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  چكيده
مازندران در شمال ايران قرار دارد هر ساله در  در استاناز رودخانه هاي شيالتي هاي تجن و سرخرود  رودخانه

جهت بازسازي ذخاير ماهي سفيد درياي خزر پذيراي  ميليون ها قطعه بچه ماهي سفيد است .از آنجا كه كيفيت 
و افزايش برگشت شيالتي نقش اساسي دارد لذا در وكميت آب در بازماندگي و بقاء بچه ماهيان رها سازي شده 

در طول ماه هاي  دوره رها سازي بچه ماهي سفيدطي تحقيق حاضر با هدف تبيين وضعيت اين رودخانه ها در
وزيستي در اين رودخانه ها مورد سنجش و شيميايي  وفيزيكفاكتورهاي  1390سال  ارديبهشت تا شهريور

  شناسايي قرار گرفته است  .
خانه تجن و سرخرود در ميزان هدايت الكتريكي، مجموع امالح محلول ، شوري، آمونيوم،كلسيم و منيزيم رود

. ميانگين ميزان فاكتورهاي  فيزيكو شيميائي اندازه )p>05/0بايكديگر از نظر آمارياختالف معني دار دارند (
و 27±95/0   يب، دماي آبگيري شده آب رودخانه تجن و سرخرود در دوره رهاسازي ماهي سفيد  بترت

 97/7±5/0 ميلي گرم بر ليتر؛ اسيديته:  8/7±14/0و  4/7± 16/0درجه سانتي گراد؛ اكسيژن محلول 0.67±4/26
 11920±838ميليگرم بر ليتر؛ هدايت الكتريكي: 1317 ±257و 7994 ±557؛ مجموع مواد محلول:  77/7±6/0و 

ميلي گرم بر ليتر؛ يون آمونيوم:  57 ±11و470 ±57يم محلول: ميلي زيمنس بر سانتي متر ؛ كلس  1583±368و  
ميلي گرم بر ليتر؛  034/0±032/0و  030/0 ±007/0ميلي گرم بر ليتر؛ نيتريت:  141/0±03/0و 05/0±390/0

ميلي گرم بر ليتر؛ فسفات:  75 ±18و641 ±117ميلي گرم بر ليتر؛ منيزيم:  42/0±034/0و  33/0 ±085/0نيترات: 
ميلي گرم بر ليتر و   1247 ±238و10091±746ميلي گرم بر ليتر؛ شوري0/ 051±007/0و  ±049/0 003/0

  .ميلي گرم بر ليتر بود. 408 ±76و3600±460سختي كل برحسب كربنات كلسيم: 
  ،   Bacillariophyta ، Chlrophyta  ، Pyrrophyta فيتو پالنكتون هاي شناسايي شده در اين رودخانه ها شامل

Euglenophyta  و Cyanophyta  گونه در  56گونه فيتوپالنكتون در رودخانه تجن و  52بوده است  .در اين مطالعه
بترتيب با تجن و سرخرود در رودخانه Chlrophyta وBacillariophyta سرخرود مورد شناسايي قرار گرفت .مجموع

خود اختصاص داده بودند .چهار گروه عمده تون را به كدرصد بيشترين فراواني از كل فيتو پالن 93و  درصد  75
در هر  (Rotatoria)هاي تجن و سرخرود مورد شناسايي قرار گرفتند گروه روتاتوريا  رودخانه در  زئوپالنكتوني

 (در رودخانه تجن ، وپروتوزوآ  )  Ciripediaاند   وسپس سيريپديا( دو رودخانه داراي  بيشترين فراواني  بوده
Protozoa (  در س) رخرود رتبه دوم فراواني را داشته اند  . كوپه پوداCopepoda( )و كالدوسراCladocera در هر (

خانواده از  7در رودخانه هاي تجن و سرخرود ،  دو رودخانه در رتبه سوم وچهارم فراواني قرارداشتند .
،  Lumbricidaeو  Cardidae ،Spionidae  ،Tubificidae  ،Lumbriculidaeماكروبنتوزها شامل خانواده هاي 

Chironomidae     وElmidae  بعالوه افرادي از ردهArachnida  مشاهده شده است. ميانگين ميزان زي توده ماكرو
گرم در متر مربع  4/3و 32/0بنتوز ها در رودخانه تجن و سرخرود در دوره رها سازي بچه ماهي سفيد بترتيب 

  بوده است .
شرايط آبي مناسب ازهد در دوره رها سازي بچه ماهي سفيد رودخانه سرخرود نشان مي دبدست آمده،نتايج 

  تري براي رها سازي بچه ماهي سفيد برخوردار بوده است  .
  تجن،  سرخرود، ماهي سفيد ، فيزيكوشيميايي ، كيفيت آب، فاكتورهاي زيستي : كلمات كليدي
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  . مقدمه1
 يكيدارد  . نانينش ساحل شتيمع نيتام در ييسزا به سهم ، رانيا يآب يعيطب منابع نيبزرگتر از يكي خزر يايدر 
ان يد از ماهيسف يماه . است  Rutilus frisii katumيبا نام علم خزر يايدر ديسف يماه اين دريان ايماه نيمهمتر از

 يايدر يان استخوانيد ساالنه ماهياز ص يسهم قابل توجه ا ين ماهيباشد. ا يخزر م يايو با ارزش در ياقتصاد
( دارند اشتغال ايدر در ديص به اديص نفر هزار 12 از شيب ورا به خود اختصاص داده  تن18000زان يخزربه م

ش فشار يش تقاضا و بدنبال آن افزايافزاك سو ياز   گذشته انيسالدر طول  . ) 1392رانيالت ايش يسالنامه آمار
 ،)يزير تخم يبرا يآمادگ هنگام به ها رودخانه در مولد انيماه انبوه ديص خاصه  (انين ماهيد بر ذخائر ايص

 ,Warren and Beakman (ر مهاجرتيها در مس آبند و يانحراف يها سد جاديا يگر سويو از د ديص غلط يهاروش

 وبر آب  حاكم كيط اكولوژير شراييتغ ن يو همچن يو انسان ي، صنعت يطيمح ستيز يها يآلودگ ،) 1992
).  Schram et al., 1999(انين ماهيا يعيطب يآور محل مهاجرت و زاد يرودخانه ها.ربرداشت شن وماسه از بست

 يايد دريسف يماه اتير و حيذخا . د.يپنجاه و شصت گرد يد در دهه يسف ير ماهيباعث كاهش قابل توجه ذخا
 )1387، يدرو نا يازمند حفاظت است (عبدليست نيط زيجاد شده در محيرات اييل تغيبدل يط كنونيخزر در شرا

الت يشخزر  يدر دراان ير ماهيذخا جبران كاهش) وبا هدف  WRI 1996 (يعير طبيل محدود تكثيل پتانسيبه دل
د و يسف يماه يمصنوعمه ير نير خود اقدام به تكثيذخا يحفظ و بازساز يق كارگاههاياز طر 1363ران از سال يا

مستمر و برنامه  ن تالشيحاصل ا. خزر نموده است يايبه در يمنته يان حاصل به رودخانه هايبچه ماه يرهاساز
د كه در يسف يد ماهيزان صيكه ميان بوده است، بطورين ماهير ايم قابل توجه ذخايد و ترميش توليافزاشده  يزير

  ده بود.يتن رس 1000به حدود   1363  يسالها
 يون قطعه بچه ماهيليم 200حدود  طبطور متوس ساالنه يرهاسازق ياز طر يحفظ و بازساز با برنامه ، امروزه 

هزار تن  8-10حدود د   به يسف يد ماهيزان صيش ميموجب افزا خزر  ي ايبه در يمنته يدر رودخانه ها د،يسف
بر  كه انير آبزيعالقه روز افزون به ارتقائ ذخان يا.) 1392ران ،يالت ايش سازمان ي( سا لنامه آمار است شده

 يع تكنولوژير به همراه گسترش سريش ذخايبر افزا يجه اثر مثبت رها سازيبوجود آمده نت ياساس رهاساز
  . ) Ostrowslei et al., 1996(ان حاصل شده است يپرورش آبز

دچار  انيد بچه ماهيولان و تير ماهيبه انجام نرسد ذخا يچنانچه به درست انيبچه ماه يو رهاساز ير مصنوعيتكث
بچه  يرهاساز برنامه ب درسمنا  ينظارت يك استراتژي يطراح، هد آمد جه مناسب به دست نخوايو نت شدهخلل 
د به يان سفيبچه ماه يآمار رهاساز . ) Kenneth, 1995ان است ( يماهنسل انواع  ت و نجاتيد موفقيان كليماه
م ان در هنگايدرصد از بچه ماه 25ن وزن يانگيدهد كه م ينشان م1380تا دهه  1360در دهه  يعيطب يط هايمح

 يفاراب 1383ان و همكاران، يوسفي، 1377، يك گرم بوده است (رمضانيكمتر از  يعيطب يط هايبه مح يرهاساز
نامناسب در هنگام  يخزر، عالوه بر دب يايدر يجنوب يدر دهه هشتاد اكثر رودخانه ها. )1385و همكاران، 

رنجبر و  يني: ام1389و همكاران،  يبرخوردار بودند (كرباس يمختلف يها يان، از آلودگيبچه ماه يرهاساز
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و همكاران،  يري:پ1382و همكاران، ي: رمضان1375، يو فضل ي: وارد1385و همكاران،  يدي: سع1387ان، يهاد
1377 :Najafpour, 2007يان به لحاظ فاكتور هايبچه ماهمهاجرت  رش يپذ ين عالوه بر آمادگي). بنابرا 

ت يان اهميز در بقاء بچه ماهين يگريد يطيمح ي، فاكتور ها  يدامه زندگا يبرا اياز رودخانه به درك يولوژيزيف
 يرهاساز در زمان يانيتلفات بچه ماه مربوط به انيماه ذخائر ياز مشكالت عمده در بازساز يكي .دارند يژه ايو

ان در يماه ن تلفات بچهيشتريبو,  .(Suboski and Templeton, 1989) است يعيطب يط هايبه مح  رياز مراكز تكث
  .  )Olla et al., 1998( افتد ياتفاق م يعيط طبيهنگام ورود به مح

 ). Howell, 1994( است يا چند هفته اول، بعد از رهاسازين تلفات مربوط به چند روز اول و يشتريب مسيرن يدر ا 
رودخانه ها ب وارد ميليون ليتر فاضال 1100هر ساله  )1386برابرگزارش ساليانه محيط زيست استان مازندران(

ميليون ليتر انواع حشره كش، علف  2هزار تن كود شيميايي و بيش از  170هر ساله بالغ بر شده و عالوه بر آن 
در رودخانه ان يبچه ماهرها سازي به هنگام  تا ستيلذا ضروركش و قارچ كش در مازندران مصرف مي شود 

ت آب رودخانه از نظر يفيت و كيمناسب بودن كم شده، عالوه بر كميت و كيفيت بچه ماهيان رها سازي  ،ها
 كه )ييايميو ش يكيزي(ف يستير زيو غ ) يط آب محل رها سازيدر مح يعيه طبيدات اولي(تول يستيز يفاكتورها

شده و از  يان رهاسازيماه يالتيش راندمان برگشت شيان و به تبع آن افزايو سالمت بچه ماه يزان بازماندگيدر م
 ت آبيفيك يابيش وارزي، پاان ير آبزيذخات و حفاظت يريدر مد از آنجا كهو رد .يز در نظر قرار گين . ا دارديدر

ن گام در ياولخزر  يايدر يان اقتصاديانواع ماه يعيطب يستگاه و محل زاد آوريرودخانه ها بعنوان پناهگاه ، ز
حاضر در جهت  انجام گرفته  قيتحق ،شد با ينگونه منابع ميادر يبچه ماه يرهاساز يبرا ياصول يبهره بردار

  .است  بوده د يسف يبچه ماه يرهاسازدر دوره رودخانه تجن و سرخرود  ت يوضع نييتع
  
  قيتحق نهيشيپ. 1-1

ن امر يا ، امادارد ير كشورها سابقه طوالنيدر سا يفيو ك ياز نظر كمرودخانه ها آب  يبر رو يمطالعه و بررس
 يمطالعات بر رو  يپرور يآبز يتهايبا توسعه فعال باً از دو دهه قبلين بوده و تقرجواكم سابقه و در كشور ما 

 ت حاضريدر رابطه با فعال يه ولديشروع گرد كشور يو دانشگاه يقاتيمراكز تحق توسط و رود خانه ها يمنابع آب
  ر اشاره كرد،يموارد ز توان بهيم مطالعاتن يجمله ا .از انجام نشده است يمطالعه مشخص يماه يدر دوره رهاساز

   .)1379و  1376، 1375 ي( روشن طبرچالوس و رودخانه هراز ،اهرود يس يولوژيدروبيو ه يدرولوژيه
  . )1374،  حويق (افراز و قانعسه رودخانه  يستير زيو غ يستيجامع ز يها يبررس
  .) 1374،شفارود ( افراز و جمالزاده  و ) 1374رود (ملكي شمالي و عبدالملكي، انككر

  . )1376 ،و همكاران ي(نظام آن يپالنكتون و تنوع  طيشرا يبررسود رود يرودخانه سف كيمنولوژيل يبررس
  . )1383 ،نجف پور ((غرب استان مازندران رود يرودخانه شنگ )يتوريمستمر (مون يبررس
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منابع  ييشناسارد بيالن با تاكيخزر در استان گ يايدر يمهم حوزه جنوب يرودخانه ها كيمنولوژيل يبررس
انجام  از مطالعات يينمونه ها )1385 ،و همكاران ييساسانسراقانع ق،كركانرود و شفا رود  (يحونده رودخانه يآال

غالب در اكثر مطالعات انجام  گردند كه هدف يشمال كشور محسوب م ها در مناطق رودخانه   يگرفته بر رو
جهت ت آب رودخانه يفيت و كيكماطالع از ،ق يرد تحقمو يرود خانه ها يطيست محيزت يوضع يگرفته بررس
ساكن و  انيآبزتنوع  ييشناسا و ي، بررسنده يمواد آال ن انواعييو تع يي، شناسامنابع آب  حيصحت يريكنترل ومد

  بوده است. يرودخانه ا يستم هاياكوس در ييغذادات يتول ره يزنج ييشناسا ن يهمچن
سي رودخانه زهره در استان كهكيلويه و بوير احمد با هدف توسعه آبزي برر انجام گرفته،گر مطالعات ياز د

پروري انجام شد. نتايج نشان داد كه خصوصيات فيزيكي و شيميائي رودخانه زهره براي تكثير و پرورش كپور 
  ).1386ماهيان و گونه هاي مشابه در طول سال مناسب بوده است (گرجي پور و همكاران، 

