاهده مي مقداري لكه

باشد اين اراضي  هاي مؤسسه تحقيقات آب و خاك در اين خاكها نسبتاً باال مي سطح آب زيرزميني طبق گزارش

متغيير و ميزان شوري كمتر از دو  2/8تا  80/7اسيديته خاك از . داراي شيب ماليم و پستي و بلندي كم هستند

  . متر است ميلي موس بر سانتي

و از نظر % 46درصد متغيير است ميزان رس در اين خاكها معموالً بيش از  5/35تا  5ميزان مواد خنثي شونده از 

  . مواد آلي و فسفر و حاصلخيزي خاك در وضعيت مناسبي است
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  (KZ) سري خاكهاي خزر -3

افت سطحي خيلي هاي ساحلي تشكيل شده است و خاكي است عميق بدون تكامل پروفيلي با ب خاكها از شناين 

اي و ضعيف زهكشي طبيعي اين خاكها طبق گزارش  و داراي ساختمان دانه) Sondto loamy sand(سبك تا سبك 

رسد به علّت عدم وجود خروجي مناسب آب زيرزميني  شناسي نسبتاً ضعيف است كه به نظر مي مؤسسه خاك

  .باشد

توسط جنگلهاي ا يباشد و در حال حاضر باير و  مي اين اراضي داراي شيب ماليم و پستي و بلندي كم تا متوسط

 7/0متغيير و ميزان شوري خاك كمتر از  8تا  6/7اسيديته خاكها بين . انار وحشي و مراتع اشغال شده است

درصد و از نظر حاصلخيزي  5/37تا  5/14بين  (KZ)متر است ميزان كربنات كلسيم در خاك  موس بر سانتي ميلي

  .ضعيف هستند

  (BO) ي خاكهاي برجسر -4

 ,Silty loamاين خاكها از رسوبات آبرفتي تشكيل شده، خاكي است عميق بدون تكامل پروفيلي با بافت متوسط 

loam  ،در برخي از مناطق بافت خاك سطحي از با ساختمان فشردهSandy loam زهشكي . تشكيل يافته است

جات، غالت و باغات قرار گرفته است اين  يفيو در حال حاضر تحت كشت ص. طبيعي اين اراضي مناسب است

و ميزان  2/8 (BO)حداكثر ميزان اسيديته خاك . اراضي داراي شيب ماليم و معموالً بدون پستي و بلندي است

متغيير و درصد مواد آلي  23تا  17ميزان مواد خنثي كننده از . باشد موس مي ميلي 65/0شوري اراضي كمتر از 

  . مناسب است (BO)شناسي حاصلخيزي خاك  طبق گزارش اداره خاك. درصد است 3/0بيش از 

  (AF)سري خاكهاي افراتخت  -5

هاي ابتدايي آن سجادرود و كالرود تشكيل يافته و بر  بابلرود و شاخه  رسوبات آبرفتي رودخانهاين خاكها از 

پروفيلي با بافت متوسط  خاكي است خيلي عميق بدون تكامل. نشان داده شده است (AF)روي نقشه با عالمت 
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Silty loam هاي زير  و بافت اليهloamy sand  تاSilty loam هاي رنگيني در  با ساختمان فشرده تا بشقابي مطبق، لكه

آب زيرزميني در عمق . است (AF)دهنده وضعيت زهكشي ضعيف خاك  شود كه نشان هاي زيرين ديده مي اليه

اين اراضي داراي شيب ماليم و بدون پستي و بلندي هستند و در . اردمتري اين خاكها قرار د سانتي 200-120

هاي  و ميزان شوري در اليه 8تا  8/7ميزان اسيديته خاكها . حال حاضر تحت كشت صيفي و برنج قرار دارد

 21تا  6ميزان رس از . كمتر است 75/2مختلف پروفيل شاهد طبق گزارش مؤسسه تحقيقات آب و خاك از 

درصد است اين خاكها از نظر مواد آلي و فسفر و حاصلخيزي نسبتاً  15ان مواد خنثي شونده بيش از متغير و ميز

  . مناسب است

  MTسري خاكهاي ميان تاالر  -6

خاكي است خيلي . مشخص شده است MTتشكيل يافته و بر روي نقشه با عالمت  اين خاكها از رسوبات آبرفتي

و در اليه  Silty clayهاي مياني خاك داراي بافت  اي، در اليه ختمان دانهو سا Silty loamعميق با بافت متوسط 

زهكشي طبيعي اين اراضي نسبتاً . و ساختمان مكعبي نسبتاً قوي است Silty clay loamزيرين داراي بافت سنگيني 

باشد و در حال حاضر تحت  يب متوسط و پستي و بلندي كم تا متوسط ميضعيف است اين اراضي داراي ش

  . پوشش جنگل قرار دارد

ر متغي 40تا  22ميزان رس از . و ميزان شوري كمتر از يك ميلي موس است 9/7تا  7/6اين خاكها داراي اسيديته 

  .باشد و از نظر مواد آلي و فسفر و حاصلخيزي خاك از كيفيت خوبي برخودار مي

  (BN) سري خاكهاي باني كال -7

 Silty clay loamاز رسوبات آبرفتي تشكيل شده و خاكي است عميق با تكامل پروفيلي با بافت سنگين اين خاكها 

با ساختمان فشرده در  loamبا ساختمان مكعبي نسبتاًٌ قوي در قسمت مياني و بافت   Silty clayهاي زيرين  بافت اليه
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دهنده زهشكي ضعيف خاك  هاي مياني و زيرين وجود دارد كه نشان نگيني در اليههاي ر قسمت تحتاني، لكه

(BU) درصد  35درصد رس در اين خاكها بيش از . باشد اراضي داراي شيب ماليم و پستي و بلندي مي. است

 اين خاكها از نظر مواد آلي و حاصلخيزي از كيفيت مناسبي. افق تجمع رس در اين خاكها وجود دارد. است

  .باشد برخوردار و از نظر فسفر نسبتاً فقير مي

  (Da)سري خاكهاي درزي كال  -8

خاكي است . مشخص شده است (Da)خاكهاي اين سري از رسوبات آبرفتي تشكيل و بر روي نقشه با عالمت 

وجود  و ساختمان فشرده تا مكعبي خيلي ضعيف،   Silty loam  loam ,عميق، بدون تكامل پروفيلي با بافت متوسط

دهنده وضعيت نامناسب زهكشي اراضي است و سطح آب زيرزميني نسبتاً  هاي رنگي در افقهاي زيرين نشان لكه

اين اراضي داراي شيب ماليم و بدون پستي و بلندي هستند و قسمت عمده آنها تحت كشت برنج و در . باالست

  . برخي نقاط تحت كشت صيفي قرار گرفته است

متر است ميزان رس در  متغير و ميزان شوري خاكها كمتر از دو ميلي موس بر سانتي 2/8تا  8/7از اسيديته خاكها 

 5/16درصد و ميزان مواد خنثي شونده بيش از  74درصد و ميزان كربن آلي كمتر از  18بيش از  (Da)خاكهاي 

  . درصد است

عالوه بر سريهاي . باشند بتاً مناسب مياين خاكها از نظر ميزان فسفر تقريباً ضعيف هستند و از نظر حاصلخيزي نس

خاك باال بخشي از منطقه مورد بررسي تحت عنوان اراضي متفرقه تقسيم شده كه شامل مناطق مسكوني به 

بر روي نقشه سريهاي  (RW)و بستر سنگالخي رودخانه  (M)مناطق باطالقي به عالمت  (U)عالمت اختصاري 

  . خاك نشان داده شده است
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  اسيشن زمين -15

  :موقعيت جغرافيايي -1

پروژه بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي بابلرود در شمال ايران و در استان مازندران قرار منطقه مورد مطالعه 

بطور كلي مختصات جغرافيايي . توان از بابلسر، اميركال و بابل نام برد دارد از شهرهاي عمده مسير بابلرود مي

  :باشد ميمحدود مورد بحث به قرار زير 

  20/36تا  40/36و عرض جغرافيايي     25/52تا  50/52طول جغرافيايي 

  . موقعيت محدود پروژه در نقشه شماره يك و صفحه ؟؟؟؟ مشخص شده است

  :شناسي قبلي مطالعات زمين -2

وسط بيشتر از وسعت منطقه مطالعاتي پروژه هيدرولوژي و هيدروبيولوژي بابلرود تمطالعات قبلي در محدود كمي 

  . هاي الكساندرگيپ و مهاب ـ سونكو صورت گرفته كه بطور كلي در سطح شناخت بوده است شركت

يك از  ليكن در هيچ. اند يابي شده مطالعات مذكور نهايتاً منجر به ارائه خطوط كلي براي بررسي در سطح امكان

  .يابي صورت نگرفته است موارد، مطالعاتي در سطح امكان

  :ـ سوئكو مطالعات مهاب. الف

مطالعات تأمين آب دراز مدت تهران صورت گرفته و خالصه گزارش كه در زير ارائه تحت عنوان اين مطالعات 

  . استخراج شده است 1978گردد از گزارش ويژه بررسي نياز و تأمين آب منطقه تهران سال  مي

شره توسط ارگانهاي مختلف بوده و شناسي منت هاي زمين ها و نقشه بر اساس گزارشگزارش مهاب ـ سوئكو صرفاً 

  . مطالعه محل تنها در چند مورد، بصورت بسيار كلي و محدود صورت گرفته است

بازديد از محل سدها بر اساس اهميت آنها بوده و به دليل عدم تقديم و يا اشكاالت دستيابي، از بازديد برخي از 

  .ها صرفنظر گرديده است محل
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  :د كه در گزارش مهاب ـ سوئكو به آنها اشاره شده عبارتند ازمحل سدهاي رودخانه بابلرو

  كيلومتري جنوب بابل 33محل سد لفورك در فاصله 

  كيلومتري جنوب بابل 21محل سد چهره در 

  كيلومتري جنوب بابل 18محل سد ريش كال در 

  كيلومتري جنوب بابل 13محل سدي در تقاطع سجادرود و در 

هاي محدوده پروژه به مخزن سدها اختصاص يافته  ر به چگونگي انتقال آب رودخانههايي از گزارش مذكو بخش

