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  1392 آذر :تاريخ پذيرش                                                         1391 دي: تاريخ دريافت

  چكيده

درزمان آبگيري كانال در ماههاي ارديبهشت، خرداد ، تير ، مرداد ،  يكسال مدت به و 1390 سال طي كه بررسي اين در
 و كريم رباط. اسالمشهر شهرستانهاي در واقع محمديه كانال آب فيزيكوشيميايي فاكتورهاي، شد انجامو مهر ماه شهريور 
 درجه شامل شده بررسي فاكتورهاي. گرفت انجام مختلف ايستگاه 5 در برداري نمونه و شدند بررسي تهران استان در شهريار
) بيوژن( مغذي مواد غلظت - منيزيم -كلسيم -كلر -كل يسخت  - رنگ - كدورت - محلول اكسيژن - هوا و آب حرارت

 BOD – COD - HCO -الكتريكي هدايت – محلول و معلق جامد مواد – فسفر–)  آمونياك - نيترات - نيتريت( ازت شامل

 منتقل آزمايشگاه به بررسي براي نمونه مشخصات درج و مربوطه ظروف در آوري جمع از پس ها نمونه وكليه بوده ...و -3
 آب شيميايي و فيزيكي عوامل نتايج بررسي  .شدند گيري اندازه محل نيزدر آزاد كلر و محلول اكسيژن پارامترهاي. گرديدند

 با مقايسه در مختلف ماههاي در آب دماي از غير به شده گيري اندازه عوامل تمام كه ميدهد نشان محمديه كانال در
 توجه با .باشند مي مناسب شيالتي كاربردهاي جهت و بوده مطلوب حد در مختلف ايستگاههاي در جهان و ايران استانداردهاي

 ماهيان پرورش براي كانال باشدآب مي باال) شهريور الي  ارديبهشت ماههاي(  سال گرم فصول در آب دماي ميانگين اينكه به
 در آب مناسب دماي گرفتن نظر در با رديگ طرف از .باشد مي گرمابي ماهيان مناسب نمي باشد وبيشتر  مناسب چندان سردآبي
 مي پذير امكان ماه آذر تا شهريور زماني دوره در گرمي 70 تا 50 ماهيان بچه از استفاده با سردآبي ماهيان پرورش اول ايستگاه
  .باشد
  

   گرمابي ماهيان  سردآبي، ماهيان ماهي، پرورش، محمديه كانال ،فيزيكوشيميايي فاكتورهاي :كليديلغات 

 

لنويسنده مسئو*
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  مقدمه
 آبهاي در توليد منبع ترين اصلي شيرين آبهاي در ماهي پرورش   

 از پرورشي كپورماهيان توليد ميزان  كه اي گونه به باشد مي داخلي

 ميزان و 1389 سال در تن 121859 به 1379 سال در تن 27500

 در تن 91519به 1379 سال در تن 9000 از سردآبي ماهيان توليد
  .است يافته افزايش 1389 سال

 از متغير آبي منابع جهت به ما كشور استانهاي در توليد ميزان ولي   

 چاه،( آب نوع و متفاوت اكولوژيك شرايط آن، كيفيت و آب دبي نظر
 ماهيان خصوص در مثال است متفاوت بسيار) نهرودخا و چشمه

 لرستان، مازندران، بختياري، و چهارمحال استانهاي سردآبي

 و پنجم تا اول هاي رتبه در  غربي آذربايجان بويراحمدو و كهكيلويه
 ماهيان خصوص در و هشتم رتبه در تن 3103 توليد با تهران استان

 تن 39000 توليد با رانمازند استان) پرورشي كپورماهيان( آبي گرم

  هاي رتبه در گلستان و خوزستان گيالن، استانهاي و اول رتبه در
 قرار آخر هاي رتبه در تن 243توليد با تهران استان و چهارم تا دوم

 دركنار را تكنولوژي و علم صورتيكه در پروري آبزي صنعت. دارد

  ردآبيس ماهيان برداشت ميزان قطعاً دهد دخالت آبي هاي پتانسيل
    . رسيد خواهد برابر چند به كيلوگرم 15الي10 از سطح واحد در

 هدر از جلوگيري و پروري آبزي رونق و توليد افزايش براي بنابراين

 از استفاده امكان كه آبي هاي پتانسيل همه از بايد آبي منابع رفتن
  .نمود برداري بهره دارد، وجود آن