ان ي)ب1387، يمحمد(ران يا يش رودخانه هايدرپا ييك اروپايولوژيب يشاخصها ييكارا يبررس در رابطه با  
دو نقطه باالدست  يياروپا يكيولوژيبوده با استفاده از دو شاخص ب يمقطع ،يفين مطالعه كه از نوع توصيا داشت
ق و ين تحقيانجام ا باشد  يرياندازه گ يسطح يت آبهايفيك ينده رود پارامتر اصلين دست رودخانه زاييو پا
ت يفيك يست آزمونيدر ز ييكايو آمر يياروپا يد استفاده از شاخصهايمشابه مشخص گرد يپژوهش ها يبررس

از اشكال  يخال يآبز يو تفاوت در تنوع گونه ها ييايط جغرافيل اختالف شرايكشور بدل يآب رودخانه ها
 يرودخانه هاك يهر  خاص جهت  يول و شاخصهاه جدايو ته يآبز يكامل گونه ها يينبوده و مستلزم شناسا

  . كشور است
مصارف شرب و  ياهرود و امكان استفاده از آن برايآب رودخانه س يابيارز در مطالعه در مورد

محلول  يكلر، سولفات ، كربن آل يباالر يل  مقادين رودخانه بدليجه گرفت آب اينت)1390 ،يرستم(يكشاورز
 يكشاورز  ينهايزم ياريآب يتوان از آب رودخانه برايم يباشد وليامناسب  ممصارف شرب ن يآب برا يو سخت

   استفاده كرد .
آب  يفيك يپارامترها ين كمان بر رويپرورش قزل آال رنگ ياز كارگاه ها  يناش يهايآلودگ يق بررويتحق

 يستگاه هايدر ا ييايميو ش يكيزيمختلف ف يپارامتر ها ) نشان داد  1385 ،وهمكاران يرودخانه هراز ( نادر
  باشديرودخانه م ييو خود پاال ير مزارع پرورش ماهيجه تاثيدار داشته اند كه نت يگر اختالف معنيكديمختلف با 

 خزر يايدر يجنوب شرق يمصب رودخانه ها ين در گاماروس هايعناصر سنگ يسنجش كم يبر رو يبررسدر 
گاماروسهاي نر و ماده نسبتا  ب و تجمع عناصر سنگين درجه گرفتند ميزان جذي)، نت1379، و همكاران ينيحس (

ارتباطي نداشته ولي در گاماروسهاي بالغ و نابالغ از تفاوت  يكسان بوده و اين ميزان تجمع به جنسيت گاماروسها
ها را به عنوان شاخص  مي توان گاماروسلذا ها بالغ بيش از نابالغين مي باشد .  در گاماروس بوده ومعني داري 
 .تجمع عناصر سنگين و نهايتا شاخص آلودگي محيط دانست مهم جذب و
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 مشخص شدو حشره كش  ك قارچ كشي) به عنوان BHCد(يسم بنزن هگزاكلرا در مورد تحقيقات انجام شده
 يمسرطان زا براي موشها و انسا ن ها  ،يبيتركر كم يدر مقاد يحت ن سم يا يباشد وليت آن در آب كم ميحالل

ت  آن يزان و شدت سميمورد م ن در يريشآب ان يگونه از ماه 5  يبر رو صورت گرفته اتيتحقدر  .باشد 
 50موجب تلفات ساعت  96تر در مدت زمان يدر لگرم  يليم2/0-05/0دوز در تواندين سم ميد ايمشخص گرد
  .) ( Cilver tomlin,1994 شود ان يدرصد  ماه

مشخص  كايدر آمر ) در آبزيان درياييT.D.Dايسه با سم د.د.ت () در مق D.D.Eمطالعه بر روي سم د. د. ايي (
درصد هيدروكربورهاي موجوددر ارگانيزم هاي دريايي  80، غالب هيدروكربن هاي كلرينه دريا و حدود كرد
  ) .( Clark ,1992  حاصل مي شود D.D.Tبا شكستن از D.D.Eتشكيل شده است و به احتمال زياد تمام  D.D.Eاز

ج نشان داد ينتا انگشت قد يمانند قزل آال يان اقتصاديماه يبر رو از سموم كلره  ير تعداديرابطه با تاثدر ق يتحق
ن يهپتا كلر ، آلدر، ، توكسافن ، تر)يگرم در ل يليم 25/0هپتا كلر ( )تريگرم در ل يليم 5/0و كلردان ( د.د.ت ،
ساعت صد در  24بعد از توانند  يم، ل در آب شكل محلوتر) به يگرم در ل يليم /05 (كلر ين ومتوكسيلدري،د

  . )(Lawrence,1961كنندتلف  را انيصد ماه
  
  قيتحق اهداف. 2-1

گر عوامل موثر بر يت آب و ديد از نظر وضعيسف يبچه ماه يمحل رهاساز ير رودخانه هاييط متغيبا توجه به شرا
 ييايميشو كويزيف يفاكتور ها يسنجش برخن وييتع مورد مطالعه شامل:شده اهداف  يان رهاسازيات بچه ماهيح

 يتعيين وسنجش برخ -د يسف يبچه ماه يرها ساز محل محدوده تجن و سرخروددررودخانه  در و سموم كلره
ط و يسه شرايمقا -و.رودخانه تجن و سرخروددر محدوده محل رها سازي بچه ماهي سفيد  يستيفاكتور هاي ز

  بوده است يستيرزيو غ يستيز ياز نظر فاكتورها يرهاسازت رودخانه تجن و سرخرود در زمان يوضع
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  مواد و روش ها  .2
  منطقه مورد مطالعه . 1-2

ك دهانه ينزدد  كه در محدوده يسف يبچه ماه يدر منطقه رهاسازدو رودخانه تجن و سرخرود ق حاضر يدر تحق
   ه قرار گرفته است .عمورد مطالقرار دارد  )  مصبرودخانه (

  
  رودخانه تجن . 1-1-2

 يكوهها يه كوهستانيناح يمتر 3251از ارتفاع  باشد يم مازندران يايدر زيآبر حوزه مهم يتجن از رودخانه ها
در دهستان  يمتعدد ياز چشمه ها يسلسله جبال البرز در جنوب شهرستان سار يب در دامنه شماليهزار جر

آن دودانگه و چهاردانگه و  يلومتر و سه شاخه اصليك 172 رودخانه ياصل شاخه طولرد . يگيپشتكوه سرچشمه م
ن ي.ام اجرا شده استيفر يو سد خاك ييد رجايشه يشاخه دودانگه سد مخزن يظالمرود نام دارند كه بر رو

خزرآباد، در  يك آبادي، نزدعبور كرده  يشرق شهر سارخزر از  يايدن به دريتا رس ير شماليدر مس رودخانه
  است يا ،ماسه ين دست گليي.بستر آن در پا زدير يخزر م يايآزاد به در يها سطح آب تر از نييپا يمتر 25

، آزاد و يكيدار، ليپهن برگ مانند مازو، توسكا، سف يا، درختان جنگليه تجن در قسمت عليحاش ياهيپوشش گ
 يبوده كه دارا ينبارا_يان رودخانه برفيم جريرژ است. يا هيحاش ياهان آبزيو در قسمت سفال، انواع گ يليانج
زان ي) به م79-80سال  يساله (منته 40 يساالنه حوزه در دوره آمار يباشد متوسط بارندگيدائم م يه ايان پايجر

  .)91، آب منطقه اي مازندران1376، نيافش(باشد يمتر ميليم 593
  
  رود  سرخرودخانه . 2-1-2
 شهرستان محمودآباددر رود بخش سرخمركز رود ازن ياست. ا مازندراناستان  يبخش مركز يرودهااز  يكي
خزر  ياينار دردر ك محمودآبادشرق  يلومتريو پانزده ك كنار دونيفرغرب  يلومتريك 6رود در  . سرخگذرد  يم

سرچشمه  دماوند قلهجنوب  و دره الراز  دماوند جنوب از كيلومتركه 181 طول با هراز ٔرودخانهر يمس يو در انتها
 خزر با عبور از شهر  يايقبل از ورود به در رازرودخانه ه ييبخش انتهالذا قرار دارد. خزر يايدربه   گرفته

  . دهد يمر نام ييتغ ، به رودخانه سرخرود  در محل سرخرود ،سرخرود 
ب رودخانه هراز از مرز كوهستان تا شمال شهر ير است. شيار متغيبس يب رودخانه هراز در محدوده كوهستانيش 

ن يا در محل سرخرود ايو از شهر آمل به سمت در.شدبا يدر هزار م 7در هزار و در محدوده شهر آمل  13آمل 
  ).91استان مازندران يآب منطقه ا،1376ن،يافشد (رس يدر هزار م3-2ب به يش
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  ديسف يماه يمحل رهاساز ير رودخانه هايسا .3-1-2
ر خزر د يايبه در يمنته ير رودخانه هايش متغيت كم و بيد با توجه به وضعيسف يبچه ماه يدر دوره رها ساز

با توجه به  يمختلف رها ساز يان در رودخانه هايبچه ماه يع مكانيمحدوده استان مازندران و با هدف توز
 عبارتند از از شرق به غرب ن رودخانه ها يااهم  گردد. كهي از رودخانه ها انجام م يگريط در تعداد ديشرا

  .باشند يم روديشو ،سردآبرود ،تنكابنآباد  يولم ،شازده رود ،بابلرود ،يرود ،الريگهرباران ،مرودخانه 

  
  
  ينمونه بردار ي. ايستگاه ها2-2

هر برنامه  بر اساسودخانه رد در يسف يبچه ماه يدر محدوده محل رها ساز ين مكان نمونه بردارييانتخاب و تع
مكان  .بوده است  يسار ييد رجايشه يان استخوانيماه ير و حفظ و بازسازيمجتمع تكث يرها ساز سال

خزر  و  يايمصب در دهانه رودخانه و تاخزر آباد  يدر رودخانه تجن در حدفاصل روستا يبچه ماه يرهاساز
 ين اساس برايبر هم خزر قرار داشته است . يايتا مصب درسرخرود در رودخانه سرخرود در حد فاصل پل 

ب يبترت ستگاهيه سرخرود سه استگاه  و در رودخانيدر رودخانه تجن سه ا يرها ساز يط مكان هاياطالع از شرا
) در نظر گرفته  3( يماه ي) و باال دست محل رها ساز 2د (يسف يبچه ماه ي) ، محل رهاساز 1منطقه مصب (

در دوره  تو پالنكتون و بنتوزي، سموم كلره ،زئوپالنكتون ، ف ييايمي، ش يكيزيف ياز فاكتورها ينمونه بردارشد. 
  . ط ارديبهشت تا شهريور  بوده استرها سازي بچه ماهي سفيد از اواس
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  آب ييعوامل فيزيكوشيميا. 3-2
( دماي آب و هوا ، اسيديته آب ، شوري ، هدايت شامل آب رود خانه  يمورد بررس عوامل فيزيكي و شيمي 

 بالكتريكي ، اكسيژن محلول در آب ، نيترات ، نيتريت ، آمونيوم ، قليائيت ، سديم ، منيزيم وامالح محلول در آ
  است .سنجش قرار گرفته  مورد بوده است كه در محيط آب)  سموم كلرهو همچنين تعيين ميزان آالينده گر 

آب و  يپس از نمونه بردار مورد مطالعه يآب رودخانه ها مختلفو آناليز پارامتر هاي  سنجش يشات برايآزما
همچنين در محل با دستگاه مولتي پارامتر .(Clescpert,et al, 1984)استاندارد متد بر اساسشگاه يانتقال آن به آزما

و  كدهميو با استفاده از دماسنج با دقت  يآب  و هوا در محل نمونه بردار يدما.گرفت انجام ) PCD-650(آب 
 WTW-320متر پرتابل مدل  pH با استفاده ازآب  ته )يدي(اس pHشد. يرياندازه گ PCD-650  هترمومتر دستگا

  . د.ين گردييتعPCD-650 وساخت كشور آلمان 
روز در انكوباتور  5نكلر نمونه آب به مدت يبا ظروف و يپس از نمونه بردار  BOD5اندازه گيري ميزان  يبرا

  . دنگهداري وميزان اكسيژن موجود در آب نمونه اندازه گيري ش
ساخت  Conductivity/TDS meterله دستگاه يوسبه  )TDS(و مجموع مواد جامد محلول )EC (يكيت الكتريهدا

و  ازتهمواد يريگ اندازه ،EDTA با استفاده از  يكل به روش كمپلكسومتر يسخت.،PCD-650 و HACHيكمپان
 ) Sapozhnikov et al., 1988; APHA, 2005ومنطبق بر ( UV-VIS 9000cecil له دستگاه اسپكتروفتومتريبوسفسفره 

 Arstrongo(وم يكادم يترات به روش ستون كاهشين ،  نسونيدر و رابيت به روش برن اشنايترين .  صورت گرفت

and Richardmo ,1986.(سيآمون) سوگوارا  يفسفات به روش اصالح و) 1968سولورزانو _يرژياك به روش فنات
با كمپلكس ون يتراسيم با استفاده از روش تيزيم و منيدو عنصر كلس يرياندازه گشد  يري) اندازه گ1981(
   انجام شد .EDTA با محلولد يو موراكسا يت –وكروم بالك يار
  
  ي.  عوامل زيست4-2
در  ،)فيتو پالنكتون ، زئو پالنكتون و ماكرو بنتوز (زيستي شناسائي و تعيين فراواني و زيتوده ن مرحله شامل يا

  است .بوده  تجن و سرخرود رودخانه دوره رها سازي بچه ماهي سفيد در
  
  تو پالنكتونيف . 1-4-2

 يبعد از طها  نمونه .ديگرد انجام توسط روتنر فيتوپالنكتون  يجهت بررس از آب رودخانه ها يربردانمونه 
. Lawrence et al, 1987)(مورد مطالعه قرار گرفتند ي،كاهش حجم آب وآماده ساز يت ،رسوب گذاريمراحل تثب

 ;Hartley et al .1996( م گرفت .انجاشناسايي  و  يبررس 40و   20و  10 يبزرگنماي با Nikonميكروسكوپباها نمونه

Standard Method1989  (.   
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  زئو پالنكتون.  2-4-2
لتر يو ف كرون يم 55 اندازه چشمهبا متر يسانت 5/22با قطر دهانه  ياز زئوپالنكتون با تور مخروط ينمونه بردار

 ,Wetzel and Liken( شدمنتقل  يجهت بررس شگاهيبه آزمات يپس از تثبصورت گرفت.  نمونه ها آب  تريل100

 كونين نورتيكروسكوپ ايبا استفاده از م آب ظروف نمونه ، ظيتغل و شگاهي). پس از انتقال نمونه ها به آزما1990
  .Newell, C.E. and R.C. Newell. 1977) (انجام شد نمونه ها ييشناسا  40، 10، 4ييبا بزرگ نما