اي در پائين دست آن مورد تأكيد  و همچنين ايجاد سد مخزني بر روي رودخانه بابل و احداث كانالهاي زنجيره

  . قرار گرفته است

  :مطالعات الكساندر گيپ. ب

) دشت مازندران(، توسعه منابع آب در منطقه مورد مطالعه شركت الكساندر گيپ 1957سال هدف از مطالعات 

  . اي تاالر، بابل، هراز را نيز در برداشته است بوده كه محدوده رودخانه

بندي شده و كالً پنج رودخانه سياه  جهت سهولت در امر مطالعات، محدوده طرح مزبور به هشت ناحيه تقسيم

  .اند ررسي قرار گرفتهرود مورد ب رود، هراز، بابل، تاالر، و آلش

اي كه امكان توسعه آن، جهت جبران هرگونه كاهش آب رودخانه هراز كه  برداري نشده همچنين منابع آب بهره

بار باشد،  ممكن است در نتيجه انحراف آب با احداث سد الر پيش آيد و براي كشاورزي دشت مازندران زيان

  .اند مورد توجه و بررسي قرار گرفته

باشند از محل سد ريش كال و تهمتن كال  سازي در سيستم رودخانه بابل مي يي كه داراي پتانسيل ذخيرهها از محل

هاي دقيق، ارقام ارائه شده براي هر يك از دو محل مذكور تقريبي تلقي  نام برده شده است كه به دليل نبود نقشه
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اجتماعي اشاره شده و نيز امكان اشتغال آب  در اين مطالعات در رابطه با محل سد ريش كال، به مسائل. شده است

  . هاي سجادرود از محل تهمتن كال و تاالر از محّلي در باالدست شيرگاه مورد تأكيد قرار گرفته است رودخانه

  

  :شناسي عمومي پروژه هيدرولوژي و هيدروبيولوژي بابلرود زمين

ساختي در اين  هاي زمين ل از دوران سوم، فعاليتتا قب. منطقه مورد مطالعه در ناحيه شمال البرز واقع شده است

خوردگي، فاز مياني جنبشي كوهزايي آلپ، فقط  اولين مرحله چين. شد زايي محدود مي منطقه به حركات خشكي

  . به وقوع پيوست) پالئوسن تحتاني(در طي دوره پالئوژن 

ديده و نهايتاً حوزه پاراتتيس را از حوزه به وجود آمدن گسل البرز سبب باال آمدن بيشتر سلسله جبال البرز گر

  . تتيس ايران مركزي جدا نمود

خوردگي از آخرين فاز جنبش كوهزايي آلپ در دوره نئوژن صورت گرفت و دگر شيبي  دومين مرحله چين

ها، يك سري تاقديس و  خوردگي در نتيجه اين چين. دار بين رسوبات سارماسين مياني را به وجود آورد زاويه

  .وديس موازي، با امتداد شرقي ـ غربي به وجود آمدنا

. باشند باشد كه احتماالً هنوز هم فعال مي هاي عمده زمين ساختي ناحيه مي هاي خزر و شمال البرز، از پديده گسل

به وجود آمدن گسل خزر، باال آمدن بلوك واقع بين گسل شمال البرز و گسل خزر و فروافتادگي درياي خزر را 

  .دسبب گردي

  . ترين سازندي كه در محدوده مذكور داراي رخنمون است متعلق به دوره پرميني بوده است قديمي

هاي آهكي  رسوبات پرميني از قديم به جديد از سازندهاي دو رودخانه روته و نسن تشكيل شده كه غالباً از اليه

  .بات ترياس قرار گرفته استدر جنوب شهر آمل، باالترين قسمت آن، بطور دگرشيب در زير رسو. باشد مي
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هاي آهكي نازك اليه آغاز شده كه در آنها اثر كرم بحد وفور به  رسوبات اخيرالذكر، در بيشتر نقاط، با اليه

هاي تبخيري  هاي گچي بر روي اين رسوبات وجود حوضچه سنگهاي دولوميتي محتوي اليه. خورد چشم مي

  .رساند به اثبات ميمحلي كه به طور پراكنده شكل گرفته بودند را 

رسد در ناحيه البرز، از دوره ترياس به دوره ژوراسيك، به دليل پسروي دريا قبل از دوره،  به نظر مي

گذاري پيوسته ادامه  گذاري به طور پيوسته ادامه نداشته، ولي از دوره ژوراسيك به دوره كرتاسه رسوب رسوب

در ) كرتاسه پائين(و نيوكومين ) ژوراسيك فوقاني(نين داشته است، به طوريكه سنگهاي آهكي متعلق به تيتو

  . بيشتر نقاط ديده شده است

براساس مطالعات انجام شده، رسوبات پالئوژن در ناحيه البرز مشاهده نگرديده و رسوبات دوران سوم با يك 

  .اند دگرشيبي، بر روي آهكها و مارفهاي كرتاسه باال، قرار گرفته

ر حوضه رسوبي در جنوب فالت ايران، يك حوضه رسوبي در شمال اين فالت وجود در دوره نئوژن، عالوه ب

  . گرفته است داشته است كه بخش شمال گسل البرز و دشت ساحلي درياي خزر را در بر مي

قسمت اعظم منطقه مورد مطالعه اين پروژه واقع در محدوده رودخانه بابل در اين بخش از حوضه و حتّي به طور 

  .اند واقع شده) 2(و گسل خزر ) 1(توان گفت بين گسل البرز  محدودتر مي

خوردگي و در نتيجه،  چين) 4(و قبل از آكجاگيل ) 3(رسوبات نئوژن واقع بين اين دو گسل بعد از سارماسيني 

ها سپس تحت  خوردگي اين چين. اند يك سري تاقديس و ناوديس با امتداد محوري شرقي و غربي پديد آورده

هايي با امتداد شمالي ـ جنوبي، شمال غربي ـ جنوب شرقي و شمال شرقي ـ  تهاي جديدتر توسط گسلاثر فعالي

  .اند به وجود آمده... هايي چون تاالر، بابل، هراز و  جنوب غربي شكسته شده و سپس رودخانه

اي  تي و واريزهاند و به جز رسوبات آبرف رسوبات كواترنر، به طور هم شيب بر روي رسوبات نئوژن قرار گرفته

  . جوان، به ندرت رخنموني از آنها ديده شده است ولي در حفاريهاي اكتشافي، وجود آنها به اثبات رسيده است
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  .دهد شناسي عمومي منطقه بابلرود را نمايش مي زمين 67نقشه صفحه 

  ساخت منطقه مينز -16

اولين . شد زايي محدود مي به حركات خشكي هاي تكتونيكي در اين منطقه، اوايل دوران سوم، فعاليتتا قبل از 

سلسله كوههاي البرز سرانجام در زمان ميوپليوسن . خوردگي، فقط در طي دوره پالئوژن به وقوع پيوست فاز چين

  .شكل گرفت

بعد از پالئوسن تحتاني به وقوع پيوست و با ) 1(خوردگي از فاز مياني جنبش كوهزايي آلپ  اولين مرحله چين

كيلومتر سبب باال آمدن بيشتر سلسله جبال  400ياد، به وجود آمدن گسل شمالي البرز به طول حدود احتمال ز

البرز گرديده و نهايتاً حوزه پاراتيتس را از حوزه تتيس ايران مركزي جدا نموده به طوريكه رسوبات نئوژن خزر 

  . تنها در شمال اين گسل گسترش يافتند

دار بين  خوردگي حاصل نموده و دگرشيبي زاويه رسوبات نئوژن چين) 2(خوردگي  در دومين مرحله چين

ها يك سري ناوديس و تاقديس  خوردگي در نتيجه اين چين. اند رسوبات سارماسين مياني را بوجود آورده

توان از تاقديس هفت تن كه در  اند كه از آن جمله مي باريك فشرده با امتداد تقريباً شرقي ـ غربي تشكيل شده

  .ار جاده شيرگاه ـ قائم شهر قابل رؤيت است نام بردكن

اي يا طبقات  از طرف ديگر باال آمدن بيشتر سلسله جبال البرز و فرسايش شديد آن سبب تشكيل رسوبات قاره

هاي آتشفشاني نيز صورت گرفته است و آثار مواد آتشفشاني بصورت  در عين حال فعاليت. گرديد) 3(اي  قهوه

  . و ناجم گزارش شده استسيل در تاقديس 

كيلومتر در زماني حدود دو ميليون سال پيش باال آمدن  600چنين به وجود آمدن گسل خزر به طول حدود  هم

بين گسل شمال البرز و گسل خزر و پائين رفتن فرو رفتگي خزر را سبب گرديده به طوري كه بلوك واقع 
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متر گزارش شده  1000الي  1000ف گسل خزر در حدود اي در دو طر هاي فوقاني سري قاره جابجايي بين بخش

  . است

هاي فرعي داراي امتدادي در جهت شرق  الذكر در منطقه مورد مطالعه و ساير گسل عالوه بر دو گسل اصلي فوق

هاي فرعي يا امتداد شمال شرقي ـ جنوب غربي  باشد يك سري گسل ـ شمال شرقي ـ غرب شمال غربي مي

  . آورند نمايند و يك سيستم گسلي تقريباً موزائيك شكلي را در اين منطقه به وجود مي ميگسلهاي قبلي را قطع 

ها با امتداد محوري تقريباً شرقي ـ غربي  ها و ناوديس عالوه بر عواملي كه موجب پيدايش يك سري از تاقديس

ربي موجب پيدايش يك هايي با امتداد شمالي ـ جنوبي شمال غربي ـ جنوب شرقي ـ جنوب غ اند، گسل گرديده

  .اند هاي كوچك و بزرگ شده سري از درها و آبراهه

اي كه از استحكام كمتري نسبت به ساير طبقات سنگي ديگر منطقه از قبيل  هاي مارني و مارن ماسه اليهفرسايش 

  .اند دهها نقش مؤثري را ايفا نمو ها و آبراهه ماسه سنگ، كنگلو و آهك برخوردارند در ايجاد اينگونه دره