          جنوبي البرز و تهران تانهاياس در آبي هاي پتانسيل ازجمله    
 به محمديه كانال. داشت اشاره محمديه كانال آب به توان مي

 اقل حد دبي با تهران جنوب در چاه حلقه117 آب كيلومتر 37طول

 بخش پوشيده، سر كانال انتهاي خروجي در ثانيه در مترمكعب 4
              مشروب را كرج شهريار منطقه كشاورزي هاي زمين از عظيمي

 كنار در آبي منبع اين آب وشيميايي فيزيكي خصوصيات. نمايد مي

 گذار تاثير مولفه ترين اصلي پروري آبزي در موثر هاي ويژگي ديگر
 و باشد مي آبي گرم و سردآبي ماهيان پرورش و تكثير در

 جريان يك كنار در  كانال اين آب وشيميايي فيزيكي اگرخصوصيات

 نظر از)  كشاورزان( معارضين نبود و فصول ميتما در آب مستمر
 .نمود صادر مجوز آن براي ميتوان ، باشد استفاده قابل  ماهي پرورش

با توجه به اينكه آب كانال جهت آبياري زمينهاي كشاورزي اطراف به 

كار مي رود و از ماه آذر تا پايان فصل زمستان آبگيري نمي شود، لذا 
  . رداري از آْب امكان پذير نبوددر اين دوره زماني نمونه ب

  

  كار وروش مواد
 مسير از بازديد يك طي ها نقشه مطالعه و اوليه بررسيهاي از پس

ايستگاه با توجه به مسير و  5 تعداد 1389 ماه دي در محمديه كانال

 3ايستگاه در ابتدا و انتهاي كانال و 2طول كانال و در نظر گرفتن 
كانال و در فواصل معين، جهت انجام ايستگاه بين ابتدا و انتهاي 

  .عمليات نمونه برداري تعيين شدند
  جغرافيايي مختصات  ايستگاه نام  رديف

  سرپوشيده كانال خروجي از بعد -روباز كانال ابتداي  1
N  19  57  52  

E 818 42  35  

  آباد نصير منطقه از قبل  2
N92   54  51  
E427   40  35  

  دهشاد  3
N 10  43  51  
E33    39  35  

4  
  7 و 6 فرعي كانال بين

  
N77   99 50  
E 709 35 35  

  .آباد منجيل روستاي -كانال انتهاي  5
N69    48  50  
E 595  22  35  

  

 ماههاي در ترتيب به و ماه هر دوم نيمه در برداري نمونه عمليات

 10 ساعت از بار وهر مهر -شهريور – مرداد -تير -خرداد -ارديبهشت
 . شد مي انجام 15 الي

 اكسيژن هوا، و آب حرارت درجه شامل وشيمي فيزيكي پارامترهاي

            ،HCO3،CO 2رنگ،كدورت، شفافيت، pH،BOD ، COD ،محلول

CO  3 مواد غلظت و منيزيم، كلسيم، كلر، كل، سختي تام، قلياييت   
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 مواد فسفر، ،)آمونياك نيترات، نيتريت،( ازت شامل(Biogenic) مغذي

 آب از برداري نمونه با الكتريكي محلول،هدايت جامد مواد لق،مع جامد
 اصول طبق شده تعيين ايستگاههاي از نمونه برداشت. گرفت صورت

 سپس و گرفته انجام ليتري1 پالستيكي ظروف در برداري نمونه

 بطور و شدند منتقل آزمايشگاه به ويژه شرايط تحت ها نمونه

 روشهاي. شد گيري دازهان وشيميايي فيزيكي مجزافاكتورهاي
 .بود  متد استاندارد كتاب براساس گيري اندازه

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت تمام ايستگاه هاي نمونه برداري

  

   نتايج
 در ماه، 6 طي گراد سانتي درجه حسب بر محل در هوا و آب دماي    

 طول هوادر و آب دماي متوسط.شد گيري اندازه نمونه 30و ايستگاه 5

 سانتي درجه 23و17 ميزان كمترين بين ترتيب به برداري نمونه دوره
 بود نوسان گراددر سانتي درجه38و5/25ميزان بيشترين و گراد

  سانتي درجه 53/20برداري نمونه مدت طول در آب دماي وميانگين

 