  
  ماكروبنتوز . 3-4-2
با   Van Veen Grabريمورد مطالعه با استفاده از بنتوزگ يدر رودخانه ها يز كفاز موجودات  ينمونه بردار 

در  يسطح بستر به همراه موجودات كفز ينمونه از گل وال3در هرنوبت تعداد  .انجام شدميلمتر 325اندازه دهانه 
 35مايشگاهي  استفاده از الك آز باو به داخل طشت ريخته مي شدسپس شستشو  برداشته يمنطقه نمونه بردار

ASTM  در و صورت مي گرفت  يبنتوز از گل وال ينمونه ها جدا سازي و انجام شده ميكرون ) 500( چشمة
  .منتقل مي شدشگاه يآزما به و تيتثب نمونه ها پايان

( معتبر ييشناساو كليد هاي  40 يال 10 ييبا بزرگ نماكروسكوپ يو مياسترشگاه با استفاده از يدر آزما 
وزن مرطوب آنها با ترازوي  .گرفت انجام شناسائي   )(Needham, 1962 ، )1383، يخاتم ( ، )1373صوفياني،

ميزان تراكم و زي تودة هر گروه در واحد سطح (مترمربع)  انيپادر و گرم ) تعيين 001/0ديجيتال (با دقت 
  . ) Pennak, 1953., Edmondson, 1959 Hauer .,Lamberti, 2007(محاسبه گرديد 

  
 . سنجش آالينده ارگانو كلره  5-2

(شيرود، تنكابن، رودخانه ها از يتعداداز بار آلودگي سموم ارگانوكلره در  ياطالع كل يمطالعه برا بخش از اين
ه نمونه ، ابتدا آب يجهت تهانجام گرفت . در اوج دوره رها سازي بچه ماهيان سفيد  سرخرود، بابلرود و تجن)

ليتري ،  20ي در يك ظرف و پس از همگن ساز يجمع آورتر) يل5( يرها ساز حدوده م نقطه درسه رودخانه از
 يريمورد اندازه گسموم ارگانوكلره  .شد  منتقل  آزمايشگاه  به  بعدي  مراحل  جهتو تثبيت مقدار يك ليتر از آن
 ,Dieldrin, Aldrin, Endrin, Endosulfan Sulfate, Heptachlor Epoxide, Endrin aldehydeاست .شامل تركيبات زير 

Heptachlor, (-BHC or Lindane), DDE, DDT, DDD, - Endosulfan, -Endosulfan,  -BHC, -BHC, and  - 
BHC.   

 ،عبور ازفيلترها ،آبزدائي از فاز آلي ،فاز مايع ،فاز آلي  ،  سازيجدا  : مراحل نمونه ها شامل ، يآماده ساز  
 ,EPAبر اساس استاندارد   نمونهقرائت  و US-EPA, 508هاي  با متد  منطبق نهائي اده سازيتغليظ و آم ،  جداسازي

  . بوده است كشور ژاپن  ساخت A-14 -  Shimadzu، مدل گاز كروماتوگرافيتوسط دستگاه  )(1995
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  يل آماريه و تحليتجز. 6-2
كو يزيف ي(پارامتر ها يشيف آزمامختل يك گروه هايبه تفك ه جداول و نمودار هايجهت ثبت اطالعات، ته

 يل آماريه و تحليو جهت تجز  Excel, 2010)  از نرم افزار ارگانو كلرهتوپالنكتون، زئوپالنكتون و ي، فيائيميش
 5در سطح  tو آزمون  ) ANOVAانس (يه واريتجز استفاده شد. از روش Spss (Version.18)داده ها از برنامه 

  استفاده شد.  ي فيزيكوشيميائي و فيتوپالنكتونها داده يجهت بررس بترتيب درصد
 در بررسي داده هاي ماكروبنتوزن يدرصد استفاده شد. همچن 5در سطح  Duncanن ها با آزمون يانگيسه ميمقا در

 ,NIST1/SEMATECHد (ين ها  استفاده گرديانگيسه مي)  جهت مقاKruskal Wallisك (ير پارامترياز آزمون غ

ر نرمال يغ يداده ها يصورت گرفت.  همبستگ يستگاهين بصورت ايماهانه  و همچن، ها نيانگيسه مي). مقا2010
  گرفت. قرار يمورد بررس) Spearman Correlationك (ير پارامتريبا استفاده از روش غ

                                                 
1 The National Institute of Standards and Technology 
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  جي. نتا3
  ) ييايميو ش يكيزيف (يستير زيغ يفاكتورها . 1-3
 باشد. يل ميبه شرح ذ ييايميو ش يكيزيف يفاكتورها يرياندازه گج بدست آمده ازينتا

 21، بترتيب به ميزان  بهشت ماه يدر اردتجن و سرخرود  يها در رودخانه دماي آب و هوا:. كمترين دماي آب 
درجه سانتي گراد بوده است  30و  31درجه سانتي گراد و بيشترين آن مربوط به مرداد بترتيب با دماي  19و 
)05/0<pد در رودخانه ها يسف يبچه ماه يتجن و سرخرود در طول دوره رها سازرودخانه  ). ميانگين دماي آب

مورد مطالعه  يرودخانه هادر محل هوا  ي دما نيشتريب درجه سانتي گراد بود. 4/26±0.67و 27±95/0 بترتيب
د در يفس يبچه ماه يدر طول دوره رها ساز هوا  درجه سانتي گراد تعيين شد ميانگين دماي 33و  35بترتيب 

و  درجه سانتي گراد بود. اختالف معني داري بين دماي آب 1/29±63/0و 2/30±64/0بترتيب  رودخانه ها 
  . )1-3). (شكل p<05/0در طول سال مشاهده نگرديد ( رودخانه ها يهوا

  

 
  ميانگين)±(خطاي استاندارد1389 -90 تجن و سرخرود. دماي آب و هوا در رودخانه 1-3شكل 

  
pH : داده هاي لگاريتمي ادنداشت و يرات زييتجن و سرخرود تغ يته آب در رودخانه هايدياسpH   نيز از توزيع

 77/7±058/0و  97/7±046/0برابر تجن و سرخرود يب در رودخانه هايبترت pHنرمال برخوردار نبود. ميانگين 
). حداقل ميزان P<0.05ديد(بوده است. اختالف معني داري بين ايستگاه هاي مختلف در طول سال مشاهده نگر

ثبت گرديد. ر يمرداد و تدر 3/8و  4/8حداكثر آن ور ويدر ماه شهر 2/7 و 4/7و سرخرود  در رود خانه تجن آن
  ) 2-3(شكل 
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  ميانگين)±(خطاي استاندارد1389 -90تجن و سرخرود)  آب رودخانه pH. اسيديته (2-3شكل 

 
ماه منس يكرو زيم 680و  2400بيبترتدر رودخانه تجن و سرخرود  ميزان نيمترك :)  EC( هدايت الكتريكي

مقادير ن يابوده است . در ماه مرداد و خرداد  منسيكرو زيم 7900و  17800ن فاكتور يزان ايم بيشترينو ور يشهر
ز ين يبچه ماه ين فاكتور در دوره رهاسازين ايانگيم ).P>05/0داراي اختالف معني دار بود ( دو رودخانه بين
  ).3-3بوده است. (شكل  µs/cm 368±1583و  µs/cm838±11920ب يبترت

 ميانگين)±(خطاي استاندارد1389 -90تجن و سرخرود،)  آب رودخانه EC. هدايت الكتريكي (3-3شكل 
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 ±557 رودخانه تجن و سرخرود بترتيب  در ن فاكتوريا : نتايج نشان داد ميانگين)(TDS مجموع مواد محلول
است ، ميزان مجموع مواد محلول در آب رودخانه هاي  تجن و سرخرود  گرم بر ليترميلي1317 ±257و 7994

ور يميلي گرم بر ليتردر ماه شهر 490و  1100كمترين  در ماه مرداد و خرداد و 5000و  13200بترتيب بيشترين آن
) (شكل P>05/0اختالف معني دار بود ( داراي دو رودخانه مورد بررسيدر  TDSمقادير د. همچنين ثبت گردي

3-4.( 

 
 

(خطاي  1389 -90تجن و سرخرود، )  آب رودخانهTDS. مجموع مواد جامد محلول (4-3شكل 
 ميانگين)±استاندارد

ن مقدار يشتريب در بين فاكتور در رودخانه تجن و سرخرود بترتيرات اييج تغينتا ): NaCl(م يكلرور سد
در تر يگرم در ل يليم 490و2000ب يزان آن بترتين ميو كمتردرمرداد و خردادتر يلگرم در  يليم4200و 15700
ب يمورد مطالعه بترت يز در رودخانه هاين فاكتور نيا ين بدست آمده برايانگيبوده است .مور يشهر
داراي گر يكديدو رودخانه تجن و سرخرود با در م يكلرور سدمقادير  د .يثبت گرد 1247 ±238و746±10091

 ) 5-3(شكل . )P>05/0اختالف معني دار بود (

 
(خطاي  1389 -90تجن و سرخرود، آب رودخانه  )TDS(. مجموع مواد جامد محلول 5-3شكل 

  ميانگين±استاندارد
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م  درآب رودخانه تجن در يكلس ين فاكتورها برايشده ا يريزان اندازه گيم ):Mg(ميزي،من ) Ca( ميكلس
در تر يگرم در ل يليم 881و  325م يزيمن  يو برا تريگرم در ل يليم 631و  240ب يرتزان  بتين ميشترين و بيكمتر
 40ب ين مقدار بترتيشترين و بيم درآب  رودخانه سرخرود در كمتريزان كلسيم.بوده است ور و مرداد ماه  يشهر

 ميانگين بوده است . ماهخرداد ور و يدر شهر تريگرم در ل يليم 120و  52م يزيمن يتر،و برايگرم در ل يليم 86و 
تر يگرم در ل يليم 74و 57تر و در رودخانه سرخرود يگرم در ل يليم 641و  470ن فاكتورها در رودخانه تجن يا

  ). P>05/0(دار  بوده است يانگر تفاوت معنين دو فاكتور بيسه ايج بدست آمده از مقايبوده است .نتا
ميلي گرم در ليتر  4900ن مقدار يشتريب در بيبترت مختلف يدر ماه ها در رودخانه تجن و سرخرود :كل يسخت

ميلي  2100ب يزان آن بترتين ميتر و كمتريگرم در ل يليمميلي گرم در ليتر در ماه ارديبهشت  706و در ماه مرداد 
 نيا ين بدست آمده برايانگيبوده است . مميلي گرم در ليتر در ماه خرداد  300وگرم در ليتر در ماه شهريور 

دو در كل  يسخت زانيم د.يثبت گرد 408 ±76و3600±460ب يبترت يدر دوره رهاساز فاكتور در رودخانه ها
  . )P>05/0داراي اختالف معني دار بود (گر يكديرودخانه تجن و سرخرود با 

ميلي10.0و   9.6بيرودخانه تجن و سرخرود بترتحداكثر ميزان اكسيژن محلول در :در آب اكسيژن محلول  
 بوده است. ميانگين اكسيژن محلول در بهشت يدر ماه اردگرم در ليترميلي 8/5و  1/6در ليتر و حداقل آن  گرم

از اختالف ن فاكتور در دو رودخانه يبود كه ا 8/7±14/0و  4/7± 16/0ب يز بترتيتجن و سرخرود ن يرودخانه ها
  .)p<50/0معني داري برخوردار نبود (

زان خود ين مين و كمتريشترين فاكتور در رودخانه تجن در بيا ) :BOD5ك (يولوژيب يژن خواهياكس
گرم  يليم 8/1و  0/3زان آن يمدر سرخرود ربوده است يبهشت و تيماه ارددرتر يگرم در ل يليم 2/2و  4/3ب يبترت
و در   8/2 ±2/0ن فاكتور در رودخانه تجن يزان اين ميانگيد . ميثبت گرد ور يبهشت وشهريارد در ماهتريدر ل

ن فاكتور يزان اين رودخانه تجن با سرخرود ميج نشان داد كه بيبوده است .نتا  4/2±23/0رودخانه سرخرود 
  ) .P<05/0باشد ( يدار نم ياختالف معن يدارا

ن يب در كمتريدر رودخانه تجن و سرخرود بترت نيتروژن آمونياكي  يرياندازه گ : +NH4)نيتروژن آمونياكي(
 يليم 191/0و464/0ب يزان آن بترتين ميشتريو ب ور يبهشت و شهريدر اردتريگرم در ل يليم111/0و 172/0مقدار  

  بوده است .  ر و مرداديدرماه تتريگرم در ل
  141/0±03/0و 390/0±05/0بيمورد مطالعه بترت يز در رودخانه هاين فاكتور نيا ين بدست آمده برايانگيم

داراي اختالف معني دار بود گر يكديدو رودخانه تجن و سرخرود با  نيتروژن آمونياكي در زانيم د .يثبت گرد
)05/0<P( .  