ها در قسمتهاي كوهستاني، به طور موازي يا تقريباً موازي و در ناحيه دشت مازندران، با توجه به  سيستم آبراهه

  . گيرند افت شيب حالتي تقريباً مارپيچي به خود مي

هاي فراوان منطقه و نيز وجود طبقات ضعيف و لغزنده  همچنين به دليل شرايط آب و هوايي مرطوب و بارندگي

پيوندند كه به نوبه خود عامل ديگري براي تغييرات  هاي كوچك و بزرگ فراواني به وقوع مي ارني، زمين لغزهم

هاي آبريز بابلرود از طرف جنوب به دامنه شمالي رشته كوههاي  حوضه. باشد ژئومرفولوژيكي، در منطقه مي

طرف شرق به حوضه آبريز رودخانه سياهرود و  باشد، از متر مي 5678ترين آن قله دماوند بارتفاع  البرز، كه مرتفع

  . گردد رود محدود مي تاالر و از طرف غرب به حوضه آبريز رودخانه هزار آلش
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هاي تقريباً عمود بر محورهاي  كه در امتداد دره... هاي عمده منطقه از جمله بابل، هراز و تاالر و  رودخانه

اند جهتي تقريباً شمالي ـ  تر اين ناحيه تشكيل گرديده سنگي ضعيفها و ناوديسها و نيز در امتداد طبقات  تاقديس

كيلومتر مربع دارد سرازير  2000ها به طرف دشت مازندران كه وسعتي حدود  اين رودخانه. جنوبي دارند

متر در زير سطح درياي آزاد قرار گرفته است منتهي  27گردند و سرانجام به درياي خزر كه سطح آن حدود  مي

  . ندگرد مي

ها از جمله بابلرود در مسير خود در نتيجه انحالل و تخريب طبقات سنگي و نيز حمل مواد حاصله،  اين رودخانه

اند، ضخامت متوسط  ضخامت قابل توجهي از رسوبات آبرفتي را در مسير خود تا دشت مازندران، برجاي گذاشته

  .باشد متر مي 30تا  15هاي اصلي بين  اين آبرفتها در دره

  

  طالعه موجودات زنده آبزي بابلرودم -17

از تمام جانداران اكوسيستمهاي آبي بابلرود اعم از گياه و جانور تعيين كيفيت آب رودخانه بابلرود استفاده 

  . شوند ها در آرشيو بيولوژي ايستگاه تحقيقات شيالتي بابلسر نگهداري مي گرديد و تمام نمونه

  :بنتوزها -

زي امتيازات زيادي نسبت به ساير گروههاي جانداران داشته و مطالعات زيادي نيز  كفموجودات  در اين ميان

  . توان بصورت زير خالصه كرد امتيازات اين موجودات را مي. روي آنها انجام شده است

العاده حساس نسبت به آلودگي مانند  هاي مختلف آلودگي به سر برده و در بين آنها انواع فوق در طيف: الف

العاده مقاوم نسبت به آلودگي مانند كرمهاي  و انواع فوق Stonefliesمعروف به  Plecopteraحشرات راسته  الرو

  . آيند به حساب مي indicatorوجود دارند كه از نقطه نظر آلودگي منابع آبي شاخص  oligochaetaeخانواده 
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  .برند تحرك كمي داشته و بيانگر شرايط محلي هستند كه در آن به سر مي: ب

چنانكه . گيرد برداري و مطالعه آنها به سهولت صورت مي از نظر تعداد و اندازه جثه در حدي هستند كه نمونه: ج

  . باشند اغلب با چشم غير مسلح نيز قابل مشاهده و تشخيص مي

  

  :انواع كفزيان رودخانه بابلرود و درجه حساسيت آنها نسبت به آلودگي -

ي تنوع زيادي بوده و در صورتيكه شرايط الزم از نظر مقاومت در برابر شستشو را موجودات بستر رودخانه دارا

 (Hyporhisticinterstitiial) داشته باشند روي سنگها بسر برده و در غير اين صورت از فضاهاي مرده بين سنگها

  .كنند استفاده مي

     . آمده است 71-78و در جدول صفحه  .در اين گزارش بنتوزهاي هر منطقه بابلرود مطالعه و شناسايي شده است

برداري بنتوزي از مناطقي كه داراي بستري شني و گلي بوده با استفاده از دستگاه بنتوزگير از مساحتي  نمونه

اي به  محدودهمتر مربع و در مناطق سنگالخي با در نظر گرفتن  سانتي 250حدود 

)مساحت ) cm×
2

20 15 متر بنتوزهاي بدست آمده شمارش و مورد مطالعه  سانتي 5به عمق  متر مربع و سانتي300

هاي بنتوزي بعد از برداشت از بستر رودخانه به آزمايشگاه بخش بيولوژي ايستگاه تحقيقات  نمونه. اند قرار گرفته

الين ده ها در فرم سپس نمونه. آنها وزن شده و مورد شناسائي واقع شدندتي بابلسر منتقل و بعد از شمارش شيال

    .شوند درصد فيكس شده و در آرشيو ايستگاه بابلسر نگهداري مي

موجود نبود، لذا با ) دو گونه مختلف(از آنجا كه منبع و رفرانس جهت استخراج وزن استاندارد موجودات بنتيك 

هاي مختلف  زهگرم تعداد ده عدد بنتوزهاي يك گونه را در اندا ميلي 10استفاده از ترازوي نسبتاً حساس با دقت 

  . وزن نموده و سپس ميانگين وزني آنها تعيين شده و در يك متر مربع بيومس آنها محاسبه گرديده است
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شان كامل بوده  فقط آن تعداد صدفهايي كه پوسته خارجي Muluscaبيومس موجودات بنتيك از راسته در مورد 

  . استاست در نظر گرفته شده و از شمارش صدفهاي ناقص خودداري شده 

افروز، شارقد و قسمتهاي باال دست بابلرود توسط  توضيح است كه بستر رودخانه در مناطق درازكال، گنج شايان

  . نمايند برداري و عبور كاميونهاي دائماً فون بنتيكي را دستخوش تغييرات مي كارگاههاي شن و ماسه بواسطه ماسه

آيند ارائه  فيت بابلرود از نظر آلودگي به حساب ميدر ابتدا شرح مختصري در خصوص آن تعداد كه شاخص كي

  . گردد مي

العاده حساس بوده و  اين الروها نسبت به آلودگي فوق stonefliesمعروف به  Plecopteraالرو حشرات راسته  -1

روند و وجود آنها در آب نشانه عدم وجود آلودگي  هنگام بروز آلودگي نخستين موجوداتي هستند كه از بين مي

  .باشد و باال بودن سطح اكسيژن محلول است عالمت مشخصه آنها وجود دو زائيده در انتهاي بدن مي

ها اين حشرات پس از تبديل به حشره كامل در  معروف به يك روزه Ephemeropteraالرو حشرات راسته  -2

الرو . در انتهاي بدن استمهمترين نشانه الرو آنها وجود سه زائيده . ميرند ريزي كرده و مي عرض يك روز تخم

اين الروها استثناء بوده و . دباشن نسبت به آلودگي بسيار حساس مي Epeorus sppيكي از جنسهاي اين راسته بنام 

صفحات برانشي برگ مانند زير شكم  Plecoptera وجه تمايز آنها از الرو راسته . دو زائيده در انتهاي بدن دارد

يكي ديگر از جنسهاي  Baetis sspالرو . دهند مايان بوده و حالتي پهن به موجود ميكه از پشت نيز ن. الروها است

 Baetis alinusاي از اين جنس بنام  اين راسته در حد جنس شاخص كيفيت آب به حساب نيامده و فقط الرو گونه

هاي  كي از شاخهي(هايي كه ايستگاه قرآن تاالر در مسير سجادرود ـ  در نمونه. در برابر آلودگي حساس است

اي كوچك تبديل  مورد مطالعه واقع شده زود ميراني كه رشته مياني بسيار تحليل رفته و به زائده) فرعي بابلرود

  : هاي كناري بوده مانند و هم زود ميراني كه رشته مياني هم اندازه رشته (Epeorus spp): مانند. شده بود
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Ephemerella-ignita-caenis macrora 

  .شدمشاهده 

بار  21اين جانوران داراي بيش از . نمايند و از مواد گياهي تغذيه ميكنند  الرو زود ميران با آبشش تنفس مي

آيند و پرواز  و سپس به سطح آب مي. كنند اندازي هستند و از چند ماه تا سه سال در آب زندگي مي پوست

كه  ت يا چند روز بعد توليدمثل نموده بدون آنولي چند ساع. دهند اندازي را انجام مي كنند و آخرين پوست مي

  .ميرند تغذيه كنند مي

  Tricopteraالرو راسته  -3

اي شكل به سر  الروها نخست در محفظه استوانه. شوند اين الروها به دو گروه با محفظه و بدون محفظه تقسيم مي

چنانكه . گيرند استفاده قرار ميبرند كه شكل و مواد متشكله محفظه در شناسايي آنها در حد جنس مورد  مي

Sericostoma spp اي بسيار ظريف مركب از شن بسيار ريز بوده و  داراي محفظهSilo spp اي مركب  داراي محفظه

الروهاي گروه دوم داراي شكمي بسيار سخت هستند كه نياز به . باشند هاي مختلف مي ايي به اندازه از سنگ ريزه

اي رنگ دور ساير قسمتهاي  اي قهوه م خود را روي سنگها قرار داده و پوستهبدين جهت شك. محافظت ندارند

دست آمده  هاي به شوند لذا نمونه كه اين الروها به راحتي از پوسته خود خارج مي از آنجائي. كنند بدن ايجاد مي

قسمتهاي ابتدائي  است كه در Hydropsychae sppهاي اين گروه  از آنها معموالً بدون پوسته هستند يكي از جنس

  . آيند هاي فرعي بابلرود جدا گرديد اين الروها در حد جنس شاخص كيفيت آب به حساب نمي تمام شاخه

شارقد حوالي در نمونه به دست آمده در محلي به نام . اي روي سر دارند الروهاي اين جنس سه عدد پالك قهوه