 

 در دوره طول در  هوا و آب دمائي نوسان دامنه.شد برآورد گراد

 . بود گراد سانتي درجه 15 و5/8 بترتيب همطالع مورد هاي ايستگاه

 هاي ايستگاه بين در نيز  آب دماي در آماري داري معني اختالف
). p<0.05(نگرديد مشاهده برداري نمونه مدت طول در مختلف

  )1شكل(
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  برداري نمونه مدت طول در محمديه كانال در  وهوا آب دماي متوسط :1 شكل

  
 مهمترين از يكي آب، دماي آن پي در و منطقه ئيدما شرايط    

) آبزيان پرورش و تكثير( پروري آبزي در كننده محدود هاي شاخص

 14-18  كمان، رنگين قزل آالي پرورش براي دما ترين مناسب. است
 وجود پرورش امكان12-21دمايي دامنه در كه بوده گراد سانتي درجه

  .دارد

 محدود فاكتورهاي مهمترين از يكي هك دمائي نتايج به استناد با   
 گرم  اي دوره يك پرورش ترجيحاً باشد، مي پروري آبزي در كننده

 و كشت مرحله در گرمي 100 الي 50 ماهيان بچه از استفاده با آبي

 بيش به آب دماي افزايش به توجه با .گردد مي توصيه كانال، به معرفي

 تير، خرداد، ارديبهشت( سال از ماه چهار در گراد سانتي درجه 22 از

  باشد، نمي مناسب سردآبي ماهيان پرورش جهت) شهريور و مرداد

 در و است گراد سانتي درجه 32 ماهي مرگ دماي كه است ذكر قابل
  .گردد مي متوقف آبي گرم ماهيان رشد گراد سانتي درجه 28 از بيش

 48/8لمحلو اكسيژن حداقل شده، انجام هاي گيري اندازه به توجه با   

 براي  فاكتور اين متوسط. بود 5 ايستگاه در مرداد در ليتر در گرم ميلي
 5ايستگاه در و بيشترين ليتر در گرم ميلي7/11بامقدار 1 ايستگاه

 ايستگاههاي كل، در. ميزان بود كمترين ليتر در گرم ميلي86/10با

 ايستگاههاي به نسبت بيشتري مقادير برداري نمونه مدت طول در2و1
  .دادند  نشان رديگ
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  .محمديه كانال در محلول اكسيژن ماهانه ميزان متوسط :2 شكل

  

 كانال آب در محلول اكسيژن ميزان آمده، بعمل هاي بررسي طي
 اكسيژن ميزان بنابراين . بود 8/14-48/8 سال طول در محمديه

 سبب حتي بوده و  مطلوب حد در العهمط مورد رودخانه آب محلول

  . گردد مي احتمالي خسارات برخي از جلوگيري
 بترتيب برداري نمونه مدت طول در  CODو    BODميزان متوسط

 با1 ايستگاه بطوريكه، ليتربرآورد شد در گرم ميلي 29/4و43/2

Bميزان بيشترين ليتر در گرم ميلي3/5 OD   و ماه رادرارديبهشت 
 شهريور در را   CODميزان بيشترين ليتر در گرم ميلي8/7اب 5  ايستگاه

 مدت طول در  CODو   BOD نوسانات  دامنه ميانگين. دارا بود ماه

  .دهد مي نشان مختلف هاي ماه در3شكل  را برداري نمونه

  
  

  

  
  

  

  
  

  

,   CCCCOOOODDDDBOBOBOBODDDD متوسط  ميزان :3 شكل   .محمديه كانال در 
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 كه دهد مي نشان مطالعاتي ورهد طول در pH هاي  گيري اندازه-
 حداكثر و ارديبهشت در سه ايستگاه به مربوط 7/17 آن ميزان حداقل

 نشان را pH تغييرات   3 شكل. ماه بود تير در 4ايستگاه در 60/8آن

 در مختلف هاي ايستگاه بين43/1 دامنه با pH 95 /7 ، است داده
  .بود نوسان

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران استان  محمديه كانال آب)  pH( (اسيديته :4 شكل

  

  

 قليائي نوع از محمديه كانال آب كه گرديد مشخص تحقيق اين در
  .باشد مي 17/7 آن ميزان حداقل و بوده