نشان داد  نيترات و همچنين داده هاي لگاريتمي نيتريت  يريج اندازه گينتا): -NO3) ، نيترات (-NO2نيتريت(
ر و يدر ماه ت رگرم در ليتميلي 019/0و  015/0ميزان  ب يترت بهدر دو رودخانه نيتريت،  يبرا مقدار حداقل 
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بهشت و مرداد  بوده است يدر ماه اردميلي گرم در ليتر  049/0و  048/0ب يبترت تيترينحد اكثر وور يشهر
  . بوده است034/0±032/0و  030/0 ±007/0ز يت نيتريزان نيم ميانگين

ور و يرتردرشهيدر ل گرم يليم 590/0و   135/0بيدر رودخانه تجن بترت نيتراتحداقل و حداكثر  زانيم
 بوده است. ميانگين  ور و مرداديشهردر گرم در ليترميلي341/0و  520/0و در  رودخانه سرخرود بهشت يارد

نتايج نشان داد كه .بوده است  42/0±034/0 و 33/0 ±085/0 بين دو رودخانه بترتيدر ا شده يرياندازه گ
  ).P<05/0ني دار نبود(داراي اختالف مع تجن و سرخرود  يرودخانه هادر  ريمقادميانگين 
و 040/0شده در تجن يريزان اندازه گيحداقل وحداكثر م در  داده هاي لگاريتمي فسفات :)  PO4-3( فسفات

 بوده است. 071/0بهشت يور و ارديدزشهرو 38/0و در سرخرودبهشت ير و ارديدرتتر يگرم در ل يليم056/0
.  بوده است  051/0±007/0و  049/0± 003/0يرهاساز در دورهشده در رودخانه  يرياندازه گ  فسفات ميانگين
  )P<05/0داراي اختالف معني دار نبود ( در دو رودخانه تجن و سرخرود آن  زانيم ميانگين

فاكتورهاي موثر در سازگاري و حيات بچه  يج اندازه گيري برخينتا ر رودخانه هايسا در ج بدست آمدهينتا
مورد اندازه  يرات فاكتورهاييوتغ مرداد)-طالعه در اوج رها سازي (تيرماهيان در ساير رودخانه هاي مورد م

در جدول در  يه غربيال يرود در منتهيتا رودخانه ش يه شرقيال يب از رودخانه گهرباران در منتهيبترت يريگ
  ) آورده شده است. 1-3جدول (

  
 يبچه ماه يرها ساز محلر رودخانه ها د ييايميو ش يكيزيف يفاكتورها نيانگيم راتييتغ. 1-3جدول 

   ديسف
 T.W رودخانه

(oC)
T.A 
(oC)

PH EC 
(µs)

NaCl  
(mg/l) 

TDS  
(mg/l) 

o2  
(mg/l) 

 2/6 9450 10710 12200 1/8 32 29 گهرباران

 4/7 9900 11500 13400 0/8 31 28 تجن

 0/7 2300 1500 3200 .7/7 33 29 اهروديس

 4/6 4300 4100 5300 9/7 31 28 ميالر

 7/6 1700 1550 2360 7/7 33 5/28 رتال

 4/6 .1750 1340 3200 7/7 31 29 روديم

 1/7 3800 2600 5300 2/8 32 29 شازده ود

 8/7 2300 1990 3900 5/70 33 30 بابلرود

 5/7 .2100 2700 350 8/7 31 29 سرخرود

 9/7 160 140 310 8/7 29 27 سردآبرو

 8/7 270 .300 550 6/7 30 27 تنكابن

 2/8 360 320 440 7/7 5/30 5/27 روديش
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  ارگانو كلره  ندهيآال يج بررسينتا. 2-3
انجام گرفت د يسف يماه هبچ يدر دوره رهاسازسموم ارگانوكلره  نوع از 16در اين مطالعه، تعيين و اندازه گيري 

  ر بوده است ،يشامل تركيبات زن سموم يكه ا
DDE, DDT, DDD, Endrin, Heptachlor Epoxide, Endrin aldehyde, Heptachlor, Dieldrin, -BHC, -BHC, -HC, 
- Endosulfan, -Endosulfan, Endosulfan sulfate, Aldrin, and Lindane,  

-Dieldrin,  aldehyde, DDE, Endrin,  Heptachlor Epoxide, -BHC, در ميان سموم اندازه گيري شده، سموم 

BHC, - Endosulfan, Endrin DDT,   در هيچ يك از رودخانه هاي شيرود، تنكابن، سرخرود، بابلرود و تجن
رودخانه ، در )يرها سازباالتر ازو  يمحل رها ساز ( ايستگاه 2 دردر رودخانه تنكابن مشاهده نگرديده است. 

 دو تجن دردر رودخانه ) و يباالدست رها سازو  يمحل رها ساز ،مصب ايستگاه ( از سه هيچ يكبابلرود در
هيچ يك از سموم شانزده گانه ارگانوكلره مشاهده نگرديده  ) يباالدست رها ساز و ي( محل رها ساز ايستگاه

 ,Aldrin, DDD, -BHC, -Endosulfan, Endosulfan sulfate, Heptachlor اند. سموم ارگانوكلره مشاهده شده شامل

Lindane,  شده از حداكثر به حداقل بترتيب رودخانه هاي سرخرود، تركيبات تعداد سموم ارگانوكلره مشاهده
 10/0غلظتي سموم مشاهده شده از   تركيب شيميائي مي باشند. روند تغييرات 2و  2، 2، 4شيرود، تنكابن، و تجن 

  ). 2-3ميكروگرم بر ليتر در نوسان بوده است (جدول شماره 22/0تا 
  

بچه  يدر دوره رهاسازاستان مازندران شاخص دخانهسموم  ارگانوكلره در پنج رو زان يم .2 -3جدول
  يماه

α
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H
C

 

β-B
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δ-B
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 H
ep

tacholor

A
ld
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 H
ep
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E
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 α

-E
n

dosu
l

 

رودخانه و 
  ايستگاه ها

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d   1شيرود
n.d n.d n.d n.d n.d 22/0 n.d n.d  2شيرود 

n.d n.d n.d 11/0 n.d n.d n.d n.d  1تنكابن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2تنكابن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3تنكابن

n.d n.d 11/0 1/0 1/0 n.d n.d n.d  1سرخرود

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2سرخرود 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3سرخرود 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  1بلرود با

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2بابلرود

n.d n.d n.d 1/0 n.d n.d n.d n.d  1تجن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2تجن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3تجن
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رودخانه و 
 ايستگاه ها

n.d n.d n.d n.d 11/0 n.d n.d n.d  1شيرود

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2شيرود 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d 13/0 n.d  1تنكابن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2تنكابن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3تنكابن

n.d n.d n.d 1/0 n.d n.d n.d n.d  1سرخرود

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d   2سرخرود
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3سرخرود 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  1بابلرود 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  2بابلرود

n.d n.d n.d n.d n.d n.d 15/0 n.d  1تجن

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d   2تجن 
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d  3تجن

               *n.d = none determine* 

  
  نتايج بررسي زيستي.  3-3
  فيتو پالنكتون.  1-3-3

گونه فيتوپالنكتون مورد شناسايي قرار گرفت.  108مجموعا تجن و سرخروددر بررسي نتايج حاصل در رودخانه 
 )(Bacillariophyta در تجن شاخه باسيالريوفيتاد.يگرد ييشناساگونه  56گونه و در سرخرود  52در رودخانه تجن 

درصد و  3/17گونه برابر  9با  ) Chlrophyta( شاخه كلروفيتا پس از آندرصد از كل بيشترين و 1/48 و گونه 25با 
درصد 6/9گونه برابر  5با Cyanophyta)  (درصد و شاخه سيانوفيتا 5/11گونه برابر  6با  ( Pyrrophyta)  شاخه پيروفيتا

ند كه به ه بودرا تشكيل داد ها گونهدرصد از كل  5/13گونه برابر  7تعداد  با(Euglenophyta)  و شاخه اوگلنوفيتا
  )6 -3و شكل 3-3جدول ( تفكيك هر شاخه در نشان داده شد

خه درصد از كل بيشترين تعداد را تشكيل داد و شا 2/48گونه برابر  27دررودخانه سرخرود شاخه باسيالريوفيتا با 
گونه  6درصد و شاخه سيانوفيتا با  9/17گونه برابر  10درصد و شاخه  اوگلنوفيتا با  9/17گونه برابر  11كلروفيتا با 

را تشكيل دادند  ها گونهدرصد از كل  3/5گونه برابر  2درصد و شاخه پيروفيتا داراي كمترين تعداد با  7/10برابر 
  . )7 -3و شكل 3-3جدول (كه نشان داده شد. 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ١٨

  در رودخانه تجن و سرخرود مختلفشاخه  در  فيتوپالنكتوني  يگونه ها .3-3جدول
  

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نام  فيتوپالنكتونتجنسرخرودنام  فيتوپالنكتونتجنسرخرود
++Exuviella cordata-+Actinocyclus sp.
-+Glenodinium behningii-+Amphora ovalis
++Gounialox polyedra-+Amphora commutata
-+Gymnodinium variabile+-bacillaria paradoxa
-+Peridinium subsalsum-+Caloneis bottnica
-+Prorocentrum proximum-+Camphylodiscus sp.
26TOTAL Pyrrophyta  -+Coscinodiscus jonesianus
++Anabaena kesslerii-+Cyclotella meneghiniana
+-Lyngbya aestuarii++Cyclotella sp.
-+Merismopedia punctata--Cymatopleura sp.
+-Merismopedia minima+-Cymatopleura eliptica
-+Microcystis sp-+Cymbella sp.
+-Oscillatoria sp.++Diploneis sp.
++Spirulina laxissima-+Fragilaria capucina
++Spirulina sp.++Fragilaria crotonensis
65Total Cyanophyta ++Gyrosigma acuminatum
++actinastrum hantzschii+-Gyrosigma lacuster
+-Ankistrodesmus convolutus+-Navicula sp
-+Ankistrodesmus acicularis++Navicula bacillum
-+Binuclearia lauterbornii +-Navicula bicapitallata
-+Chlamidomonas sp.+-Navicula bombus
-+coelastrum tetrapedia+-Navicula elongata
-+coelastrum microporm+-Navicula elliptica
+-Crucigenia tetrapedia++Navicula fragilariodies
++Crucigenia leautebornii+-Navicula obtusatm
-+eudorina elegans+-Navicula bicapitella
+-Pandorina moreem+-Nitzchia Acicularis
+-Pandorina duplex++Nitzchia reversa
+-Pediastrum duplex+-Nitzchia sigma
++scenedesmus acutus+-Nitzchia sp.
+-Scenedesmus acuminatus++Nitzchia sigmoidae
+-Scenedesmus arcuatus++Nitzchia subtilis
+-Scenedesmus quadricauda+-Nitzchia sublinearis

119TOTAL CHLOROPHYTA +-Nitzchia tenuirostris
++Euglena ornata++Pinnularia sp.
+-Euglena acus-+Rhizosolenia calcaravis
+-euglena oxyuris-+stephanodiscus hantzschii
++Euglena sp.++stephanodiscus socialis
++Euglena minima-+Surirella sp.
+-Euglena hemichromata+-synedra ulna
+-lepacinclis ovum-+Thalassionema nitzschioides
-+Phacus acicularis-+Thalassiosira hustedtii
--Phacus sp.
++Trachelomonas ensifera

++Trachelomonas sp.
++Trachelomonas woronichiniana

107Euglenaphyta

5652Total

TOTAL Chrysophyta 25 27
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  تعداد گونه هاي مشاهده شده در شاخه هاي فيتوپالنكتوني رودخانه تجن . 6- 3شكل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرخرود تعداد گونه هاي مشاهده شده در شاخه هاي فيتوپالنكتوني رودخانه .7-3شكل 
  

مقايسه آماري بين فراواني كل و زي توده كل فيتوپالنكتوني در رودخانه تجن و سرخرود نشان مي دهد كه بين 
 ). همچنينp<05/0وجود ندارد( دار يت معنتفاو ياز نظر آمار فراواني كل و زي توده كل در اين دو رودخانه

دار  يمعن يتفاوت از نظر آمار اوگلنوفيتا در اين دو رودخانه شاخه هاي باسيالريوفيتا و سيانوفيتا و كلروفيتا و ن يب
  . )p<05/0(است  نبوده
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  )مترمربع /تعداد ميانگين فراواني شاخه هاي فيتوپالنكتوني در رودخانه تجن و سرخرود ( 4-3جدول 
  سرخرود  تجن

 ميانگين شاخه
انحراف 
 معيار

درصد 
 ميانگين شاخه  فراواني

انحراف 
 معيار

درصد 
  اوانيفر

Bacillariophyta 7190000 5139660  8/21  Bacillariophyta 18900000 7793516 5/28  
  Pyrrophyta 60000 60000 1/0ا  Pyrrophyta 690000 257962 1/2ا
Cyanophyta 6020000 4784902 25/18  Cyanophyta 1460000 1082713 2/2  
Chlrophyta 17610000123280214/53  Chlrophyta 43020000 275688588/64  

Euglenophyta 1490000 631832 5/4  Euglenophyta 3000000 1261745 5/4  

29607898 66440000 جمع  33000000198188520/100 جمع
0/100  

  
عدد در  33 ± 82/19× 106برابر  ميانگين تراكم تجن رودخانه در:فيتوپالنكتون توده يو ز ميانگين تراكم

ميلي گرم در مترمكعب 43/241 ±182/68 رميانگين) و ميانگين زي توده براب±اندارد مترمكعب (خطاي است
عدد  44/66 ± 61/29×106ميانگين) بوده است. ميانگين تراكم فيتوپالنكتون درسرخرود برابر±(خطاي استاندارد 

م در مترمكعب ميلي گر25/131 ± 36/34 رميانگين) و ميانگين زي توده براب±در مترمكعب (خطاي استاندارد 
 ميانگين) بوده است.  ±(خطاي استاندارد 

در مترمكعب  19/7 ±14/5×106%) ميانگين برابر 4/53داراي بيشترين تراكم (  تايكلرو فدر رودخانه تجن  
عدد در مترمكعب(خطاي  69/0 ± 258/0× 106%) با ميانگين1/2ميانگين) و پيروفيتا ( ±(خطاي استاندارد 

  .اند بودهين تراكم تر كمن) داراي ميانگي±استاندارد 
ميلي گرم در  32/179 ± 06/164ن%) به ميزا3/74از طرفي باسيالريوفيتا داراي بيشترين ميانگين زي توده ( 

ميلي گرم در مترمكعب  91/0 ± 48/0ميانگين  ا%) ب 4/0ميانگين) و كلروفيتا (±مترمكعب(خطاي استاندارد 
  ين زي توده را دارند.كمترميانگين)  ±(خطاي استاندارد 
داراي بيشترين تراكم  تايكلرو ف:در رودخانه سرخرود در رودخانه سرخرود توده  فيتوپالنكتونيميانگين تراكم و ز

%) با 1/0ميانگين) و پيروفيتا ( ±در مترمكعب (خطاي استاندارد  9/18 ±79/7×106ميانگين برابر  با %) 8/64( 
.از اند بودهين تراكم تر كمميانگين) داراي ±ترمكعب(خطاي استاندارد عدد در م 06/0 ±06/0× 106ميانگين

ميلي گرم در  22/63 ± 51/23ن%) به ميزا2/48طرفي باسيالريوفيتا داراي بيشترين ميانگين زي توده (
ميلي گرم در مترمكعب  24/0 ± 24/0ميانگين ا%) ب 2/0ميانگين) و كلروفيتا ( ±مترمكعب(خطاي استاندارد 

 ).4-3( جدولين زي توده را دارند.كمترميانگين)  ±استاندارد (خطاي 

  



 ٢١ .../  بررسي خصوصيات فيزيکي، شيميايي و زيستي رودخانه هاي

 /ميلي گرم ميانگين زيتوده شاخه هاي فيتوپالنكتوني در رودخانه تجن و سرخرود( . 5-3جدول
  مترمكعب)

 سرخرود تجن رودخانه

 ميانگين شاخه انحراف معيار ميانگين شاخه رديف
انحراف 
 معيار

1  Bacillariophyta 32/179  06/164  Bacillariophyta 22/63  50/23  

2  Pyrrophyta 16/9  24/4  Pyrrophyta 24/0  24/0  

3  Cyanophyta 26/46  96/27  Cyanophyta 45/51  42/28  

4  Chlrophyta 91/0  48/0  Chlrophyta 07/7  60/6  

5  Euglenophyta 79/5  48/2  Euglenophyta 27/9  83/3  

  34/36  25/131 جمع  68/182  43/241 جمع كل

  
شود كه  يتجن و سروخرود مشاهده م يدر رودخانه ها يتوپالنكتونيف يشاخه ها يفراوان نيانگيسه ميبامقا