زائده مياني بند آخر سفيد رنگ بوده و از بند . گرديد شناسايي Hydropsychae instabilisبند پي گلوگاه الرو 

  . هاي رشته مانند در چهار رديف قرار داشتند كه زوائد مياني كوتاه هستند چهارم زائده
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اگرچه در برابر آلودگي مقاوم هستند ولي در ايران به  Rhyacophila sppالروهاي جنس ديگري از اين گروه 

  . شوند ندرت يافت مي

اي رنگ داشته و در مقابل  اين الروها بدن بند بند و سر قهوه Dipteraاز راسته  Chironomidaeپشه خانواده الرو  -4

  .باشند آلودگي بسيار مقاوم مي

   Dipteraراسته  Dixidaeاز خانواده  Visa sppالروهاي  -5

العاده مقاوم  بل آلودگي فوقهاي قرمز رنگ ديده شده و در مقا به صورت رشته oligochaetaeكرمهاي خانواده  -6

  .هستند

  . باشند اين كرمها از طريق چشمهايشان از زالو قابل تشخيص مي Turbellariaكرمهاي پست شبيه زالو  -7

به  Sucker diskرسد و توسط اندام مكنده خود  متر مي ميلي 50كه اندازه آن تا  Leechيا  Erpobdella sppزالو  -8

  . كند و در آبهاي با آلودگيهاي متوسط از نظر اكسيژن محلول زندگي مي. بدچس اجسام سخت و سنگها مي

  . تعلق داشتند Gastropodaو  bivalviaنرمتنان مشاهده شده در اين رودخانه به دوره : نرمتنان -9

كه آوري گرديد  صدفهاي مورد مطالعه از مصب، زير پل اصلي بابلسر، مياندشت و زير پل عابر پياده بابلسر جمع

  :عبارتند از

صدف اين حلزون نازك و . متر و به رنگ سفيد بوده ميلي 6كه صدفي چپ گرد به اندازه  Physa fontinalis: الف

  .شوند هائيكه بار آلودگي فراوان و سرعت كم دارند ديده مي چرخش كوتاهي دارد و در رودخانه

رت از اسكلت خارجي محكمي است كه بدن اي تخم مرغي شكل و عبا صدف اين نرمتن تا اندازه: Anadont: ب

تر آن  هاي كلفت تر صدف شكمي و حاشيه هاي نازك و چپ متقارن، حاشيههاي راست  كفه. كند را محافظت مي

متورم در هر كفه وجود دارد كه يك برآمدگي . دندانهاي لواليي در اين نمونه وجود نداشت. باشند پشتي مي
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دور برآمدگي صدف تعداد زيادي خطوط رشد و نمو نزديك هم وجود  به. ترين قسمت آن است معرف قديمي

تر  تر و واضح خطوط رشد ساليانه مشخص. باشد دارد كه نشانه مراحل متوالي و متناوب رشد و نمو صدف مي

  . است

  . صدف دريايي كه در مصب بابلرود يافت شده است Horatia marina: ج

نمو متر قطر و داراي خطوط طولي و خطوط رشد و  ميلي 7يده صدف در يك سطح پيچ Planorbis albus: د

  .اي رنگ بود قهره

  . هاي بابلرود ديده شد اي كه در مصب و كناره صدف رودخانه Theodoxus pallasi: ه 

گواي شكل است كه در جلو جمع  Mytilusصدف . برداري به مقدار زياد يافت شدند در هر بار نمونه Mytilus: و

رنگ صدف . هن گشته است و از اين رو قله صدف آنها به طرف رأس صدف حركت كرده استو در عقب پ

در ضمن . تيره و غالباً رنگ آبي مايل به سياه دارد كه در اطراف آن الياف بيسوس رشد زيادي كرده است

  .رود ميتيلوس ناجور عضله به شمار مي

  Lymnaea: ز

صدف دور محوري پيچ خورده و . باشد شكي بسيار مهم ميحلزوني بدون درپوش كه از نظر پزشكي و دامپز

  )راستگرد(شود  همچنين دريچة صدف در طرف راست آن باز مي. باشد طول آن بيش از عرضش مي

  unio: ح

  .باشد ها متقارن مي اي كه كفه دوكفه ينرمتن

  Monodacna: ط

  didacna: ي 
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  پالنكتونهاي بابلرود

ليمنولوژيكي يك سيستم آبي هر مقدار پالنكتونهاي بيشتري را تغذيه نمايد به همان نسبت بارورتر ه نظر از نقط

باشد و  ها مي مهم و اساسي تمام اكوسيستم ركن (Food chain)دانيم زنجيره غذايي  همانطوريكه مي. خواهد بود

ترين  در ابتدايي Algsالگها محل . باشد نده ميكن از توليدكننده تا مصرف) بصورت غذا(منظور از آن انتقال انرژي 

در يك رودخانه مواد معدني حاصل از شسته شدن مزارع . مرحله زنجيره غذايي در بين ارگانيزمهاي آبزي است

و نور خورشيد طي عمل فتوسنتز به گونه قابل مصرف در  Co2و اراضي اطراف توسط فيتوپالنكتونها با استفاده از 

سپس بنتوزها و . گيرد قرار مي) كنندگان اوليه مصرف(تونها كه قادر به فتوسنتز نيستند و يا بنتوزها اختيار زئوپالنك

گيرند و ماهيان كوچك توسط ماهيان بزرگتر به  زئوپالنكتونها توسط ماهيان كوچكتر مورد تغذيه قرار مي

نور . شوند سيستم آبي ناميده مي Final prodactionرسند و نهايتاً ماهيان بزرگ به عنوان محصول نهايي  مصرف مي

ها در تمام سطوح  و لذا در رودخانه. كند خورشيد به دليل عمق كم آب رودخانه به تمام توده آب جاري نفوذ مي

آن فيتوپالنكتونها وجود دارند ولي اين امر سبب نخواهد شد كه ما بر اساس ميزان بيوماس فيتوپالنكتونها بتوانيم 

رو  كه عالوه بر اينكه آب رودخانه دائماً در حركت بوده و از اينچرا . هايي ماهي دست يابيمبه ميزان محصول ن

باشند ليكن زئوپالنكتونها با افزايش سرعت  مواد معدني مورد نياز فيتوپالنكتونها را به وفور در خود دارا مي

حال اين سئوال مطرح . دهد مي به دليل عدم فرصت براي رشد و تكثير كاهش بيشتري را نشان) دبي(جريان آب 

نمايند تا به مصرف  است كه با توجه به سرعت جريان آب آيا زئوپالنكتونها فرصت تكثير و ازدياد را پيدا مي

ساله ما در بابلرود مويد اين است كه اين رودخانه از نظر رشد و تكثير زئوپالنكتونها  ماهيان برسند؟ تحقيقات يك

  ) بررسي فراواني پالنكتونهاي بابلرود مراجعه كنيدبه جدول (بسيار فقير است 
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يا پالنكتونهاي   plankton potamo  يا پالنكتونهاي اتفاقي و Tycho planktonاي به دو گروه  پالنكتونهاي رودخانه

  .شوند واقعي تقسيم مي

ها  اي مختلف از بركهباشند كه بر حسب تصادف در زمانها و مكانه پالنكتونهاي اتفاقي، ارگانيزمهاي شناوري مي

  .گردند و آبهاي تقريباً راكد مزارع به رودخانه حمل مي

پوشانند وجود  هائيكه سرعت بسيار آهسته دارند و يا سطح وسيعي را مي پالنكتونهاي واقعي فقط در رودخانه

ه درياي مازندران ماه ب 2هاي آبي ولگا بعد از حدود  توان نام برد كه توده داشته كه براي مثال رود ولگا را مي

حال با توجه به . در اين رودخانه و در طي اين مدت پالنكتونها فرصت رشد و تكثير خواهند داشت. ريزند مي

خصوصيات بابلرود كه در گزارش هيدرولوژيكي آن به تفضيل صحبت شده و در آنجا تاكيد شده است رژيم 

لذا . ستقيم به مقدار بارندگي در حوزه آبخيز آن داردآبدهي بابلرود سيالبي است و مقدار دبي بابلرود بستگي م

  .باشد بسيار ناچيز مي   plankton potamoپالنكتونهاي واقعي 

هايي مانند بابلرود با رژيم سيالبي  بنابراين صرفاً با محاسبه بيوماس فيتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها رودخانه

ساله ما نيز در مورد پالنكتونها  ه را مشخص نمائيم و بررسي يكتوانيم ظرفيت و ميزان محصول ساالنه رودخان نمي

  . و زئوپالنكتونها در تائيد اين مطلب است

ليتر آب توسط تور  200ايستگاه با فيلتراسيون  6برداري جهت بررسي پالنكتونهاي بابلرود را در  نمونه

، درجه حرارت آب و هوا، وضعيت PHيل گير در هر ماه انجام پذيرفت و كليه فاكتورهاي الزم از قب پالنكتون

  .بستر و وضعيت جوي يادداشت گرديد
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پالنكتونها توسط فرمالين ده درصد ثابت شده و به واسطه در اختيار نداشتن الم مخصوص شمارش پالنكتونها از 

يقاً المهاي معمولي و يا بوات دوپتري توسط ميكروسكوپ فراواني پالنكتونها در چندين شان ميكروسكوپي دق

  . تحت بررسي و مطالعه قرار گرفت و تشخيص آنها تا حد گونه انجام گرديد

  : فاكتورهاي آب و هوا

pH   آبC   هواC وضعيت جوي  

  تمام ابري  15  17  7
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  هي در بابلرودبرداري ما نمونهروش  - 18

و با  3ته است و ماهيان آن با استفاده از صيادان شيالت ناحيه در شش ايستگاه انجام گرفايكتيولوژي بابلرود 

ماشك نمره يك در دو فصل تابستان و پائيز جهت شناسائي ماهيان بومي بابلرود و در فصول اسفند و بهار جهت 

متري با استفاده از هفت نفر  150) الكش(و پره ) ساليك(شناسائي ماهيان بومي و مهاجر به بابلرود از ماشك 

برداري در هر فصل  نمونه. برداري انجام پذيرفت گستر از مناطق مختلف حوالي مصب رودخانه نمونه صياد دام