 ماه و 4 ايستگاه در µs/cm 770 از) EC( الكتريكي هدايت مقدار -

 با. بود متغير   ماه درمهر  و 1ايستگاه در µs/cm1320 تا ارديبهشت
 مقادير افزايش،  1 ايستگاه در ماه مهر در آب شديد كاهش به وجهت

 اكثر در فاكتور اين ميزان بيشترين .مي آيد منطقي به نظر مذكور

 µs/cm 034/0 ± 1038ميزان به  5 ايستگاه به مربوط سال ماههاي
  .بود

 µs/cm1010 آب  الكتريكي هدايت متوسط ميزان تحقيق اين در   
  .بود

  ايستگاههاحداكثر دركليه) TDS(محلولُِِ  مواد مجموع  راتتغيي دامنه 

  دوره آن دراين بود وميزان متغير ليتر در گرم2/0 تا 1/0 ميزان به
gl/51/0 نمونه ماههاي كليه در الكتريكي هدايت موارد با كه است 

 T.S.S24/0 فاكتور متوسط ميزان همچنين.كند مي مطابقت برداري

  .شد گيري ليتراندازه در ميليگرم
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  تهران استان  محمديه كانال) TDS)(T.S.S( و)EC ( الكتريكي هدايت :5 شكل

  

 ميزان به خرداد ماه در 1ايستگاه به مربوط كل سختي مقدار ماكزيمم
 به مربوط ماه ارديبهشت در آن مقدار مينيمم و ليتر بر گرم ميلي 496

 سختي براي مقادير اين. ليتربود بر گرم ميلي 233 با 4 هاي ايستگاه

 سختي براي ليتر بر گرم ميلي 2/56و121 ترتيب به كلسيم
  . شد گيري ليتراندازه بر گرم ميلي 2/16 و 3/59منيزيوم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران استان محمديه كانال آب منيزيم و كلسيم وسختي) CaCO3( كل سختي :6 شكل

 

  

 ويژگيهاي از يكي و بوده مهم ماهي پرورش براي آب سختي ميزان
   سختي مقدار ميانگين. گردد مي گزارش معموالً كه است آب كيفي

 ميلي6/396 مطالعه مورد هاي ايستگاه در مطالعاتي دوره طول در كل
  .بود ليتر در گرم
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 بر گرم ميلي 233 – 496( دوره طول در آب سختي نوسانات ميزان

 يا سخت هاي آب نوع از كلي بطور كانال آب كه دهد مي نشان) ليتر
 بسيار سنگين فلزات اثرات نمودن خنثي لحاظ به و بوده سنگين

 و سردآبي ماهيان پرورش براي نيز آب سختي ميزان. مي باشد مناسب

  .است بالمانع آبي گرم
 84 تا 6/39از مطالعاتي دوره طول در تام قلياييت تغيير ميزان    

 و1/26ميزان به كربناتي ياييتقل ودامنه ليترمتغييربود در گرم ميلي

 طول ليتردر در گرم ميلي 6/45ميزان به كربناتي بي قلياييت براي

 در مصرف براي قلياييت پيشنهادي ميزان .شد برآورد مطالعاتي دوره
  انواع شده آناليز مقادير .شد آورده 4- 3- 2 جداول تكثيردر كارگاههاي

 براي )كربناتي بي  لياييتق - كربناتي  قلياييت -  تام قلياييت( قلياييت

 .باشد مي بالمانع آبي گرم و سردآبي ماهيان انواع پرورش

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران استان محمديه كانال آب  در قلياييت مختلف اشكال: 7 شكل

  

 نقش فيتوپالنكتوني غذايي زنجيره در  +NH 4 فرم به آمونياكي ازت
 را ميزان يشترينب +NH 4غلظت شده گزارش مقادير و دارد اساسي

 مقدار كمترين و ماه شهريور در 5 ايستگاه در ليتر در گرم ميلي296/0

  ماه ارديبهشت در3 ايستگاه همان در ليتر در گرم ميلي 038/0 را آن
 

 مختلف هاي ايستگاه بين در نيز آماري  دار معني اختالف. نشان داد
 در نياكيآمو ازت ميانگين). p<0.05(نگرديد مشاهده سال طول در

 دامنه با  ليتر در گرم ميلي 105/0 سال طول در مختلف هاي ايستگاه

  .بود واحد 259/0

  