 ين فراوانيانگيباشد. اما م يشتر ميدر رودخانه سرخرود از رودخانه تجن بوكلروفيتا تا يوفيالريباس ين فراوانيانگيم
  ) 8-3شكلو 5-3جدول(تشتر از سرخرود بوده اسيتا در رودخانه تجن بيانوفيس
  

  
  مقايسه ميانگين فراواني شاخه هاي فيتوپالنكتوني در تجن و سرخرود. 8- 3شكل

   (ميانگين به همراه خطاي استاندارد)
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ن يانگيتجن و سروخرود مشاهده شده كه م يدر رودخانه ها يتوپالنكتونيف يتوده شاخه هاين زيانگيسه ميمقا 
تا در يانوفيتوده سين زيانگيشتر بوده است. اما ميه تجن از رودخانه سرخرود بتا در رودخانيوفيالريتوده باسيز

  ) 9-3شكل و 5 -3جدول (شتر از تجن بوده استيرودخانه سرخرود ب

  
  مقايسه ميانگين زيتوده شاخه هاي فيتوپالنكتوني در تجن و سرخرود .9- 3شكل

  (ميانگين به همراه خطاي استاندارد)
تا برابر يوفريپدرصد بوده و شاخه  4/53و برابر  ين درصد فراوانيشتريب يتا دارايكلروفدر رود خانه تجن شاخه 

  )10-3(بوده است. ين درصدفراوانيكمتر يدرصد دارا 1/2
  

  
  
  
  
  

    
    

  
  
  

  درصد فراواني شاخه هاي فيتوپالنكتوني در رودخانه تجن . 10-3شكل 
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تا يروفيدرصد بوده و شاخه پ 8/64و برابر  يدرصد فراوانن يشتريب يتا دارايدر رود خانه سرخرود شاخه كلروف
  .) 11 -3( شكل بوده است ين درصدفراوانيكمتر يدرصد دارا 1/0برابر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد فراواني شاخه هاي فيتوپالنكتوني در رودخانه سرخرود . 11-3شكل 
 

تا يانوفيتوده و سين درصد زيشتريب يدرصد دارا 3/74 يتا دارايوفيالريتوده شاخه باسيدر رودخانه تجن ز
 توده بوده انديزان زين ميكمتر يدرصد دارا 4/0تا با يقرارداشته اند. كلروف يتا در مرحله بعديتا و اوگلنوفيروفيوپ

    .) 12-3(شكل 

  
  

  درصد زيتوده شاخه هاي فيتوپالنكتوني در رودخانه تجن . 12-3شكل 
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تا يانوفيتوده و سين درصد زيشتريب يدرصد دارا 2/48 يتا دارايوفيالريتوده شاخه باسيسرخرود زدر رودخانه 
توده بوده اند. يزان زين ميكمتر يدرصد دارا 2/0با  تايرو فيپقرارداشته اند. يتا در مرحله بعديتا و كلروفيواوگلنوف

   ) 13-3(شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  النكتوني در رودخانه سرخروددرصدزيتوده شاخه هاي فيتوپ . 13- 3شكل
  

   رودخانه تجن و سرخرودزئوپالنكتون . 2-3-3
ميدهد در مجموع سه  نشان  ن رودخانهياتركيب گونه اي  از رودخانه تجن زئوپالنكتونهاي يبررسحاصل از نتايج

،  (Rotatoria) كه شامل روتاتوريا حضور داشته( زئوپالنكتون دائمي) در اين رودخانه  Holoplankton گروه عمده
. گروه روتيفرا  گونه شناسايي گرديد7ن رابطه يدر ا كه  بوده اند )Cladocera( كالدوسراو  )Copepoda()كپه پودا 

   و, "Lamellibranches" )( پالنكتون موقتي Meroplanktonو همچنين دو گروه  )دو گونه(كپه پودا،گونه )  3( 
Cypris balanus  نتايج بررسي هاي انجام گرفته  تجن مشاهده شده اند. رودخانه  نكتوني نيز در ميان جمعيت پال

كپه درصد ،37روتاتوريا،  تجن  بترتيب براي گروه  رودخانه  يزئوپالنكتوندر اين  دوره بيانگر  درصد تنوع 
   ).14-3شكل  (بوددرصد  13  كالدوسراو درصد  25درصد ، سيريپديا25، پودا

در ايستگاه ها و ماه هاي نمونه برداري نشان داد در ماه ارديبهشت بيشترين دخانه تجن تراكم زئوپالنكتونهاي رو
درصد  14عدد  در متر مكعب  حدود  1082درصد كمترين آن  63عدد در متر مكعب حدود  6472تراكم  تعداد

عدد در  4195تعداد   (باال دست رها سازي) مي باشد. در ماه تير 3(محل رها سازي ) و 2بترتيب ايستگاه 
بودند . 3و2درصد بترتيب ايستگاه 6عدددر متر مكعب و148درصد و كمترين آن با  تعداد 70مترمكعب حدود 

درصد  را شامل گرديد كه تحت  100عدد در متر مكعب  2176در ماه شهريور بيشترين تعدادتراكم زئوپالنكتون
  ).14-3و شكل  6-3( مصب)  بوده است. (جدول 1تاثير ايستگاه 
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  رودخانه تجندردرصد تنوع گروههاي مختلف زئو پالنكتون   14- 3شكل
  
  
  

  تراكم و زيتوده  زئوپالنكتون در ايستگاهها و ماههاي مختلف رودخانه  تجن. 6-3جدول

تعداد در تراكم(
 )متر مكعب

زيتوده 
ميلي گرم (

در متر 
 )مكعب

فراواني 
 تراكم %

فراواني 
 زيتوده %

 ايستگاه

 يماه ها
نمونه 
  يبردار

2992 52/15 23 15 3 
 ارديبهشت

 
 
 

6472 70/47 63 66 2 

1082 45/10 14 19 1 

 ميانگين 3/23 3/23 5/24 3515

148 57/0 6 5 3 

 تير

 

4195 73/19 70 81 2 

812 85/1 24 14 1 

 ميانگين 3/33 3/33 4/7 1718

0 0 0 0 3 

 شهريور
0 0 0 0 2 

2176 64/9 100 100 1 

 ميانگين 3/33 3/33 21/3 726
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protoza Rotatoria
copepoda Cladocera

ميلي گرم در  7/47نشان داد در ماه ارديبهشت بيشترين يتوده به  ميزان  زئوپالنكتون رودخانه جنزيتوده مطالعه 
مشاهده  1درصد در ايستگاه  15ميلي گرم حدود  4/10و كمترين آن  2درصد در ايستگاه  66متر مكعب حدود 

 6/0و كمترين آن به ميزان  2در صد در ايستگاه81ميلي گرم در مترمكعب حدود 7/19ن گرديد در ماه تير به ميزا
مشاهده گرديد .بيشترين زيتوده زئوپالنكتون در ماه  3در صد در ايستگاه  5ميلي گرم در متر مكعب ،حدود

-3(جدول ( مصب) مشاهده شد 1درصد در ايستگاه  100ميلي گرم در متر مكعب حدود  64/9شهريور به ميزان 
6 .(  

عدد در مترمكعب  6472با تراكم  2ستگاه يبهشت ماه ايدر رودخانه تجن در ارد يدر كل دوره نمونه بردار
ن بوده يدر ماه شهريور كمتر 2و1ن بوده اند. و دو ايستگاه يشتريميلي گرم در متر مكعب ب 7/47توده به  ميزان يوز
تراكم زئو پالنكتون رودخانه تجن به گروه  سيريپديا انجام گرفته بيشترين  يها يدر نمونه بردار.اند

عدد در متر مكعب در ماه تيرو همچنين بيشترين زيتوده به گروه كالدوسرا به ميزان  5600(زئوپالنكتون موقتي) با
  .بهشت تعلق داشته است يميلي گرم در متر مكعب  ماه ارد 53

گروه عمده  4، ن رودخانه يادر  ،ميدهد نشان  رخرودس رودخانه تركيب گونه اي زئوپالنكتونهايحاصل  نتايج
Holoplankton شامل بترتيبكه   حضور داشته )( زئوپالنكتون دائمي Rotatoria ,Copepoda, Protozoa , Cladocera,   

د را به لحاظ جمعيتي با  حدوفراواني تركيب گونه اي  بيشترين  گروه روتيفرا يا  روتاتوريانتايج نشان داد.است 
درصد و كوپه پودا  29ب پروتو زوا با يبخود اختصاص داده اندو بعد از آن بترت هادرصد جمعيت زئوپالنكتون 43

  .)  16-3( شكل درصد قرار دارند 14و  14و كالدوسرا مشتركا با 
 
 
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  

  . درصد تنوع  گروههاي مختلف   زئوپالنكتون  در رودخانه سرخرود  15- 3شكل
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 سرخرود مويد آن است كه بيشترينزئو پالنكتون رودخانه و زيتوده  تراكم يفراوان بررسيمده از ج بدست آيتان
توده  زي يبهشت و   بيشترين فراوانيعدد در متر مكعب  در ماه ارد880با  3تراكم مربوط به ايستگاه   يفراوان

گروه ازتراكم و زيتوده  يمترين فراوانباشد . ك ير ماه ميگرم در متر مكعب در ت يليم98/4با  1ستگاهيمربوط به ا
  .) 17-3وشكل 7-3ده است ( جدول يدر ماه شهريور مشاهده و ثبت گرد يزئو پالنكتون يها

ازگروههاي مختلف زئو پالنكتوني در رودخانه سرخرود بيشترين درصد تراكم مربوط به كوپه پودا درارديبهشت 
درصد تراكم بوده است همچنين در اين بين  81ط به روتيفرا با درصدو در شهريور مربو 65و  75و تير بترتيب با 

 در همه دوره رها سازي بچه ماهي سفيد مشاهده گرديدند. په پوداوكتنها گروه 

  سرخرودبررسي تراكم(ميلي گرم در متر مكعب) و زيتوده (ميلي گرم در متر مكعب) در رودخانه  . 7-3جدول
تعداد در تراكم(

 )متر مكعب

يلي مزيتوده (
گرم در متر 

 )مكعب

فراواني 
 تراكم %

فراواني 
 زيتوده %

 ماه ايستگاه

390 98/0 23 10 3 
 ارديبهشت

 
 
 

430 16/4 25 58 2 

880 04/2 52 29 1 

 ميانگين 3/33 3/33 4/2 567

640 98/4 39 53 3 

 تير
325 01/3 20 32 2 

695 38/1 42 15 1 

 ميانگين 33.3 33.3 1/3 553

120 06/0 19 17 3 

 شهريور

 

105 05/0 16 14 2 

420 24/0 65 69 1 

 ميانگين 3/33 3/33 05/0 215

 

در  زئوپالنكتونميلي گرم در متر مكعب)(تراكم(ميلي گرم در متر مكعب) و زيتوده (.  16- 3شكل
  سرخرودرودخانه 
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 و سرخرود: ماكروبنتوزهاي رودخانه هاي تجن . 3-3-3

شده  خانواده از ماكروبنتوزها  مشاهده 7تجن و سرخرود ،  يانجام شده در رودخانه ها يها يدر نمونه بردار
، از رده  Spionidae(پرتاران) خانواده  Polychaeta، از رده Cardidae) خانواده Bivalviaها( ياست.  از رده دوكفه ا

Oligochaeta ي(كم تاران) خانواده ها  Tubificidae  ،Lumbriculidae     وLumbricidae  و از ردهInsecta  (حشرات)
عالوه بر  قرار گرفته اند. ييمورد شناسا  Dipteraاز راسته  ييره هايشفو   Elmidaeو     Chironomidae يخانواده ها

  ده شده است.يز دين Hydracarinaو راسته  )Arachnida(ان ياز رده عنكبوت يافراد آن
توده  ين تراكم و زيانگيم آورده شده است  18-3و 17-3 ينمودار ها در ج بدست آمده كه در ينتا بر اساس

 باالتر از رودخانه تجن بوده ، ير ، بطور قابل توجهيبهشت و تيارد يدر ماههاماكروبنتوزها در رودخانه سرخرود 
زان ين ميترشتر از سرخرود بوده است. بااليزان تراكم ماكروبنتوزها در رودخانه تجن بيور ماه  ميدر شهر يول

گرم در متر مربع ) در سرخرود و 5/7توده ( حدود  يزان زين ميشترينمونه در متر مربع) و ب 6000تراكم (حدود  
  ده شده است.يبهشت ديدر ماه ارد

  

 
   سرخرود وتجن  ين تراكم  ماكروبنتوزها دررودخانه هايانگيم .17-3شكل 

  د.)باش يم -SE-استاندارد يخطاها مربوط به  (علمك 

  
    تجن و سرخرود يتوده ماكروبنتوزها دررودخانه ها ين زيانگيم .18- 3شكل

  باشد.) يم SEاريعلمكها مربوط به اشتباه مع( 
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ن تراكم يانگيدهد كه  در سرخرود، م ينشان متجن و سرخرود  يرودخانه هامربوط به  يسه داده هايمقا
ر يدر ت يقرار داشته است ولعدد در متر مربع  SE  (2467 ± 6019( زانيم نيبهشت در باالتريماكروبنتوزها در ارد

عدد در  559 ± 426ن حد خود يور به كمتريعدد در متر مربع و در شهر 2743 ± 282ابدي ينصف تنزل مماه به كمتر از 
بهشت، يرد ين آن در ماههايانگيز مشابه تراكم است و ميتوده ن يز راتيين رودخانه روند تغيدر ا مي رسد. متر مربع

  گرم در متر مربع بوده است.  892/0 ± 841/0و   834/2 ± 047/1، 601/7 ±666/3بيور بترتير و شهريت
 744و 1040 ±  887ب يبترت ،بهشت ماه هست يور ماه كمتر از ارديدر رودخانه تجن تراكم ماكروبنتوزها در شهر

. در رودخانه تجن هم مي باشد در متر مربع عدد 65 ±  34ن مربوط به مردادماه يانگين ميكمتر يول بود1365 ±
 ± 271/0ب يور بترتير و شهريبهشت، تيارد ين آن در ماههايانگيتوده مشابه تراكم است و م يرات زييروند تغ

 .گرم در متر مربع بوده است 411/0 ±384/0و   016/0 ± 008/0، 512/0

تجن و  نتوزها در هر يك از رودخانه هايميانگين داده هاي مربوط به تراكم و زي توده  مجموع ماكروب
( محل  2ايستگاه ودر ) بيشترين  دهانه رود( 1، در رودخانه تجن  ميزان تراكم ايستگاه كه سرخرود نشان ميدهد