، درجه حرارت آب و هوا، وضعيت جوي، PHيك مرتبه از هر ايستگاه انجام و كليه فاكتورهاي الزم از قبيل 

  .وضعيت بستر و آب رودخانه يادداشت گرديد

با استفاده از قايق و صياد و ماشك و الكش ) آن km 5حدود مصب بابلرود تا (ني در ايستگاههاي قابل قايقرا

اي است ماهيان  برداري شده و در ايستگاههاي باالدست بابلرود كه داراي بستر سنگالخي و صخره اقدام به نمونه

  .ها صيد گرديده است با استفاده از اهالي روستا و از روش محاصره و جستجو از البالي صخره

انجام گرفت و كليه فاكتورهاي ) اسفند و فروردين(برداري در دو فصل زمستان و بهار در اوقات تكثير  نمونه

توسط دو دستگاه ) اسفند و فروردين(برداري از ماهيان در فصل تكثير  فيزيكوشيميائي محل ثبت گرديد نمونه

متري و با  150و يك الكش ) مخصوص ماهي سفيد(ريز و دو دستگاه ساليك چشمه درشت  ساليك چشمه

و نماينده . گستر شركت تعاوني شهيد احمدي بابلسر انجام گرديد كمك گرفتن از هفت نفر از صيادان تعاوني دام

برداري شيالت مازندران نيز جهت تهيه ماهي مولد در  كارگاه شهيد رجايي برادر وحداني و نماينده اداره بهره

نتايج متجاوز از پنجاه تالش در اسفندماه و بيش از سي تالش در . جام گرفته استاند ان تمام عمليات نظارت داشته

ترين ماهي مهاجر درياي مازندران به بابلرود  برداري ماهي، حاكي از آن است كه عمده فروردين ماه جهت نمونه

  . ستبوده ا Chalcal burnus chalcoidaeو شاه كولي  caspiomyzon wagneriـ مارماهي دهان گرد 
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، vimba vimbaاند عبارتند از شاه كولي، سياه كولي،  كه به رودخانه بابلرود مهاجرت نموده به طور كلي ماهياني

كه طي  Rutilus rutilusرغم گزارشات اهالي، از مهاجرت ماهي كلمه  ماهي سفيد، مارماهي دهان گرد علي

اي  هيچ نمونه برداري طي نمونه 68-69در بهار سال  شده است سالهاي قبل به فراواني جهت تكثير وارد بابلرود مي

متري پل اصلي بابل ـ آمل  2000به دليل احداث مانع يك متري در حدود . از ماهي مزبور مشاهده نگرديد

يك از ماهيان مهاجر قادر به عبور از مانع نشدند و با تجمع در پشت اين سد تعداد زيادي توسط  هيچ) موزيرج(

  .گرديدند صيادان محلي صيد

گيري وزن به دقت يك گرم  متر و اندازه سانتي 5/0گيري طول با دقت  ماهيان پس از بيومتري كه شامل اندازه

جهت شناسائي دقيق ماهيان و به منظور شمارش فلسهاي روي خط جانبي و باالي خط جانبي . انجام گرديده است

هاي شنا نسبت  اد سبيلك، رنگ و وضعيت بالهو يادداشت خصوصيات مورفولوژيكي از نظر وضعيت دهان، تعد

ماهيان . به هم كليه ماهيان صيد شده به آزمايشگاه بخش بيولوژي ايستگاه تحقيقات شيالتي بابلسر منتقل گرديد

  .باشند درصد نگهداري و موجود مي 10پس از شناسائي در آزمايشگاه در فرمالين 
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  رودصب بابلم

pH  
  درجه حرارت

  تاريخ  زمان   جنس بستر  وضعيت جوي   وضعيت آب
  آب  هوا 

  13/12/68  20/9  شني ـ گلي  ابري   آلود گل  8  15  2/7

  :ماهيان صيد شده عبارتند از

  Specie  Genus  FAmILY  تعداد   نسبت درصد  

      Spp Varicorhinus 

Cyprinidae  
      Carpio Cyprinus 

      Car Carrassius 

      Chalcoides Chalcalbrnus 

      Spp Gobius 
Gobiidae  

مرتبه تالش از دهانه بابلرود الي پل عابر پياده بابلسر  25صيد توسط قايق و صياد شيالتي و ساليك چشمه ريز با 

  . انجام گرفت

  پل موزيرج بابل

 نوع بستر
PH  

  درجه حرارت
  تاريخ  زمان   وضعيت جوي   وضعيت آب

  آب  هوا 

  21/12/58  10/12  نيمه ابري  آلود گل  9  15  2/7  شني، سنگالخي

  :ماهيان صيد شده عبارتند از

w/gr  
L/cm تعداد   نسبت درصد  Specie  Genus  FAmILY  

53  16  16  4  vimba Vimba 

Cyprinidae  
65  18  84  21  chalcoides Chalcalbrnus 

 wagneri Caspomyzon  اي گله      
petromyzonidae  
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  ناليز ميكروبي بابلرودآ -19

ميكروبهاي پاتوژن نظير . و ايزوله كردن عوامل بيماريزاي درون آب رودخانه امر مشكلي استپيدا كردن 

Salmonella typhosa  وShigella dysenteriae  تعدادشان معموالً اندك بوده و شرايط مناسب رشد خود را در آبهاي

در  (Coliform)اي نظير باكتريهاي كليفرم  كردن ديگر باكتريهاي شايع روده يابند در اين صورت پيدا طبيعي نمي

ها كه گاهي اوقات گروه  گروه كليفرم. اي در تمام آن آب است يك نمونه آب دليلي بر وجود بيماريزاهاي روده

و  (E.coli)ي شود تشكيل شده از چندين باكتري وابسته كه اولين آنها اشرسياي كل كلي آئروژنز نيز ناميده مي

به تعدادي بيش از مقادير جزئي در يك نمونه باشند، حضور اين باكتريها  مي (A. Aerogenes)آئروباكتر آئروژنز 

  . دهنده آلودگي در تمام آن آب است آب و نشان

ها، قابليت آنها در تخمير الكتوز و ايجاد گاز و اسيد در اين محيط  از عالئم مخصوص تشخيص گروه كليفرم

  . باشند مي

متري سطح آب برداشته شده سپس به  برداري از آب رودخانه توسط ارلن ماير استريل و از عمق ده سانتي نمونه

  . آزمايشگاه ميكروبيولوژي ايستگاه تحقيقات شيالتي بابلسر انتقال يافت

 Most Probable)فرم در آب به وسيله محيط كشت الكتوز براث و شمارش آنها توسط جدول  وجود كلي

Number) M.P.N با توجه به اينكه امكان دارد باكتريها يا مخمرهاي ديگري هم باشد كه الكتوز را . انجام گرديد

تخمير و ايجاد گاز نموده باشند، لذا جهت تائيد تشخيص وجود كلي فرمها توسط لوپ سيمي از محتوي يكي از 

  .كشت داديم (E.M.B)بلو  آگارائوزين متيلنهائيكه توليدگاز نموده بود برداشت كرده و روي سطح  لوله

را از روي رنگ ارغواني تيره تا آبي يا سبز  E.coliهاي  گراد كلني درجه سانتي 37ساعت و در حرارت  24پس از 

  .متاليك و براق آنها را شناسائي كرديم
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اي  ن است نقطهباشند كه ممك به رنگ صورتي مي Aerobacter aerogenesميكروبهاي  E.M.Bروي محيط كشت 

در . تر هستند بزرگتر بوده و چسبيده E.coliهاي  سياه در وسط هر كلني باشد يا نباشد اما در هر صورت از كلني

  .هاي بيشتري انجام نداديم تست E.M.Bروي محيط  E.coliهاي  صورت رشد و مشاهده كلني
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  "M P N"گيري ميزان  جدول اندازه) 15(دول شماره ج

Most Probable Number (M.P.N) 

P.IOOML MPN O.IML IML  P.IOML MPN O.IML IML IOML 
9.1  0  0    2  0  0  0  0  
14  1  0    2  3  1  0  0  
20 2 0   2 6 2 0 0 
26 3 0   2 9 3 0 0 
15 0 1   2 3 0 1 0 
20 1 1   2  6.1 1 1 0 
27 2 1   2 9.2 2 1 0 
34 3 1   2 12 3 1 0 
21 0 2   2 6.2 0 2 0 
29 1 2   2 9.3 1 2 0 
53 2 2   2 12 2 2 0 
42 3 2   2 12 2 2 0 
29 0 3   2 9.4 0 3 0 
36 1 3   2 13 1 3 0 
44 2 3   2 16 2 3 0 
53 3 3   2 19 3 3 0 
23 0 0   3 3.6 0 0 1 
39 1 0   3 7.2 1 0 1 
64 2 0   3 11 2 0 1 
95 3 0   3 15 3 0 1 
43 0 1   3 7.3 0 1 1 
75 1 1   3 11 1 1 1 

120 2 1   3 15 2 1 1 
160 3 1   3 19 3 1 1 
93 0 2   3 11 0 2 1 

150 1 2   3 15 1 2 1 
210 2 2   3 20 2 2 1 
290 3 2   3 24 3 2 1 
240 0 3   3 16 0 3 1 
460 1 3   3 20 1 3 1 

1100 2 3   3 24 2 3 1 

  
 .هاي ميكروبي مواد غذايي م ـ مرشد روش آزمايش: منبع
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  )مار و قورباغه(ير موجودات زنده بابلرود شناسايي سا -20

  :در ناحيه شارقد چندين مار و قورباغه صيد گرديد كه عبارتند از

  Natrix natrix  مار آبي 

اي شكل و دم آن گرد، فاقد  پولكهاي سطح شكمي مشخص و از پولكهاي سطح پشتي متمايز، بدن ما ر استوانه

اي شكل داراي يك  ردمك گرد پولك بين بيني ذوزنقهدندان سمي، سر و گردن كمي مشخص، چشم با م

، پولكهاي ناحيه سر كامالً )يا چهار عدد 2ندرتاً (پولك عقب چشمي  3و ) عدد 2به ندرت (پولك جلو چشمي 