  

  

  

  

  

  

  

 تهران استان محمديه كانال آب)NH 4(+آمونيم يون ميزان: 8 شكل
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 طول در مختلف هاي ايستگاه در آمونياكي ازت ميانگين تحقيق اين در

 مراتب به بود كه واحد259/0دامنه با  ليتر در گرم ميلي0065/0 سال
  . باشد مي مجاز حد ميزان از كمتر

N(نيتريت  مقدار ماكزيمم O  2- (نيترات  و)N O  3- (به مربوط 

 1/9 و 234/0 ميزان به شهريور، و مهر هاي ماه بترتيب و5 ايستگاه

 هاي ايستگاه در نيترات و نيتريت ميانگين. ليتربود در گرم ميلي

 با  ليتر در گرم ميلي 09/8 و 014/0  بترتيب سال طول در مختلف
  .بود واحد 3/3 و145/0 دامنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران استان محدوده ، محمديه كانال آب  نيترات: 9 شكل

 

 در ليتر در گرم ميلي 012/0 از) PO 4-3(فسفات  تغييرات دامنه

  در مهر ماه سه، ايستگاه در ليتر در گرم ميلي032/0 تا 4 ايستگاه
 

 مختلف هاي ايستگاه بين در نيز آماري داري معني اختالف. ن بودنوسا

). p <0.05(نگرديد مشاهده فسفات پارامتر براي  سال طول در
  بترتيب سال طول در مختلف هاي ايستگاه در فسفات ميانگين

  .واحد بود 02/0 دامنه با  ليتر در گرم ميلي 019/0

  
  

  

  
  

  

  
 

 

 

 

 

 

  تهران استان محدوده محمديه، كانال آب) PO 4-3(فسفات : 10 شكل  
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 ميزان طرفي از. ليتربود در گرم ميلي 020/0 آن ميانگين مقدار

 ليتر در گرم ميلي 1/0 حداكثر سطحي طبيعي آبهاي براي فسفر

 در گرم ميلي 05/0 از نبايد آبي مخازن در آن ميزان گرديدو بيان

 تحقيق اين در شده انجام هاي بررسي با كه يابد افزايش ليتر

 مورد منطقه در آب در محلول فسفر ميزان بنابراين  دارد مطابقت
 .باشد مي مناسب ماهي پرورش جهت مطالعه

 و است بوده شفاف وآب ناچيز بسيار دوره درطول رنگ ميزان     

 گزارش كدورت اندكي ميزان"گاها ايستگاهها بعضي در تنها

Cl  گازهاي گيري اندازه.شد CO 2  ,   2را صفر ايستگاهها در نيز 

  .است داده نشان

  
  بحث 

كيفيت آب يكي از عوامل مهم در آبزي پروري بوده و در انتخاب      

بررسي عوامل فيزيكي و . نوع گونه پرورشي نقش تعيين كننده دارد

شيميايي آب در كانال محمديه نشان ميدهد كه تمام عوامل اندازه 

اي مختلف در مقايسه با گيري شده به غير از دماي آب در ماهه

استانداردهاي ايران و جهان در ايستگاههاي مختلف در حد مطلوب 
 . بوده و جهت كاربردهاي شيالتي مناسب مي باشد

در كانال محمديه دامنه نوسان دماي آب و هوا در طول دوره در     

درجه سانتيگراد بوده  15و  5/8ايستگاههاي مورد مطالعه به ترتيب 

و اختالف معني داري در دماي آب در بين ايستگاههاي مختلف در 

در بررسي انجام شده روي . طول مدت نمونه برداري مشاهده نگرديد

هران نتايج نشان داد كه ميزان پارامترهاي قنات صالح آباد استان ت
اندازه گيري شده با توجه به استانداردهاي ايران و جهان در كليه 

فصول سال جهت كاربري شيالتي گرمابي قابل استفاده است و به 

جهت ) مهر ماه تا فروردين ماه ( نظر ميرسد در فصل سرد سال 

ماي آب از حداقل كاربري شيالتي سردآبي  قابل استفاده باشد و د

درجه در تيرماه  5/21درجه سانتيگراد در مهرماه تا حداكثر  18

نتايج بررسي دماي آب ) . 1389عليزاده ثابت ، (متغير بوده است 
اسفند و فروردين و  -رودخانه هراز نيز حداقل دما را در ماههاي دي