( باالدست  3) بيشترين ايستگاه  دهانه رود( 1رها سازي )كمترين بوده است .در سرخرود ميزان تراكم ايستگاه 
( محل  2ميزان زي توده ماكروبنتوز در رودخانه تجن ايستگاه . از نظر ين بوده استمحل رها سازي )كمتر

(محل رها سازي )كمترين بوده است . ميزان زي توده ماكروبنتوز در رودخانه 2رهاسازي ) بيشترين و ايستگاه 
. است بوده ( باالدست محل رها سازي )كمترين  3( محل رهاسازي ) بيشترين ايستگاه  2سرخرود ايستگاه 

ظر  ميزان زي توده در حد وسط نو زي توده بوده است . ولي از  داراي بيشترين ميزان راكم ماكروبنتوز1ايستگاه 
در رودخانه تجن و در رودخانه سرخ  3نسبت به ايستگاههاي ديگر در اين رودخانه قرار  داشته است.  ايستگاه 

 .رود كمترين تراكم و زي توده را دارا بوده است

  ميانگين تراكم (تعداد در متر مربع) و زي توده (گرم در متر مربع) ماكروبنتوزها  . 8-3جدول
  رودخانه هاي سرخرود و تجن

 
 
  
  
  

(تعداد در متر تراكم
 مربع)

 خطاي

 استاندارد

(گرمزي توده
 در متر مربع)

 خطاي

 استاندارد
  رودخانه ايستگاه

4459 3076 648/2 238/2 1 

  سرخرود
3055 1621 076/6 209/4 2 

1807 226 603/2 657/0 3 

  ميانگين 368/2 776/3 1641 3107
1846 866 709/0 352/0 1 

  تجن
130 72 023/0 010/0 2 

494 475 207/0 199/0 3 

 ميانگين 187/0 313/0 741 823
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(از پرتاران بومي درياي   Spionidae نمونه برداري هاي انجام گرفته، موجودات متعلق به خانوادهج يبر اساس نتا
خزر) در ارديبهشت و تير ، در رودخانه سرخرود ديده نشد، ولي  در ايستگاههاي رودخانه تجن وجود داشته 

)  دهانه رود( 1در ايستگاه در ارديبهشت ماه، ( از دوكفه ايهاي بومي درياي خزر)  Cardidaeاست. خانواده 
رودخانه سرخرود، بر خالف نمونه  2و  1ماه در ايستگاههاي رودخانه تجن مشاهده شده اند. در شهريور

 ايستگاه 3در روخانه تجن در اين ماه، در هر  .وجود داشته اند )Polychaeta(برداريهاي قبلي، كرمهاي پرتار
و متعلق به درياي خزر مي باشند،  نبوده ساكن آب شيرين زين كرمهاي پرتار فوقحضور داشته اند.  كرمهاي پرتار

وجود اين موجودات را نشانه اين دانست كه آب رودخانه در اين نقاط مشخصاتي نزديك به آب ا مي توان لذ
خصوصيات آب در نقاط مورد مطالعه تجن بيشتر با آب درياي خزر مشابهت درياي خزر دارد و اين كه 

رودخانه ها و  دو ا درآزمون كروسكال واليس نشان داد كه توزيع تراكم و زي توده مجموع ماكروبنتوزهدارد.
    ). >P 05/0(  دارند ايستگاه هاي نمونه برداري اختالف معني داري با هم
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  يريجه گيبحث و نت. 4
از ماهيان اقتصادي و با ارزش درياي خزر مي باشد. تغيير شرايط   Rutilus frisii katumماهي سفيد با نام علمي

 د يش صيافزا وآوري طبيعي اين ماهيان  مهاجرت و زاد اكولوژيك حاكم  بر آب و بستر رودخانه هاي محل
در مسير حفظ و بازسازي ذخاير انواع ماهيان در درياي خزر .د را با كاهش مواجه نموده بود يسف ير ماهيذخا

گرم در رودخانه 4/0-3/1ميليون قطعه بچه ماهي سفيد با وزن متوسط  80-100بويژه ماهي سفيد ساالنه حدود 
- 89در سال  درهاسازي مي گرد شهريور تا  خرداد ائم در استان مازندران در طول ماه هايهاي فصلي و د

عدد بوده 6880000و 13510000ب يشده در رود خانه تجن و سرخرود بترت يد رها سازيان سفيتعدادبچه ماه90
ن بچه ياز ا يميش از نيب ن تعداد يكه از ا) 1391د يسف يبجه ماه يته نظارت بر رها سازي(گزارش كم است
ر گرم رابطه معكوس با يد در اوزان زيسف يماه يرشد و بازماندگ .شدند ير وزن استاندارد رها سازيان زيماه
جهت ذخيره سازي و سازگاري بچه ماهيان به محيط  )1390ان ياحمدو 1390يآب دارد(فاراب يزان شوريم

و در نهايت توانائي هر ماهي در ميزان رشد طبيعي عواملي چون اندازه و سن بچه ماهي، شرايط محيط پرورش 
اكتسابي دخالت دارند. اين عوامل سبب تحمل و سازش بچه ماهيان به محيط محيط طبيعي وآب لب شور و 
برخي تغييرات در عوامل خوني و بافتي گشته و آمادگي آنها را در كسب توانائي فيزيولوژيك الزم جهت تنظيم 

آب  يفيوك يكم يهارفاكتوقرار داشتن  يدر امر رها سازلذا  ).Bohnsack, 1996 يوني،اسمزي فراهم مي سازد (
 بقائ و سالمتنقش مهم و اساسي در رودخانه ها   يط عموميو شرا شده يان رها سازيدر دامنه تحمل بچه ماه

دوره اي   تيو وضع يآب از شرايط ي منتهي به درياي خزر  غالب رودخانه ها.در ساليان اخير دارد  بچه ماهيان
امر مي تواند  اين نباشد.رودخانه ها مناسب و مهياي معرفي بچه ماهيان  گرااز آنجا كه  دار بوده اندمتغييري برخور

توليد و بازسازي ذخاير را در مرحله مهم و سرنوشت ساز   يبرابطور محسوسي فعاليت هاي انجام گرفته 
و عليرغم هزينه هاي قابل توجه و تالش هاي انجام  دهد رهاسازي بچه ماهي در رودخانه تحت تاثير خود قرار 

كاهش  ط نامناسب رودخانهيو شرا گرفته نرخ بازماندگي پس از رهاسازي را به جهت استرس هاي وارده
بر طبق اطالعات ارائه شده ميزان بازگشت شيالتي  . استنتيجه حاصل، كاهش استحصال ماهي از دريا  كهدهد.

در سال هاي اخير سير نزولي داشته و به بود . درصد نيز رسيده 16اي گذشته به حدود ماهي سفيد كه در ساله
لذا چنانچه شرايط و وضعيت رودخانه در زمان و مكان  ).1389درصد كاهش يافته است (صالحي،  8-11حدود 

ان باشد بي در دامنه مناسب حيات و بقاء بچه ماهي وتوليدات طبيعي  رهاسازي در رودخانه از نظر وضعيت آب
شك نرخ بازماندگي نيز افزايش داشته و بازگشت شيالتي ماهيان رهاسازي شده نيز از روند رو به رشدي 

حد ممكن در مرحله رهاسازي  . لذا ضروري است تا از بروز هرگونه استرس و تلفات تاشد برخوردار خواهد 
ودخانه شيالتي بوده كه ساالنه تعداد قابل و از آنجا كه رودخانه هاي تجن و سرخرور دو رجلوگيري بعمل آيد 

 در مطالعه حاضر برخي از فاكتورهاي زيستي و غير زيستي .توجه اي بچه ماهي سفيد در آن رهاسازي مي گردد،
  مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است .  يمناسب بودن در امر رها ساز ين دو رودخانه برايا
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در  مهمدماي آب، از مهمترين شاخص هاي ر ييبه تبع آن تغو   هوا يماد رات و نوساناتييغت:و هوا  دماي آب
ات و يم بر حير مستقيآب عالوه بر تاث ياد دمايش و كاهش زي. افزااست  باشد يم يات و بقائ موجودات آبزيح
گر يد يارير سوءبسيشده در رودخانه ها موجب شدت و حدت تاث يان رها سازيك ماهيمتابول يت هايفعال

درجه سانتي گراد است و در  32دماي مرگ ماهي  . گردد  يان ميات بچه ماهيبر ح يستير زيو غ يستيز عوامل
). همچنين سميت 1383درجه سانتي گراد رشد ماهيان گرم آبي متوقف مي گردد (اسماعيلي ساري،  28بيش از 

حد  با افزايش تنفس ميزان ضافاميابد ،با افزايش دما شدت مي ط آبيدر مح ييايميو ش يفلز ينده هايآالبرخي 
ج ياگرچه نتا.(Olsson, 1998)در بافت ماهي افزايش مي يابد  نده هايآالجذب  زانيت آنهاكاهش و همچنن ميسم

گراد از  يسانت19 -30و سرخرود 21-31ق حاضر نشان داد كه دما آب در رودخانه تجن ازيبدست آمده در تحق
گراد در  يدرجه سانت 31-30ثبت شده در اواسط تابستان  يدماها ياست ول ان  فراتر نرفتهيكشنده ماه ييحد باال

ام از سال  ين اين دو رودخانه در حد نامناسب قرار گرفته و بخصوص با كاهش آب تازه در رودخانه ها در ايا
رم ك گيد خاصه در اوزان كمتر از يان سفيا شود كه احتمال تلف شدن بچه ماهيمه يدر رهاساز يطيد شرايبا

د توجه داشت يشود .خاصه با يريباشند بطور كامل جلوگ يبرخوردارم يو مقاومت كمتر يريب پذيكه از آس
 يز در دامنه قابل قبوليآب رودخانه ن يگر فاكتورها يكه ديدر صورت يط حتين شرايان در ايبچه ماه يرها ساز

تواند موجب بروز يآب در طول روز م يش دمايل افزايدر زمان غروب و شب به دل ييهم باشند ،خود به تنها
ن يان در ايبچه ماه يست تا زمان و مكان  رها سازيشب گردد .كه ضرور يكيان در طول تاريتلفات در بچه ماه
 يباشند با دقت الزم انتخاب و نسبت به رها سازيط مشابه برخودار ميكه از شرا ييگر رودخانه هايرودخانه ها و د

  ان اقدام گردد .يبچه ماه
-015/0راتييرودخانه تجن با دامنه تغدر ترات يو ن تيترين يرياندازه گج حاصل از ينيتريت، نيترات: نتا

- 341/0و   049/0-019/0رات يين مواد در سرخرود با دامنه تغيزان ايتر وميگرم در ل يليم590/0-135/0و049/0
سه با يپارامترها در مقان يا يا سازآب  در طول دوره ره يبدست آمده از بررس ينشان داد ،داده ها  520/0

آب  درترو يگرم در ل يليم 0.5كمتر از  يطيست محيت را از نظر زيتريكه مقدار مناسب نموجود ياستانداردها
قابل  .تريگرم در ل يليم 1ترات تا حداكثر ين يترو وبرايل گرم در يليم 0.001كمتر از يجار يسطح  يعيطب يها

 دانسته اند ميلي گرم در ليتر مجاز    3و  5/1ميزان  يپرورش يو.در استخرها )McNeely et al., 2002( دانند يقبول م
ت اندازه يتريزان  حداكثر نيج ميكه با توجه به نتا).2002: هورواث و همكاران، 1381و  1379(اسماعيلي ساري،

آب  يانگر آلودگيتواند ب يرد كه ميزان آن در حد نامناسب قرار مگيشده در رودخانه تجن و سرخرود م يريگ
 يشتريباشد كه الزم است با دقت ب يو صنعت يانسان ينده هايگر آاليا دي يدر هر دو رود خانه با سموم كشاورز

  رد .يان در رود خانه ها مورد توجه قرار گيبچه ماه يگرم سال در رهاساز يخاصه درماه ها
تر گزارش يگرم در ل يليم 1در حد كمتر از  يعيطب يبهادر آ )+NH4مجاز يون آمونيوم ( وميآمون ميزان وم:يآمون

زان يرات مييمختلف دامنه تغ يط آبيدر شرا ن ي) همچن(EPA,1996, McNeely and Neimanis, 2002كرده اند 
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ارجح  يط آبين آن در هر محييتر مجاز دانسته اندكه حد پايگرم در ل يليم 0-3رااز  يجار يم در آبهايآمون
دانسته اند  ان يخاصه ماه يموجودات آبزمسموميت آب و موجب  يسبب آلودگشتر ازآن را يب زانيباشد و ميم
.)Bellingham, 2011.( تر و در يگرم در ل يليم523/0-172/0وم در رودخانه تجنيزان آمونيق حاضر ميدر تحق

شتر ازحد استاندارد يشده است كه اگرچه مقدار آن به ب يريتر اندازه گيگرم در ل يليم 191/0 -111/0سرخرود 
) >05/0P( باشد يدار م ين فاكتور معنيزان اين دو رود خانه اختالف  ميدهد  كه ب يج  نشان مينتا يده ولينرس

شتر از يب يزان قابل توجه ايدر رود خانه تجن به م يآل يدهد كه بار آلودگير بدست آمده نشان مين مقادي.همچن
باشد كه  يدر رودخانه تجن محتمل تر م ين آلودگيا ين به حد بحرانديكه رسيباشد بطوريرودخانه سرخرود م
ان  مورد توجه قرار يبچه ماه يد در رها سازيباشد با يز باال ميآب ن يكه دما ياميژه در ايبو يدر زمان رها ساز

 ,Boyd (شود مي ) تبديل به آمونياك غير يونيزه9باال (بيشتر از   pHقابل ذكر است كه يون آمونيوم در رد .  يگ

در رودخانه  و دماي آب اندازه گيري شده  در اين تحقيق، امكان اين تبديل pH).، بنابراين با توجه به مقادير 1982
  رسد .يتجن فراهم تربنظرم

و ميزان آن در مخازن  ميلي گرم در ليتر بيان گرديد 1/0فسفات: ميزان فسفر براي آبهاي طبيعي سطحي حداكثر 
ج بدست آمده نشان داد ي،نتاEPA1996)و ,McNeely et al., 2002ميلي گرم در ليتر افزايش يابد ( 05/0آبي نبايد از 

تر و در يگرم در ل يليم 0560/0-040/0 در دامنه يزان فسفات  آب رودخانه تجن در دوره رها سازيم
مورد  دو رودخانه باين ميزان فسفر محلول در آتر قرار داشته است  يگرم در ل يليم  071/0-038/0سرخرود

 ياز حد مخازن آب يباشد ولين تر مييپا يعيطب يجار يزان آن از استاندارد آب هاينشان داد اگرچه ممطالعه 
   باشند .يداشته باشند، باالتر م يت مناسب تريفيكه الزم است ك يمورد مصرف انسان