مشخص و قرينه، اندازه شيار بين پولك رسترال و اولين پولك لب بااليي برابر با اندازه شيار بين پولك رسترال و 

 19ناحيه پشتي ) عدد 10يا  8ندرتاً (پولك  9و لب پائين ) عدد 8ندرتاً (پولك  7يني، لب باال داراي پولك بين ب

عدد  86تا  53دار پولكهاي سطح پشتي دم كمي برجسته يا صاف و پولكهاي سطح زيرين دم  عدد، طويل و تيغه

بدن به رنگ سبز زيتوني يا عدد، پولكهاي مخرجي مستقيم،  184تا  168در دو رديف، پولكهاي سطح شكمي 

نارنجي روشن، تيره يا سياه رنگ با خالهاي بزرگ روشن در دو طرف ناحيه سر سطح شكمي روشن با خالهاي 

باشد و  تخمگذار مي. كند ها، ماهيهاي كوچك حشرات و جانوران آبزي تغذيه مي از قورباغه. ريز تيره رنگ

ها، حوضها و  ها، درياچه اطق جنگلي، مردابها، رودخانهزيستگاهش من. گذارد عدد تخم مي 12تا  6تعداد 

  . استخرهاست

  Natrix tessellate  مار آبي يا چليپر 

باشد جنس نر و ماده غالباً همشكل است ولي دم  مي (COLUBRIDAE)از خانواده كلوبريده  Natrix natrixمانند 

  .هستند Fangي ساده و فاقد نيش دندان داراي دندانها. شود ها بلندتر است كه به تدريج باريك مي ماده
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گردن مشخص و پوزه كمي باريك، چشم با مردمك گرد، پولك بين بيني كم و بيش مثلثي شكل، شيار بين 

پولك جلو  3تا  2تر از شيار بين پولك رسترال و پولك بين بيني، داراي  پولك رسترال و اولين لب باال طويل

پولك و لب  8، لب باال داراي )عدد 5ندرتاً (ار پولك عقب چشمي و سه يا چه) به ندرت يك عدد(چشمي 

رديف، عدد و در دو  81تا  60پولك پولكهاي سطح پشتي دم كامالً برجسته پولكهاي سطح زيرين دم  9پائين 

  .عدد، پولك مخرجي مستقيم 184تا  167عدد و سطح شكمي  19پولكهاي سطح پشتي 

اي با خالهاي درهم، سطح پشتي داراي  متمايل به زيتوني، سبز روشن يا قهوهرنگ بدن معموالً زيتوني، خاكستري 

، سطح شكمي زرد رنگ 8خط تيره به هم پيوسته به شكل  2هاي تيره به هم پيوسته، عقب سر معموالً داراي  خال

از . رنگ رنگ در بعضي مارها رنگ يكنواخت و گاهي سياه هاي چهارگوش سياه متمايل به قرمز با خال

عدد  12تا  5هاي  باشد و تعداد تخم تخمگذار مي. كند ها، جانوران آبزي تغذيه مي هاي كوچك، قورباغه ماهي

  . است

  .باشد ها، سواحل درياها، دشتها، مناطق كوهستاني و جنگلها مي ها، مردابها، درياچه زيستگاهش رودخانه

  . بودند Rana ridibunda غه خوراكي يانمونه قورباغه نيز از منطقه فوق صيد گرديد كه هر دو قوربا 2

  Rana ridibunda  قورباغه خوراكي 

هاي پشتي  چين. هاي شناست هاي و مرين زبان دو شاخه و پرده داراي دندان Ranidaeمانند ساير جنسهاي خانواده 

هاي سبز  لكهاي تيره ودر باال داراي تعدادي  به رنگ سبز زيتوني و قهوه. و جانبي به خوبي گسترش يافته است

سطح شكمي سفيد و . تيره يا سياه كوچك و بزرگ و بعضي وقتها يك خط طولي روشن در طول پشت است

  .باشد هايي يا بدون آنها مي سفيد چرك يا به رنگ مايل به زرد با تعدادي لكه كه واجد نقطه
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گيري اولين پنجه  ل زمان جفتباشند در طو رزناتورهايي بيروني سياه يا خاكستري در گوشه دهان مينرها داراي 

اش در  زمستان خوابي. معموالً در آب يا نزديك آن است. آيد هاي عقبي متورم و به رنگ خاكستري درمي اندام

نه تنها از حشرات، عنكبوتها و . باشد هنگام غذا خوردن حريص مي. هاست ها و رودخانه استخرها درياچه

به همين دليل در بعضي نقاط زيان قابل . كند هاي كوچك تغذيه مي ها و ماهي پوستان بلكه بچه قورباغه سخت

ها  قورباغه. كند پرندگان كوچك را شكار كند همچنين سعي مي. زند توجهي به ماهيگيران و صيد ماهي مي

بلعند  جهند و شكار را مي آورند و هنگامي كه شكار را بينند مي روند و سرشان را بيرون مي متناوباً داخل آب مي

زيرا . كنند ها گاهي اوقات شكار را گم مي قورباغه. توانند آن را پرتاب كنند انتهاي عقبي زبانشان آزاد است و مي

 mmگذارد قطر زرده  تخم مي 10000تا  5000 ها  ماده اين قورباغه. شوند جهند و از شكار دور مي بيش از حد مي

. شوند ها اغلب در وسط آب انبار مي تخم. دشو مي mm8-7است كه در مجموع با احتساب غشاها  2-5/1

ها اغلب زمستان خوابي دارند و  بچه قورباغه. وپنجمين روز است دگرديسي در طول هشتادودو تا صدوبيست

 .…ها به صورت  خواندن بالغ. شود بلوغ جنسي در سومين سال انجام مي. روند هنگام زمستان خوابي به ته آب مي

uorr - …. uorr - …. uorr – است .  
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  پرندگان مشاهده شده در مسير بابلرود

 domesticus 1- Passer  گنجشك معمولي

 pica 2- pica  كالغ زاغي

 corone 3- Corvus  كالغ ابلق

 cinerea 4- Ardea  حواصيل خاكستري

 alba 5- Motacila  دم جنبانك ابلق

 argentatus 6- Larus  اي كاكايي نقره

 apiaster 7- Merops  زنبورخوار معمولي

 ridibundus 8- Larus  كاكايي سرسياه

 alba 9- Egretta  اگرت بزرگ

 corax 10- Corrus  عذاب

 garrulus 11- Corasias  سبز قبا

 atthis 12- Alcedo  ماهي خورك كوچك 
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  مطالعات گياهان آبزي بابلرود -21

  مقدمه -1-21

  .گيرد وههاي سواد كوه سرچشمه ميمسير مورد بررسي رودخانه بابلرود است كه از ك

باشد كه اين شاخه از الحاق سه رودخانه اسكليم، كرسنگ و بابلك  افروز مي شاخه اصلي بابلرود رودخانه گنج

افروز  در محل لفورك تشكيل شده است، دو رودخانه ديگر به نام سجادروزد و كالرود نيز به رودخانه گنج

  . ريزد ياي مازندران ميشود و سپس در بابلسر به در محلق مي

هاي مختلف گياهي و چگونگي ارتباط آن با آبزيان  هدف از مطالعه رويش گياهي شناسايي جنس و گونه

  .باشد مي

  بررسيروش  -2-21

برداري مستقيم از قسمتهاي مختلف رودخانه صورت گرفت و گياهان پس  شناخت گياهان منطقه از طريق نمونه

  . تحويل آزمايشگاه گرديد و با استفاده از منابع مختلف شناسايي گرديداز فيكساسيون و خشك نمودن 

  . برداري يادداشت گرديد كليه مختصات و شرايط محيطي طي مراحل نمونه

وزن خشك گياهان نيز تعيين . باشد همچنين درختان حاشيه بابلرود تا حد امكان شناسايي كه ضميمه گزارش مي

m2هاي ادفي به وسيله پالتبرداري منظم و تص نمونه. گرديد
متر در هر ايستگاه  500الي  200در مسيري حدود  1

  .انجام گرفت

به اين . هاي تقريباً مساوي از يكديگر گرفته شد هاي بعدي با فاصله اولين نمونه كامالً تصادفي برداشته شد و نمونه

  .اشته باشيمترتيب سعي شد  حداالمكان برآوردي بدون خطا د
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  مطالعه مناطق تعيين شده -3-21

منطقه و هر منطقه جهت دقت  4نوع بستر و ارتفاع محل و عوامل ديگر رودخانه بابلرود به بر اساس جريان آب، 

  :برداري تقسيم گرديد كه گزارش مربوط در ذيل درج گرديده است در كار به چندين ايستگاه براي نمونه

  :Aمنطقه 

در اين قسمت آب لب شور و تقريباً ساكن . گردد متري مصب، تا پل اصلي بابلسر را شامل مي 700الي  500از 

  .خورد تري در اين قسمت به چشم مي رويش متنوع. است

  :مختصات

  عمق آب  تاريخ 
cm  

  نوع بستر
  °Cدرجه حرارت 

PH 
  هوا  آب 

  6/7  18  21  اي ـ گلي ماسه  30  3/7/67

  

  : گياهان مشخص شده عبارتند از

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Gramineae Gramineae phragmites Communis 

2 " " " Paspalium disticuml 

3 " " Sparganiaceae Sparganium erectum 

4 " " cyperaceae cyperus  

5 " " Cyperaceae Scirpus  

6 " Pandanales Typphaceae Typha australis 

7 " Helobiae Potamogetonaceae Potamogeton Pectinatus 

8 " Liliflorae Juncaceae Juncus  

9 " Spathiflorae Lemnaceae Lemna Polyrhize 

10 Dicotyledonae polygonales Polygonaceae polygonum  

  

  :Bمنطقه 

  . كيلومتري آن قرار گرفته است 20سر تا اين منطقه بين پل اصلي بابل
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  .باشد آلوده مي اي ـ گلي، جريان آب كند و نسبتاً گل بستر ماسه