  ). 1385واردي  (حداكثر دما را در مرداد و مهر نشان داد

يكي از مهمترين فاكتورهاي اصلي در  DO)(ژن محلول    اكسي   

كيفيت آبهاست كه بواسطه تنفس ارگانيزم هاي موجود و تجزيه و 

اكسيداسيون بعضي از تركيبات آلي مصرف مي شود وكمبود آن 

سبب تجمع فلزاتي مثل كادميوم، كروم و سرب در آبشش ماهيان 
  .Heath, 1995)(مي شود 

هاي انجام شده در كانال محمديه، حداقل با توجه به بررسي    

متوسط .گرم در ليتر در مرداد بوده است ميلي 48/8اكسيژن محلول 

گرم در ليتر بيشترين و  ميلي7/11اين فاكتور  بامقدار

گرم در ليتر كمترين ميزان بود در بررسي اكسيژن  ميلي86/10با

در مهر  ميلي گرم در ليتر 45/5محلول آب قنات صالح آباداز حداقل 
ميلي گرم در ليتر در ارديبهشت ماه محاسبه  37/8ماه تا حداكثر 

  .شد

در طول مدت نمونه برداري  در COD و BODمتوسط ميزان   

  .گرم در ليتربرآورد شد ميلي 29/4و43/2 كانال محمديه  بترتيب

  ميلي گرم در ليتر در  44/0قنات صالح آباداز حداقل  BOD5ميزان 

ميلي گرم در ليتر در تير ماه متغير بود  35/4اكثر مرداد ماه تا حد
ميلي گرم در ليتر  7/5آب قنات از حداقل  CODهمچنين ميزان 

  . ميلي گرم در ليتربوده است  88تا حداكثر 

   pH در مطالعه حاضر نيز در تمامي ايستگاهها دامنه نوسانات

ه در بدست آمده تا حدي قليايي بوده وبا دامنه نوسانات تعيين شد

پرورش ماهيان كامال مطابقت داشته و اختالف معني داري در بين 

در  ).P>0/05(ايستگاههاي مختلف در طول سال مشاهده نگرديد 
در ارديبهشت ماه تا  02/7آب از حداقل   pHقنات صالح آباد

در رودخانه هراز اين .در همان ماه متغير بوده است 89/7حداكثر 

به طور كلي طبق بررسيهاي انجام شده  .برآورد شد 8تا  5/6مقدار 

آن كمي قليايي است، نسبت به آبي  pHدر پرورش ماهي، آبي كه 

كه كمي اسيدي است، برتري دارد  زيرا  در آب هاي قليائي ميزان 

، كاهش مي يابد pHجذب فلزات سنگين توسط ماهي با افزايش 
)Pillay, 2004.(  

تخم ريزي ماهيان اثر افزايش ميزان مواد محلول در آب بر روي 

مقايسه مواد محلول اندازه گيري ). Kaiser,1996(نامطلوبي دارد

) TDS(شده در اين تحقيق نشان مي دهد كه مجموع مواد محلول

براي پرورش ماهيان گرم آبي براي آبزي پروري مشكل آفرين نمي 

در ) TDS(باشد به اينصورت كه دامنه تغييرات مجموع مواد محلول 
گرم در ليتر متغير  2/0تا  1/0تگاهها حداكثر به ميزان كليه ايس

.  گرم بر ليتر برآورد شد 51/0بوده و ميزان آن در اين دوره 

ميليگرم در ليتر اندازه  TSS  ،24/0همچنين ميزان متوسط فاكتور 

مجموع مواد جامد معلق و محلول قنات صالح آباد از . گيري گرديد

ميلي  1113ر تيرماه تا حداكثر ميلي گرم در ليتر د 812حداقل 

گرم در ليتر در شهريور ماه متغير بود همچنين مجموع اين مواد 
ميلي گرم در ليتر در شهريور ماه  310تا  0از ) TSS(جامد معلق 
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ميلي گرم در ليتر در شهريور تا  780نيز از TDS متغير بوده، 