ست كه بواسطه تنفس ارگانيزم هاي از مهمترين فاكتورهاي اصلي در كيفيت آب هاي جاري ا : BOD5ژن و ياكس
 كي براي يژنياكس سطح .حداقل موجود و تجزيه و اكسيداسيون بعضي از تركيبات آلي مصرف مي شود

)  .( EPA1996باشديم تريدرل گرم يليم 6 كند حفظ را خود يكياكولوژ وسالمت يستيز تنوع بتواند تا رودخانه
 ها رودخانه براي BOD 5 مقدار اساس بر (USEPA) متحده التايا ستيط يمح حفاظت آژانس بندي طبقه نيهمچن

 را تريل  در گرميليم 5 از شيب و آلوده نسبتا هاي آب براي را تريل در در گرم يليم 3-2 نيب اي ه محدود معموال

 ن براساس كالسه بندي كيفي آب رودخانه ها ي). همچن ( EPA1996 گرفت نظر در آلوده اريبس آبهاي براي
 6برخوردار از اكسيژن محلول به ميزان  يان كرده است رودخانه هايب Stereble,1985) 1379، عيلي سارياسما(

ميلي گرم در ليتر در كالس  0.5ميلي گرم در ليتر و ميزان آمونيوم كمتر از  5كمتر از  BOD5ميلي گرم در ليتر و 
IIيريج حاصل از اندازه گيا توجه به نتارند لذا بيگ يكه معرف آبهاي سطحي با آلودگي كم ميباشدقرار م 

جه گرفت كه  در دوره رهاسازي بچه ماهيان يتوان نتيمورد نظر آب رودخانه هاي تجن و سرخرود م يفاكتورها
متوسط قرار گرفته اند كه  يبا آلودگ يمورد ذكر در گروه رودخانه ها ين دو رود خانه از نظر فاكتورهايد ايسف
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ن رودخانه ها به جهت قرار داشتن يشتر در ايب يجاد آلودگيش ايكه در افزا ين بالقوهاست تا به  توجه توايضرور
  آن اقدامات الزم انجام گردد . يوجود دارد جهت كاهش آلودگ يو صنعت يو شهر يكشاورز يدر منطقه ا

محسوب مي گردد كه  هاي كيفي آب يكي از ويژگي :سختي يا سنگيني آب :ميزيم و منيكل،كلس يسخت
باشد  وچنانچه ميزان سنگيني آب بر حسب كربنات  گر  آب مييوركلي در ارتباط باميزان كلسيم ومنيزيم و دبط

باشد،آب خيلي سنگين محسوب ميگردد. باتوجه به نتايج بدست آمده،  آب رودخانه تجن  300كلسيم بيشتراز
 فاكتورها نيا رودخانه سرخرود يبراو يم و سختيم ،كلسيزيمن يتر برايگرم در ل يليم641و 3600،470ن يانگيبا م
كيفيت پيشنهادي رد يگ ين قرار ميسنگ يليخ يگرم در گروه آب ها يليم 407و  57، 74ن يانگيب با ميبترت

 ،1379است (اسماعيلي ساريتعيين شده ميلي گرم در ليتر  50-400ماهيان گرم آبي  پرورشسختي آب جهت 
USEPA, 1986( ان كاهش دهدينده ها را جهت آبزيآال يت برخيسمتواند يباال م ياگرچه سخت.)(Weiner, 2007 ،

 يبرا يمناسب تر يط آبيدر مطالعه حاضر رودخانه سرخرود از شرا سختي آبتعيين شده  مقادير با توجه بهاما 
ر شتيد مورد توجه ودقت  نظر بيباشد كه بايسه با تجن  برخوردار مين در مقايريان آب شيماه يات و زاد آوريح
  .ن رودخانه گردد يدر ا يعيطب يزاد آور يان براين ماهيمولد رفع موانع مهاجرت يبرا

 Ph  :در رودخانه تجن و سرخرود در  يته آب درتمام دوره نمونه برداريديرات اسييزان تغيحاضر م يدر بررس
تحت  شتر از سرخروديبيقرار داشت و از آنجا كه آب رودخانه تجن در منطقه نمونه بردار ييايقل يمحدوه آبها

بوده است.كه  82/7و در سرخرود  14/8ن بدست آمده در تجن يانگيخزر قرار داشته است م ياير آب دريتاث
 ياريان و بسيرش انواع آبزي) كه مورد پذ5/8-5/7مناسب (  PHن رودخانه ها در محدوده  يدهد آب اينشان م

آن كمي  pHكه  ). آبيet a 2002,   Horvath 1379اسماعيلي ،  (باشد قرار داشته انديم  يبقاءوزاد آور يان برايماه
  ).Pillay, 2004( باشد  يمناسب تر م  يپرورش ماه يبراقليايي است، نسبت به آبي كه كمي اسيدي است،

 6500شده  در رودخانه تجن  يرياندازه گ ):  نتايج نشان داد كه مجموع مواد محلولTDSمجموع مواد محلول (
ميلي گرم در ليتر،  670ن يانگيو با م 1000تا  490از  زان درسرخرودين ميباشد كه ايم 8420ن يانگيبا م 10500تا 

كوسيستم هاي آبي، ماهيان قابليت تحمل مواد محلول تا هزار ميلي گرم در ان شده در ايب .در نوسان بوده است
  ).Boyd, 1999ليتر را دارا هستند (

 8350تجن  هدايت الكتريكي آب رودخانه رات ييدامنه تغ حقيق): در اين تECهدايت الكتريكي (

 نيانگيبا م 710-1600رات در سرخرود يين تغيبوده است. دامنه ا 12358 باµs.cm-1ن يانگين باميانگيم17100تا
µs.cm-1990  بطور كلي ماهيان گرم آبي هدايت الكتريكي تا بوده استµs.cm-16000  را تحمل مي كنند و

جه يتوان نتيلذا م).Horvath et al, 1992ميكرو موس بر سانتي متر است ( 2700تا  1000وب آنها محدوده مطل
  د منا سبتر بوده است .يان سفيبچه ماه يرها ساز يدر رودخانه سرخرود برا يط آبيگرفت كه شرا

كل آب ،امالح  يسختزان يآورده شده در رابطه با م يرات فاكتورهاييج بدست آمده از دامنه تغيبا توجه به نتا 
 ياس با شوريتردر قيگرم درل يليم6/0انگن حدود يم يآب كه معرف شور يكيت الكتريمحلول در آب و هدا
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ان نمود رودخانه سرخرود نسبت به رودخانه يتوان ب يم باشد ، يمتر در رودخانه تجن يگرم در ل يليم 1/8نيانگيم
نشان ج يرا نتايد قرار داشته است .زيان سفيبچه ماه يها سازر يبرا يتردر دامنه مناسب  يتجن در دوره رهاساز

ژه در تابستان يبو يزان قابل توجه ايد آب رودخانه تجن به ميسف يبچه ماه يدهد كه در غالب دوره رها سازيم
و  يريط سازش پذيتواند شراين امر ميان قرار داشته كه ايبچه ماه يخزر در منطقه رها ساز ياير آب دريتحت تاث

ژن آب با استرس يام را  به جهت گرمتر شدن آب و كاهش اكسين ايشده را در ا يان رها سازيبقاء بچه ماه
ك ياز  اندازه گيري فاكتورهاي فيزيكي و شيمياييازج حاصل يد . لذا با توجه به نتايشتر مواجه نمايومخاطره ب

و رودخانه تجن و سرخرود در  89-90 سال د دريسف يبچه ماه يبا توجه به آمار رهاساز يگر سوياز دسو و 
ان داشت كه آب رودخانه يتوان بيمر وزن استاندارد بوده اند يان زيبچه ماه يدرصد رها ساز 50ش از ينكه بيا

د يان سفيبچه ماه   يو رها ساز يريسازش پذ يبرا يمناسبتر يط آبياز شرا يسرخرود در دوره رها ساز
فاكتورهاي موثر در حيات بچه  يبرخ يريج اندازه گيكه نتا)  1-3(دول و با توجه به جبرخوردار بوده است .

 دهد ، ينشان ممرداد) -در اوج رها سازي (تيراستان مازندران (شرق به غرب ) را ماهيان در ساير رودخانه هاي 
تر و شرايط آب رودخانه هادرمحل رها سازي از شرق به غرب استان از وضعيت عمومي مناسب  ان كرديتوان بيم

سازگارتر با شرايط پرورش بچه ماهيان به جهت شوري كمترو ديگر فاكتورهاي آورده شده  برخوردار مي 
رودخانه هاي بخش  ا ين كننده آب تا دريتام يل فاصله كمتررودخانه ها از مناطق كوهستانيبه دل باشند،زيرا

شرق استان به جهت جريان آب تازه غربي از جريان آب دائمي و شيرين تردر مقايسه با رودخانه هاي بخش 
  كمتر از باال دست و با شوري بيشتر بر خوردار ميباشند . 

)بسيار نزديك به 2-3اين نوسانات (جدول شماره  باشد كه ين ميانگر ايسموم كلره ب يرياندازه گت يوضع
) 1386و همكاران نجف پور (استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست امريكا و استاندارد اتحاديه اروپا است

EPA, 1992) -EEC, 1998 برخي از سموم مشاهده شده نظير .( Aldrin, DDD, -BHC, - Heptachlor,   احتماال در
سازمان حفاظت محيط زيست امريكا قرار گرفته بر شمرده شده   B2و در گروه  بوده موثر سرطان زائي انسان

  .)EPA, 2004است (
در معرض تجمع  يبطور مشخص تر يمنطقه مصب يان خاصه در نواحيچه ماهب يمحل رها ساز يرودخانه ها 

به  ينبوده است ول يحد بحران در شده يرير اندازه گين سموم قرار داشته اند  و اگرچه مقادياز ا يوحضور انواع
باشد به يم يكشاورز يت هاين سموم كه بطور غالب محصول فعاليد آن است كه ايك بوده وضمنا مويآن نزد

ت يتواند به جهت قابليخزر شده وم يايبه در يمنته يوارد رودخانه ها يسطح يانات آب هايهمراه جر
ان و مصرف كنندگان آن مشكالت شناخته و ناشناخته يان وماهيكر آبزيتر وامكان جذب در پيطوالن يماندگار

 يز سمين سموم نيا يلياشكال تبد از سموم مقاوم بوده و  Aldrine ،Delderin،Endrineجاد كند.سموم كلرهيرا ا يا
ط يط مختلف محين نوع سموم آن است كه به جهت مقاوم بودن و حفظ خود در شراين ضررايباشد. مهمتر يم
ان يانواع آبز يتو ،زئو و بنتوز را داشته لذا برايمانند ف يآبز يستيز يتجمع در توده ها يبرا يفرصت كاف يآب
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و  40ن حداقل يانگين توسط پوست و دهان بطور ميآلدر LD50نرخ  اگرچهگردند .يخطر ناك محسوب م يسم
 Hill et.ah(باشد يم يماه يتر برايكروگرم در ليم300ن ينديل يو غلظت بحران لو گرم وزنيگرم در ك يليم 190

رود ي(ش يمورد بررس ين سموم كلره در غالب رودخانه هاياز ا يانواع يا با توجه به حضور قطع يول). 1973
ن محل يد و همچنيسف يبچه ماه يداشته ومحل رها ساز ييباال يالتيكابن ،سرخرود ، تجن ،.. ) كه ارزش ش،تن

بچه  يست تا در دوران رها سازيمباشند ضرور يزيتخمر يدر زمان مهاجرت ها يان استخوانيمهاجرت انواع ماه
تا  دين سموم در آب مطمئن گرديا ان در رودخانه ها نسبت به عدم وجوديماه يعيطب يزيد  و تخمريان سفيماه
   گردد. يريان جلوگير قابل مشاهده بر بچه ماهيرات سوء غين گروه از سموم از تاثيآب با ا يل آلودگيبه دل

 مختلف منابع در دائم بطور كه  بوده آبي دراكوسيستمهاي غذايي زنجيره اوليه توليدات بعنوانتو پالنكتون ها يف

 از و شده مصرف نكتونها و جمله زئوپالنكتونها از غذايي زنجيره اعضاء ديگر سطتو و داشته فعال حضور آبي

  .Balayut, 1983)(باشنديم ماهيان هاي گونه از بسياري بزرگسالي و الروي مرحله در غذايي مهم اجزاء
در  ينكتونو زئو پال يتو پالنكتونيف يشتر از گروه هايمتر ب يسانت 10كمتر از  يد با گروه طوليان سفيبچه ماه

پالنكتون ها (فيتوپالنكتون و زئوپالنكتون) در ).  1390ييكنند(افرا يه خود استفاده ميجهت تغذ يعيط طبيمح
 Jafari( اكوسيستم هاي مختلف آبي براي ارزيابي كيفيت آب يا ميزان آلودگي آب مورد استفاده قرار مي گيرند

& Gunale, 2005بطور مستقيم به ميزان رشد اين گياهان  يآب يط هايمح در يزنده جانور ).توليد غذاي طبيعي
مرتبط است، بطوريكه هر چه ميزان رشد جلبك باالتر باشد، ميران  تو پالنكتونها)ي( ف كوچك ميكروسكوپي

تحت تاثير عوامل  تعداد و فراواني  پالنكتون ها معموالً.   (Hakanson,2002)توليد غذاي طبيعي باالتر خواهد بود
  . از قبيل نور، درجه حرارت، شدت جريان آب و ديگر عوامل محيطي و فصلي قرار داردفيزيكي 

شده در رود خانه تجن و سرخرود با توجه به آنكه  ييشناسا يتو پالنكتونهاين فيسه بيدر بررسي حاضر در مقا
شتر از آب يب يربه آب با شو يپالنكتون يونمونه بردار يام رها سازيدر رودخانه تجن در غالب ا يط آبيشرا

شتر از رودخانه سرخرود بوده است  لذا يب يدار يزان امالح آن بطور معنيش داشته و ميرودخانه سرخرود گرا
شده كه شامل باسيالريوفيتا ، كلروفيتا، سيانوفيتا  ،اوگلنوفيتا  ييشناسا يتو پالنكتونيف يرغم مشابهت شاخه هايعل

ل دارد ين تمايريا و در سرخرود به آب شيدر تجن به آب در يوع گونه اتن يشود وليدر دو رودخانه م و پيروفيتا
و  درصد6/71 و سرخرود تجن رودخانه ب دريبترت باسيالريوفيتا وكلروفيتا شاخه تو پالنكتونيف يفراوانمجموع  .