  :ايستگاه در آن مشخص گرديد كه عبارتند از 4به دليل گستردگي اين منطقه 

  پل محمد حسن خان  -4  ) موزيرج(پل اصلي بابل  -3  ميربازار -2  بابل پشت -1

  .باشد كه گياهان زير مشاهده گرديد كيلومتري مصب مي 10وداً حد: ايستگاه بابل پشت

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Glumiflorae Gramineae Paspalium disticuml 

2 " " Cyperaceae cyperus  

3 Dicotyledonae polygonales Polygonaceae polygonum  

  
  .برداري گرديد كيلومتري از مصب قرار گرفته كه گياهان زير نمونه 15اصله به ف: ايستگاه ميربازار

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Glumiflorae Graminae Paspalium disticuml 

2 Dicotyledonae polygonales Polygonaceae polygonum  

  
  .كيلومتر تا مصب فاصله دارد 25حدوداً ): پل اصلي بابل(ايستگاه موزيرج 

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Glumiflorae Graminae Phragmites Communis 

2 " " " Paspalium disticuml 

  
  . كيلومتري از مصب قرار دارد 30در فاصله : ايستگاه پل سيد محمد حسن خان

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Glumiflorae Graminae Phragmites Communis 

2 " " " Paspalium disticuml 

3 Dicotyledonae polygonales Polygonaceae polygonum  

  

  :Cمنطقه 

بستر سنگالخي، . كيلومتري بابلسر بر روي شاخه اصلي بابلرود قرار دارد 64الي  30در حد فاصل اين منطقه 

ن آب نسبتاً تند، رنگ آب شفاف به دليل تغييرات بستر رودخانه، مورد ذكر شده و شرايط محيطي منطقه جريا

  . رسد اي ناچيز و به حداقل مي رويش گياه آبزي و حاشيه
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  .مشاهده شد Paspaliumدر اين منطقه از حاشيه رودخانه در ايستگاه درازكال 

 Class Order Family Genus Species 

1 Monocotyledonae Glumiflorae Graminae Paspalium disticuml 

  
  :Dمنطقه 

اي، و  كيلومتري بابلسر قرار دارد در اين منطقه بستر سنگالخي و در بعضي قسمتها صخره 80الي  64در حد فاصل 

   .ميسر نگرديدبررسي نقليه   جريان آب تند، ارتفاع منطقه زياد، كه به علت غيرقابل عبور بودن وسيله

  درختان حاشيه بابلرود -4-21

  :درختاني كه در حاشيه بابلرود شناسايي گرديد عبارتند از

Localname Genus Family  

 Juglans  Juglandaceae  1  درخت گردو ـ آغوزبوله ـ جوز ـ گردكان 

 salix  salicaceae  2  بيد

 Morus  Moracear  3  توت

 Ficus  "  4  انجير ـ كاشكال

 Mespilus Rosaceae 5  ازگيل

 Rubus  " 6  تمشك

 Aillanthus  Simarubaceae  7  )آسماندار(عرعر 

 Punica  Punicaceae  8  انار

 Populus  salicaceae  9  تبريزي

 Pterocarya  Juglandaceae  10  لرگ
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  رويش گياهي بابلرود  -22

دهند كه  اي تشكيل مي ن تك لپهرويش گياهي بابلرود را بيشتر گياهان علفي يكساله يا چند ساله و بيشتر گياها

  .باشد مشخصات هر كدام به شرح ذيل مي

  :Aمنطقه 

متر، برگها نواري و پوشيده  3خورد كه داراي ساقه افراشته تا ارتفاع  از ني به چشم ميدر ابتداي مصب اجتماعي 

به قسمت رودخانه ريزوم آنها مقاوم و گسترده بوده و در بعضي از قسمتها . باشد از كركهاي زبر و خشن مي

شوند كه محيط مناسبي را جهت  الي ريزومهاي آنها معموالً جلبكها نيز ديده مي پيشروي كرده است البه

  . آورند ها به وجود مي نگهداري بچه ماهي

اين گياه . گسترش يافته است Potamogeton Pectinatusروي صيدگاه شهيد منفرد بابلسر به مقدار زياد  در روبه

تواند  باشد ريشه آنها در بستر رودخانه ثابت بوده و به خوبي مي ور در آب مي اي و غوطه لپه  اوراش، تكاي  گونه

  . شود اين گياه تا ابتداي پل اصلي بابلسر در نواحي كم عمق رودخانه مشاهده مي. شوري آب را تحمل كند

Lemna )اين . باشد مشاهده شد آب كم مينيز در بعضي از قسمتهاي اين منطقه كه سرعت جريان ) عدسك آبي

به علت . شود هاي راكد فراوان ديده مي در آب. باشد گياه شناور بوده  و سطح فوقاني پهنك آن سبز روشن مي

بارندگي شديد و تغييرات سطح آب و سيالبي شدن رودخانه اين گياه به دليل شناور بودن به راحتي دستخوش 

  . گردد تغيير مي

Typha australis اهي است نيمه آبزي پايا كه در حاشيه بابلرود در منطقه مزبور مشاهده گرديد همراه با اين گي

اي و طويل و در  شود اين گياه نيز داراي ساقه افراشته، برگها طويل و رشته نيز مشاهده مي Sparganiumاجتماع 

  .باشد برش سه گوش مي
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disticuml Paspalium   و به خوبي كه تقريباً در تمام مسير رودخانه انتشار يافته گياهي است يكساله يا چند ساله

همراه با اين اجتماع . توان يافت اين گياه را در مناطق ديگر نيز به خوبي مي. توانسته با شرايط محيط سازگار شود

  .را مشاهده نمود Polygonumو  Cyperus  ،Juncusتوان  گياهي مي

  :Bمنطقه 

 Bدر منطقه . ديده شد Polygonumو  Cyperusد كه همراه آن در اين منطقه نيز شو مشاهده مي Paspaliumگياه 

  . باشد گياهان داراي تنوع كمتري مي Aنسبت به منطقه 

  : Cمنطقه 

بستر رودخانه و همچنين سنگالخي شدن بستر رويش گياهي آن نيز كم شده و تنوع گياهي مشاهده به علت تغيير 

  .گردد نمي

  

  هاي گياهي و آبزيان شرابطه بين روي -23

  .گياهان آبزي به طريق مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي آبزيان تاثير دارد

هاي گياهي نقش مهمي را در تامين اكسيژن محيط آبي دارند به خصوص در تابستان كه اكسيژن محلول  رويش

  . شود كم مي نيزدر آب 

اي از جمله  هاي جوان بعضي از گياهان حاشيه، عدسك آبي همچنين برگPtamogetonبعضي از گياهان منجمله 

Sparganiumمانند ماهي سس، كپور و آمور كه دو گونه اول در بابلرود . كنند ها جهت تغذيه استفاده مي ، ماهي

  .مشاهده گرديد
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باشد كه خود در زنجيره  همچنين وجود اين گياهان پناهگاه مناسبي براي الرو حشرات و جانوران كوچك مي

  .باشند اهيها موثر ميغذايي م

كنند تخم خود را بر روي گياهان آبزي منطقه  ريزي گروهي از ماهياني كه به رودخانه مهاجرت مي در فصل تخم

  .دهند از جمله ماهي سيم و ماهي كلمه قرار مي

زي ري باشد تخم متجاوز نبوده و پوشيده از گياهان آبزي مي cm60مثالً ماهي سيم در مناطقي كه عمق آب از 

هاي علفخوار و همچنين مناطقي كه داراي رويش گياهي باشد و در اثر سيالبها زير آب رود  زمين. نمايد مي

باشد اين ماهي در سالهاي اخير ميزان ذخائر آن، به علل گوناگون  ريزي جهت ماهي سيم مي بهترين مناطق تخم

توان نتيجه  پس مي. باشد انقراض مي ريزي كم شده و نسل آن در خطر هاي تخم به خصوص از بين رفتن محل

  .ها دارد ريزي بخصوص نگاهداري بچه ماهي گرفت كه گياهان آبزي نقش مهمي را در تخم

همچنين گاهي اوقات بر . ريزي نتايج بهتري حاصل خواهد شد پس از مطالعه مناطق مختلف بابلرود در فصل تخم

گردد كه اين مناطق  هايي ايجاد مي فرورفتگي. رار دارداثر جريان آب حوالي درختاني كه در حاشيه رودخانه ق

  .تواند پناهگاهي براي بچه ماهيان باشد مي

  . دهد تا ما در جهتي مثبت آن را در اختيار بگيريم پس علم سيستماتيك اطالعاتي مفيد به ما مي

  

  :وزن خشك گياهان آبزي بابلرود

 3الي  2د در هر ايستگاه با در نظر گرفتن تراكم گياه از با فواصل مساوي از مصب دريا گرفته شبرداري  نمونه

m2پالت 
  .برداري استفاده شد جهت نمونه 1

  :رساند وزن خشك گياهان در سر پالت بشرح ذيل به استحضار مي
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  :ايستگاه بابلسر Aمنطقه 

  نام گياه  وزن خشك  نسبت درصد 
شماره 

  پالت

4/78  

9/15  

4200  

850  
Phragmites 

Typha 
1  

6/1  85  Potamogeton 2  

1/4  220  Paspalium 3  

  

درصد گياهان و كمترين  4/78بوده كه  pgragmitesدر ايستگاه بابلسر بيشترين درصد وزن خشك مربوط به گياه 

  .باشد ور در آب مي مربوط به گونه پوتاموژتون بوده كه اهميت بيشتري نيز دارد اين گياه غوطه% 6/1درصد 

  : Bمنطقه 
شماره   نام گياه  وزن خشك  نسبت درصد  نام ايستگاه

  پالت

  بابل پشت
17  130  Paspalium 1  

3/13  180  Paspalium 2  

  ميربازار
8/18  255  " 3  

12  162  " 4  

  پل موزيرج
6  80  " 5  
3/10  140  " 6  

  پل محمدحسن خان
7/10  145  " 7  
8/11  160  " 8  

  

مربوط به ايستگاه % 3/16مربوط به ايستگاه ميربازار و كمترين درصد  8/30ان بيشترين درصد وزن خشك گياه

دهد كه تقريباً در سرتاسر حاشيه رودخانه  تشكيل مي Paspaliumگياهان اين منطقه را بيشتر . باشد پل موزيرج مي