مجموع نتايج .ميلي گرم در ليتر در مهرماه بوده است 867حداكثر 

در رودخانه ارس در محدوده استان اردبيل نيز ) TDS(مواد محلول 

ميلي گرم در ليتر در  790تا  490نشان داد كه مجموع اين مواداز 

با توجه ). 1389فارابي ،(ماه آبان و ماه بهمن در نوسان بوده است 
به بررسيهاي متعدد در زمينه آستانه تحمل آبزيان در اكوسيستم 

هيان قابليت تحمل مواد محلول تا هزار ميلي گرم در هاي آبي، ما

  ).Boyd, 1999(ليتر را دارا هستند 

 1010در بررسي حاضرميزان متوسط هدايت الكتريكي آب 

تايج بررسي هدايت ن. ميكروزيمنس بر سانتيمترمحاسبه شده

 1353در قنات صالح آباد از حداقل  (EC) الكتريكي      
 1400در مهرماه تا حداكثر  ميكروزيمنس بر سانتي متر

در مطالعه و . ميكروزيمنس بر سانتيمتر در خرداد ماه متغير بود

در ماه فروردين تا  830بررسي رودخانه ارس ميزان اين فاكتور از 

در برسي هدايت الكتريكي يكي از  .در ماه بهمن متغير  بود 1570

د زائد علل اصلي روند افزايشي اين فاكتور را ميتوان تخليه موا

  . فعاليتهاي توليدي و روان آبهاي حوضه آبريز به رودخانه دانست
در بررسي  سختي آب كانال محمديه ميزان نوسانات سختي آب در 

بوده كه نشان مي دهد ) ميلي گرم بر ليتر 233 – 496(طول دوره 

آب كانال بطور كلي از نوع آب هاي سخت يا سنگين بوده و به 

ت فلزات سنگين بسيار مناسب است وميزان لحاظ خنثي نمودن اثرا

سختي اين آب نيز براي پرورش ماهيان سردآبي و گرم آبي نيز 

  .بالمانع مي باشد
ميزان سختي آب و تاثير آن بر سميت فلزات سنگين در آبزي 

پروري بسيار مهم بوده و يكي از ويژگيهاي كيفي آب محسوب 

آب از حداقل ميزان كل سختي ) 1381اسماعيلي ساري، (ميشود

ميلي گرم در  430ميلي گرم در ليتر در خرداد ماه تا حداكثر  240

برآورد . ليتر در شهريور ماه در قنات صالح آباد متغير بوده است

ميلي گرم كربنات  400ميزان سختي در رودخانه هراز كمتر از 
 502اين مقدار در حوضه مطالعاتي رود ارس . كلسيم را نشان داد

  . ليتر برآورد شد ميلي گرم بر

و  26/1در بررسي كانال محمديه دامنه قليائيت كربناتي به ميزان 

ميلي گرم در ليتر محاسبه  6/45براي قليائيت بيكربناتي به ميزان 

  . شد

ميلي گرم در  310ميزان قليائيت كل آب قنات صالح آباد از حداقل 
هريور ماه ميلي گرم در ليتر در ش 400ليتر در خردادماه تا حداكثر 

نتايج اندازه گيري قليائيت تام در رودخانه هراز نيز ميزان . متغير بود

  . ميلي گرم برليتر كربنات كلسيم را نشان داد 400كمتر از 

در NH4  +در اين تحقيق ميانگين ازت آمونياكي به فرم

ميلي گرم با دامنه  0065/0ايستگاههاي مختلف در طول سال 

. راتب كمتر از ميزان حد مجاز مي باشدواحد بود كه به م 259/0
NH4(ميزان آمونيوم 

ميلي گرم 1/0آب قنات صالح آباد از حداقل ) +

ميلي گرم در ليتر در مهرماه  28/1در ليتر در شهريور ماه تا حداكثر 

  . در همان ايستگاه متغير بوده است

 014/0در بررسي فوق نيز ميانگين نيتريت در ايستگاههاي مختلف 

  .  واحد محاسبه شد 145/0گرم در ليتر با دامنه ميلي 

ميلي  013/0در بررسي ميزان نيتريت قنات صالح آباد از حداقل 
ميلي گرم در ليتر در  390/0گرم در ليتر در تيرماه تا حداكثر 