يانوفيتا و تو پالنكتون را به خود اختصاص داد ند بعد از آن به ترتيب شاخه اوگلنوفيتا، سياز كل درصد ف 2/93
 بوده اند.  يفراوانپيروفيتا داراي كمترين 

تاكه در هر يشاخه باسيالريوفيتا و شاخه كلروف يزان فراوانيت ميدهد با توجه به غالبيج نشان ميقابل توجه آنكه نتا
ودن گو تروف بيباشند بعنوان شاخص اول يبرخوردار مباال يت كامل با تنوع و درصد فراوانيدو رود خانه از غالب

رودخانه ها  جينتا نيباشد كه الزم است با توجه به ا يم يرودخانه تجن و سرخروددر طول دوره رها ساز
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و شده  يد رها سازيان سفيه بچه ماهيو اول يكه منبع اصل يه پالنكتونيدات اوليازنظرامكان فراهم آوردن تول
  رد .يقرار گ  يباشند مورد توجه مراكز بازسازيدررود خانه ها م

ر يسا يبرا خاص ييزئو پالنكتونها با توجه به تنوع خود از ارزش غذا يط آبيو هر مح ر زنجيره غذائي رودخانهد
در  ينمونه بردار يدهد در دوره هايج بدست آمده نشان مينتاباشند .يان برخوردار ميژه الرو و بچه ماهيان بويآبز

زان ير ماه  در حداكثر ميبهشت و تيدر ارد ينكتونزئو پال يتوده گروه ها يزان تراكم و زيهر دو رود خانه م
ساكن در رودخانه  يان استخوانيانواع ماه يعيطب ين زاد آوريو همچن يد قرار داردكه پس از شروع رها سازيتول

ابد . يين روند ادامه ميا يافته  و در دوره رها سازيد زئو كاهش يزان تولين ميان آنها ايها و حضور الرو و بچه ماه
عدددر متر  5949زان يبه م يزان تراكم زئو در رودخانه تجن در دوره رهاسازين  ميانگيدهد ميج نشان ميتان

 يليم 7/5توده   يزعدد در متر مكعب و  1335زان يسه با ميتر در مقايگرم در ل يليم 1/35توده  يمكعب و ز
ن سهم به يدرصد ا 40حدود داشت كه توجه د يبا يولبرخوردار بوده است . يد باالتريزان توليتر از ميگرم در ل

موجود در تجن  يزئو پالنكتون هاارزش غذايي مناسبتر  تواند برين ميكه ارد يگيتعلق م يموقت يزئو پالنكتون ها
  .ر گذار باشد يتاث شده يان رها سازيبچه ماه يسرخرود برا نسبت 

مقايسه ميانگين  ميزان تراكم  سرخرود قرار دارند رودخانه تجن در سطح پايين تري نسبت به دربنتوزد يزان توليم 
و زي توده ماكرو بنتوز ها در رودخانه تجن و سرخرود در دوره رها سازي بچه ماهي سفيد نشان مي دهد 

گرم در متر مربع از انواع 776/3عدد در متر مربع وميزان زي توده  3107رودخانه سرخرود با ميزان تراكم 
گرم در متر مربع از 313/0عدد در متر مربع و ميزان زي توده  823رودخانه تجن با ميزان ماكروبنتوزها نسبت به 

در سرخرود . انواع ماكروبنتوزها  در شرايط مناسب تري براي رها سازي بچه ماهي سفيد قرار داشته است
ميتواند به جهت  ن بودن ميزان توليدييپاوجود داشته است.  يمحل رهاسازكمترين ميانگين ميزان زي توده در 

 كه در منطقه مصبي  واقع شده است 3ن بودن توليد در ايستگاه ييرها سازي بچه ماهيان در اين محل باشد و پا
ج ير در دهانه مصب رودخانه باشد .نتاييجاد تغيژه برداشت شن و ماسه و ايبو يانسان يهايل دستكاريبه دلتواند يم

از رده  Ampharetidaeو  Spionidaeخانواده هاي سرخرود نشان داد ،كرو بنتوزها در رودخانه تجن و ام يبررس
از  Chironomidaeاز رده كم تاران و نيز الرو  Lumbricidae و   Tubificidae ،Lumbriculidaeپرتاران و خانواده هاي 

 رده حشرات، كه در ايستگاههاي نمونه برداري رودخانه هاي سرخرود و تجن ديده شده اند همگي جزء
موجوداتي هستند كه مقاومت زيادي نسبت به آلودگي به مواد آلي دارند و ميزان تحمل آنها نسبت به كمبود 

 Tricoptraاكسيژن محلول  بسيار باالست. از طرف ديگر الرو و نمف حشراتي كه معرف آبهاي تميز (مثل
،Plecoptera و يا آلودگي متوسط ( مثل (Ephemeropteraهستند (Overton,2001,.Whallen,2002)( در اين ايستگاهها ،

  مشاهده نشده اند.
ميتوان بيان داشت كه  يستير زيو غ يستيز جه حاضر و ديگر نتايج بدست آمده از فاكتورهاييلذا بر اساس نت 

وضعيت عمومي در رودخانه هاي تجن و سرخرود بيانگر قرار داشتن اين دو رودخانه شيالتي در كالسه دو كه 
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نكه  اين رودخانه ها خاصه جن كه يي با آلودگي كم تا متوسط  ميباشد قرار دارد .لذا با توجه به امعرف آبهاي
ن يك تريو نزد يك سوياز  يعيطب يخزر جهت زاد آور يايدر يان استخوانين ماهيمحل مهاجرت مولد

ان يبچه ماه  يساز جهت رها يسار ييد رجايخزر  كارگاه شه يايان دريماه يرودخانه به مركز حفظ و باز ساز
مناسب تر نمودن  يرودخانه برا يت آبيجهت بهبود وضع يباشد توجه بيشتري گرددو بطور اساس يد ميسف
 يگردد ،اقدام عاجل و اساسيز مواجهه ميكه رودخانه تجن با شور شدن آب ن يط خاصه در دوران رها سازيشرا

  رد .يصورت گشتر از باالدست  به رودخانه يص ورود آب بيبا تخص
استان مازندران  يرودخانه ها يط عموميو شرا يرها ساز ياز مكانها يدانيانجام شده م يهايبر اساس بررس
رود ،شازده رود ،...) يم ،مياهرود ، الرياستان ( گهرباران، تجن  ،س يبخش شرق يد كه رودخانه هايمشخص گرد

ا ير آب درياز مصب تحت تاث يافتسد تا مين سفايبچه ماه يدر دوره رها ساز يو عدم بارندگ يدر مواقع كم آب
ا نداشته باشند آب جمع شده در پشت محل مصب به يبا در يرند و چنانچه در محل مصب ارتباط مناسبيگيقرار م

مناسب و عمق كم در محدوده  يانات آبير ،عدم جرين  تبخيا به سمت داخل رودخانه وهمچنيل كوالك دريدل
افته و مضافا يش يآب افزا يزان شوريگردد تا ميا غالبا ندارد موجب ميبا در ياديه زكه فاصل يرها ساز يمكانها

 يش دمايتواند موجب افزايم يگرم و آفتاب يش دما در طول روزهايو افزا ب،عمق كم ل حجم محدود آيبدل
راه دارد . ان را به همين امر هنگام شب موجب تلف شدن بچه ماهيده كه ايگرد ان يبچه ماه يرهاساز آب محل
با يز تقريل حوضه آبريرود  ) به دليآباد ،سرد آبرود ، تنكابن و ش ياستان مازندران (ول يبخش غرب يرودخانه ها

باشند ي) برخوردار متريگرم در ل5/0-0/1ن(يريكم در حد آب ش يمناسبتر و با شور يت آبيدائم  خود از وضع
ان يبچه ماه يفوق در طول دوره رها ساز يخل رودخانه هاجه ورود آب تازه از باالدست به داين امر نتيكه ا
 يرهاساز يآب برا  يفاكتورها طينكه از نظر شرايرغم ا ين رودخانه ها عليباشد . ايم  يد در محل رها سازيسف

و  يمناطق شهر يكيبه علت قرار داشتن در نزد يت مناسبتر قرار دارند وليدر تمام دوره در وضعد يسف يبچه ماه
ط يرغم مناسب بودن شرايگردد تا عل يموجب م يو محدود بودن منطقه رها ساز يمتر محل رها سازعمق ك

ان (مار ، قرباغه پرندگان يان به شكارچيل تجمع بچه ماهيباعث گردد تابه دل يآب ، نامناسب بودن محل رها ساز
ژه يبون رودخانه ها يتا ا ستيضرورا كه د آنان داده شود يص يبرا يفرصت كاف  خوار ،الك پشت و...)يماه
   . رنديقرار گ  يروبيو ال ير گرم مورد اصالح و بازسازيان زيبچه ماه  يرها ساز يبرا
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  هاشنهاديپ
 ين رودخانه هايب يروبيق الياز طر مناسب يد ارتباط آبيسف يبچه ماه يه رودخانه ها در دوره رها سازيدر كل -

ده و يجاد گرديصب كه واجد عمق و عرض مناسب باشد اا در محل ميان و دريبچه ماه يمحل رها ساز
  بطور مستمر اقدام گردد. يدر طول دوره رها ساز ين ارتباط آبيانسبت به حفظ 

 يشروي،پ يل عدم بارندگيرود خانه ها بدل يدوره ا يد بطور كامل در زمان كم آبيان سفيبچه ماه يرها ساز  -
ا يرود خانه و در يازندران ،بسته شدن مصب و عدم ارتباط آباستان م يبخش شرق يا در رودخانه هايآب در

ن يبهتر در ا يط آبيل شرايغرب استان به دل يبا رودخانه ها يسار ييد رجايرغم بعد مسافت كارگاه شهي،عل
  رودخانه ها انجام گردد .

ام گرم تابستان يو در ااستان  يبخش شرق يژه در رودخانه هاير گرم در رود خانه ها بويان زيبچه ماه يرها ساز -
  گردد. يخوددار را بدنبال دارد ، انيماه بچه احتمال تلفات در و كمبود آب تازه كه  يش شوريافزا ليبه دل

ر يكه تحت تاث يان در طول دوره رها سازيبچه ماه يمحل رها ساز ير رودخانه هاييمتغ يط آبيل شرايبه دل  -
ان يبچه ماه يقرار دارد الزم است تا رها ساز يفصل يهايدگن بارنين در باالدست و همچنيريمصرف آب ش

 به يد تا رهسپاريط نامساعد از صيوتحمل بهتر شرا  يريل مقاومت پذيك گرم به دليبا اوزان حداقل 
سطح  به منظور ارتقاء يمحل رهاساز ير رودخانه هاييط متغيباتوجه به شرا -ت شود .يارعايرودخانه ودر

 يو كارگاه هاالت يقات وشياز كارشناسان  تحق يعلم يالزم است مجموعه نظارتن ايبچه ماه يبازماندگ
در  يطيومح يستير زيغو  يستيط زيشرا يا كنترل دوره هدفباته مشترك.يدر غالب كم يحفظ و بازساز
مستمر  يجاد همكاريق اياز طر يروند رها سازل شده و بر يدر رودخانه ها تشك يبچه ماه يزمان رها ساز

   .ام گردداقد
كه موجب مصرف  يكشاورز يت هايدر رودخانه ها با اوج فعال يبچه ماه يدوره رهاساز يبا توجه به همزمان -

گردد الزم است يا مين دست متصل به درييخاصه در مناطق پااز آب رودخانه ها  يو كاهش حجم قابل توجه
 يبرا يمجاورت رودخانه در محل رهاسازمناسب در  يآب ده يدات الزم نسبت به حفر چاه با دبيتا با تمه
  رودخانه اقدام گردد . يط آبيبهبود شرا

از  يطيط محيگرم كه نسبت به شرا 2-3ان با اوزان يبچه ماه يبه رهاساز يان قابل رهاسازياز بچه ماه يسهم  -
) كاسته و  يازت (تعداد رهاسي.وبه منظور بهبود نتجه از كمابد يباشند اختصاص يبرخوردار م يشتريمقاومت ب

  . شتر ) توجه شود يت (وزن بيفيبر ك
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Abstract 
In this study, the Tagan and Sorkh rod River in province in the northwest region of Iran, were consider and 
physico-chemical water parameters , phytoplankton, zooplankton and benthos cumunity , were identify and were 
measured also measured some organoic  toxin (in water) during a year (2011 )all  conducted was done at three 
stations. The purpose of this study was to assess the quality of water for aquaculture activities and realizing 
fingerling fish . 
In most cases between Physico-chemical parameters in Tagan and Sorkhrod river,in EC,TDS ,SAL ,NH4 , Ca , 
Mg difference was statistically significant (P<0.05). Mean  physico-chemical factors including water 
temperature in Tagan and Sorkhrod river respectivity 27±0.95,26.4±0.67±,25.6 ° C, DO: 7.4±0.16, , 7.8 
±0.14mg.l-1; pH: 7.97±0.5 , 7.77±0.6, TDS: 7994±557 , 1317±257 mg.l-1; EC: 11920 ±838, 1583±368 µ.cm-1; 
Ca: 470±57 ,Mg: 57±11 mg.l-1, NH4

+: 0.390±0.05 , 0.141±0.03 mg.l-1; NO2
-: 0.030 ±0.007, 0.034±0.032 mg.l-1; 

NO3
-: 0.330±0.085 ,0.420±0.034 mg.l-1; PO4

-3: 0.049±0.003 to 0.051±0.007 mg.l-1;salinity:10091±746 
,1247±238 mg.l-1and total hardness: 3600±460, 406±76 mg.l-1 calcium carbonate, respectively. 
The  samples water from Tagan ,Sorkhrod , Tonekabon and Shirod river have organo clore toxin enclouded: -
BHC, -Endosulfan, Endosulfan sulfate,. Aldrin, DDD Heptachlor, Lindane  .Results showed that concentrations 
of o,c.t in cases were not the limit of detection. Range of this option maximom to minimom in  river were 0.10 to 
0.22 mg/l . this result keep in  renge of organization U.S.A .This level not dangerous for live and realize figerling 
fish. 
Phytoplankton: The  phytoplankton species were identified from the five phyla, including 56 species in sorkhrod 
and 52  species in tagan river . In Tagan   Bacillariophyta and  Chlorophyta phyla 75% of total percentage phyto 
and in sorkhrod Bacillariophyta and  Chlorophyta  , 93% of total percentage phytoplankton. 
Zooplankton: During the study period, four major groups Holozooplankton  including Rotatoria and protozoa, 
Copepoda and Cladocera in Tagan river  and Sorkhrod were observed.  
Macro benthos: The  benthos species were identified from the seven  family, including, Cardidae, , Spionidae , 
Tubificidae  ،Lumbriculidae , Lumbricidae , Chironomidae    Elmidae. Comparison Mean biomas between 
Tagan and Sorkhrod show ,sorkhrod with 3.4g/m3 biomas in tagan  with0.32g/m3 biomas has beter coundithion 
for realize finger ling Rutilus frisii katum .  
 
Keywords:Tagan,Sorkhrod, Physico-chemical ,Water quality, parameter biologic,Rutilus frisii katum. 
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