  . رداي آن در نگهداري ديواره رودخانه نقش دا اين گياه به دليل وضعيت ريشه. مشاهده شده است
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  شناسايي منابع آلودگي روستايي، شهري و صنعتي بابلرود -24

تراكم نسبي . منابع آلوده كننده روستايي، شهري و صنعتي و كشاورزي در مسير بابلرود شناسايي شده است

د همچنين فعاليتهاي متعد. باشد نفر در كيلومتر مربع مي 04/212جمعيت در شهرهاي مسير بابلرود باال و در حدود 

هاي شهري و  وضع نابسامان زباله. كارگاههاي صنعتي اين منطقه را به صورت قطب صنعتي درآورده است

اي  اي است كه اكثراً بدون كوچكترين تصفيه نامشخص بودن وضعيت فاضالبهاي شهري و صنعتي به گونه

  .شود مستقيماً وارد شبكه هيدرولوژي بابلرود مي

و كارخانه فيبر بابلسر دو كارخانه عمده آلوده كننده بابلرود ) وفه بابلشك(كارخانجات توليد روغن نباتي 

باشد و جايگاه فعلي زباله بابل در  زباله شهرهاي بابل و بابلسر و اميركال از مسائل آلوده كننده بابلرود مي. باشد مي

اميركال، اكثر منازل  فاضالب كليه حمامهاي عمومي شهر بابل، بابلسر و. كنار رودخانه بابل رود قرار دارد

مسكوني مجاور با رودخانه و همچنين سيستم زهكشي شهرهاي بابل، بابلسر، اميركال كه آلوده به فاضالبهاي 

  .شود هاي مسكوني و بيمارستاني است به اين رودخانه منتهي مي خانه
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  عمده منابع آلودگي در مسير بابلرود

  در بابلسر) اسالمي(كارخانه فيبرسازي   شماره

  جاده بابلسر 12كارخانه فرش البرز در كيلومتر   "

  جاده بابلسر 8كارخانه توليد ظروف مالمين بابل در كيلومتر   "

  جاده بابلسر 8كارخانه توليد ظروف مالمين بابل در كيلومتر   "

  كارخانه توليد اكسيد روي در امير كال  "

  بلسر ـ روستاي ميربازار درمسير بابلرودساخته فايبركالس در جاده با كارخانه توليد درب پيش  "

  كارخانه توليد آب ژاول جاده بابلسر ـ روستاي ميربازار در مسير بابلرود  "

  موزيرج بابل) فلور(گروه صنعتي مازينوز توليد كننده حباب چراغ   "

  كارخانه توليد مواد ضدعفوني در جاده بابلسر قريه ميربازار در مسير بابلرود   "

  گاه بابلكشتار  "

  

اين فاضالبها و . شود آلودگي بسيار زياد كارخانجات مسير بابلرود توسط فاضالب و پسĤب وارد اين رودخانه مي

سازي شكوفه كه در نزديكي  كارخانه روغن نباتي و صابون. باشد پسĤبها حاوي مواد روغني و نفتي و دترجنت مي

باشد و اين پسĤب كه براي آبزيان و  مواد دترجنت ميروستاي متي كال قرار دارد پسĤب آن روغني و حاوي 

  .گردد مي) فرون(هاي بابلرود  باشد وارد يكي از شعبه انسان بسيار خطرناك و كشنده مي

كند كارخانه فيبر اسالمي در بابلسر  كارخانه ديگري كه پسĤب شيميايي و خطرناك خود را وارد بابلرود مي

عي از سال به قدري زياد است كه مدت نزديك به يك هفته قشر سياه روغني باشد پسĤب اين كارخانه در مواق مي

  . پوشاند كيلومتر مي 3شكلي تمام سطح رودخانه را به طول حدود 
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اين كارخانه در محلي به نام مياندسته و در مجاورت جاده اصلي بابل به بابلسر و در نزديكي مصب بابلرود قرارداد 

  . ريزد سرپوشيده پس از عبور از زير جاده آسفالته به بابلرود مي پسĤب اين كارخانه توسط نهري

گزارش كامل از نحوه توليد و آناليز پسĤب اين كارخانه توسط اداره كل محيط زيست مازندران تهيه شده است 

و توسط مراجع قضايي استان نيز حكم تعطيلي كارخانه صادر گرديده است ليكن بنا به داليلي از جمله عدم 

  .دهد گيري قاطع محيط زيست مازندران اين كارخانه كماكان به فعاليت خود ادامه ميپي

ريزي ماهيان مهاجر را  مهاجرت و محل تخمبه هر حال نزديكي فاضالب ريزشي اين كارخانه به مصب بابلرود 

گذاري  عالمت منبع آلوده كننده در مسير بابلرود طبق نقشه پيوست ثبت و 73به طور كلي . متالشي ساخته است

  :شده است كه به جز ده موردي كه قبالً بĤن اشاره شد مابقي منابع آلوده كننده عبارتند از

هاي كنار  اي يا توسط نهر و جوي فاضالبهاي خانگي در كليه مسير دو طرف رودخانه كه مستقيماً توسط لوله -

  .گردد ها وارد بابلرود مي خيابان

  .گردد ف رودخانه كه به داخل رودخانه ريخته ميهاي ساكنين منازل اطرا زباله -

  . گردد فاضالب حمامهاي كليه روستاهاي واقع در مسير بابلرود به اين رودخانه هدايت مي -

  .ريزد ها واقع در مسير بابلرود به اين رودخانه مي پسĤب شستشوي تعميرگاههاي ماشين، تعويض روغني -

نهر فاضالب شهر بابل كه . گردد كال مستقيماً به بابلرود هدايت ميفاضالب شهرهاي بابل و بابلسر و امير -

اي از داخل شهر  باشد توسط كانال سرپوشيده اي از فاضالب منازل و فاضالب حمام و فاضالب شهر مي مجموعه

د گرد اداره راه و ترابري وارد بابلرود ميگذشته و در جاده كمربندي بابل به بابلسر در قسمت غربي شهر جنب 

دهد و احتماالً داراي ارگانيسم و  كه عالوه بر توليد بوي زننده رنگ آب بابلرود را به كلي تغيير مي

  .باشد هاي سمي و كشنده مي ميكروارگانيسم
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  .گردد باشد نيز به اين رودخانه وارد مي پسĤب كشاورزي كه داراي مقدار زيادي سموم شيميائي مي -

گردد برداشت غيراصولي شن و  باعث برهم خوردن محيط زيست آبزيان مييكي از مهمترين فاكتورهايي كه  -

اين برداشت در قسمتهايي از مسير رودخانه باعث تخريب بستر . باشد ماسه در چند منطقه در طول مسير بابلرود مي

  .تريزي ماهيان شده اس رودخانه گرديده و تغيير مسير دائمي بابلرود در اين قسمتها باعث مختل شدن تخم

ها به  چنانكه ديده شده است، اكثر فاضالبهاي كارخانجات بزرگ و شهرها و روستاهاي مسير بابلرود حتي زباله

شهري، صنعتي و كشاورزي با   در اين مختصر سعي شده بود منابع آلوده كننده. گردد اين رودخانه ريخته مي

  .تعيين ميزان بار آلودگي به طور اجمالي مورد بررسي قرار گيرد

در اين روند دفع فاضالبهاي شهري، كشاورزي و صنعتي با توجه به تاثير اين آلودگيهاي در بابلرود بايد تحت 

زيرا قابليت جذب و بخودگيري فضوالت آب و يا به عبارتي ظرفيت خودپا اليي . ضوابط مشخصي قرار بگيرد

ت و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير بابلرود حد معيني دارد كه اميدواريم با پيگيريهاي الزم از طرف شيال

  .ارگانهاي ذيربط بتوانيم گامهاي مثبتي در راه ترميم و پااليش بابلرود برداشته باشيم

جداول پيوست اين بخش نتايج سنجشهاي بيولوژيك و شيميائي و همچنين دياگرامهاي مربوطه به هر كدام ارائه 

  . گرديده است
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Abstract 

Babolrood Hydrological measurements are essential for the interpretation of water quality data and for water 

resource management. Variations in Babolrood hydrological conditions have important effects on water quality. 

In rivers, such factors as the discharge (volume of water passing through across-section of the river in a unit of 

time), the velocity of flow, turbulence and depth will influence water quality. Location and geographic point of 

wetlands Babolrod River: 36°41'21"N   52°36'1"E. Babolrood Is a river in Mazandaran Province, northern Iran 

that flows northward from foot of Mount Alborz through Babolsar city, and finally to the Caspian Sea between 

east Babolsar and west Babolsar. Babolrod is a very suitable river for fish to spawn and breed.  

This has the result of emphasizing Babolrood hydrology regime of the river flood discharge and precipitations 

are directly dependent on the amount of water Debbie. Results of studies done on this river also confirmed Hydro 

biology would employ four special biological area D and C and B and A (Biological in divided zoon) Babolrood 

in the ruling.  

Area A:     Length of about 4 km from estuary of the river there is containing freshwater and brackish And 

specific biological markers in this region is the general slope of 1-0% in the coastal region. 
Area B:   Length of about 16 Km (20 Km from estuary) is. Low water flow on the slope of 2-0%, and in this part 

of the river bed has a medium texture. The Babol and Babolsar Amir Kola Sewage that containing oil and oil 

directly fall out into the river. Babol slaughterhouse along with the excess ichors' is transported to the river. 

Pollution, chemical, mechanical and biological part due to its proximity to the estuary of migratory fish 

spawning and migration Babolrood has shattered. 
Area C:     These parts of River are almost clear water and Rocky River bed and Length of about 44 km (64 km 

to estuary of). Biological reagents are presented in Map 2-1 percent slope and topography of the area is seen as 

low. 
Area D:      This area within 64 kilometers long, about 30 km from the estuary of begins. Average slope of 5-2% 

of the area and the terrain is very variable. Water in this area is rich in oxygen. Flow (Debbie) of water in this 

region is very high. The savad-koh forests surrounding part of river is the. , And is located at an altitude of about 

1500 m above sea level.  
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