  .ارديبهشت ماه متغير بود

در بررسي ميزان فسفات كانال محمديه اختالف معني دار آماري در 

ميزان فسفات برآورد .  ي مختلف مشاهده نگرديدبين ايستگاهها

ميلي گرم در ليتر در  18/0شده قنات صالح آباد از حداقل 

ميلي گرم در ليتر در شهريورماه  90/0ارديبهشت ماه تا حداكثر 
  .متغير بود 

اندازه گيري كلر آب كانال محمديه در همه ايستگاهها مقدار صفر 

 5/0قنات صالح آباد حداكثر تا  ميزان اين فاكتور در. رانشان داد

  . ميلي گرم در ليتر متغير بوده است 

در اين بررسي ميزان تغيير رنگ در طول دوره در آب كانال محمديه 

ميزان رنگ آب نيز در قنات .  بسيار ناچيز وآب شفاف بوده است
ميلي گرم در ليتر در خرداد ماه  60صالح آباد  از صفرتا حداكثر 

  .  متغير بوده است

ماههاي ( با توجه به اينكه ميانگين دماي آب در فصول گرم سال 

باال مي باشد بنابراين براي پرورش ماهيان ) ارديبهشت  الي شهريور

سردآبي مناسب نمي باشد و پيشنهاد مي شود پرورش يك دوره اي 

  .گرمي صورت بگيرد 100تا  50ماهيان گرمابي با بچه ماهيان 
گرفتن دماي مناسب آب در ايستگاه اول ،  از طرف ديگر با در نظر

گرمي در  70تا  50پرورش ماهيان سردآبي استفاده از بچه ماهيان 

  .دوره زماني شهريور تا آذر ماه امكان پذير مي باشد

در مورد پيش بيني ظرفيت توليد و داليل اقتصادي بودن آن در 

يت آب كانال محمديه براي فعاليت هاي آبزي پروري،با توجه به ظرف

مترمكعب در ثانيه در نظر گرفته  6كه ظرفيت كامل آن در حدود 
-3شده ولي عمال در طول نمونه برداريها دبي اندازه گيري شده 
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مترمكعب بوده بنابراين با در نظر گرفتن دبي آب در دو حالت 5/2

مترمكعب آب جاري در كانال  6و يا  3مي توان بر اساس ظرفيت 

  .برنامه ريزي نمود

متر را در  8/1يك هكتاراستخرپرورش ماهيان گرم آبي با عمق  اگر

مترمكعب آب نياز  18000نظر بگيريم جهت پر شدن آن به 
مترمكعب در ثانيه خواهد بود و آب  2/5اين نياز آبي تقريبا .داريم

جبراني مورد نياز در حدود نصف ميزان فوق مي باشد كه بايستي در 

  .طول دوره پرورش تامين شود

مترمكعب در ثانيه در نظر  5-6ابراين اگر دبي آب را در حدود بن

بگيريم در مدت يك ساعت يك هكتار استخر آبگيري خواهد شد و 

در صورتيكه اين عمل بطور كامل و به مدت يك ماه انجام شود در 
با .هكتار استخر قابل آبگيري خواهد بود 750- 800حدود 

رمكعب در ثانيه اين مت 5/2-3برخورداري از دبي آب در حدود 

  .هكتار خواهد بود 400ميزان استخر در حدود 

 15هكتار سطح زيركشت و اينكه معموال هر  750با در نظر گرفتن 

نفر مي شود پس  3هكتار پرورش ماهيان گرم آبي منجر به اشتغال 

نفر بطور مستقيم  150اين ميزان سطح كشت باعث اشتغال حداقل 
طريق فعاليت هاي جانبي و وابسته به عالوه بر آن از .خواهد شد

  .پرورش ماهي تعداد بيشتري از افراد مشغول به كار خواهند شد

تن توليد در هكتار ماهيان گرم  3همچنين با در نظر گرفتن حداقل 

تن از كپور ماهيان دست  2250آبي مي توان در هر دوره پرورش به 

شده از يكطرف و يافت و با توجه به هزينه هاي توليد و قيمت تمام 

قيمت فروش از طرف ديگر در حال حاضر مي توان انتظار حداقل 
تومان سود براي هر كيلو ماهي توليدي را داشت و از اين  1000

  .ميليون تومان سود دست يافت 2250طريق در مجموع به 
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Abstract 

 In this survey the Physical and Chemical factors were studied in mohammadiye 

channel extending Eslamshahr, Robat karim and Shahriar cities of Tehran Province during the 

2011 in agriculture period (May, June, July, August, September, October) Sampling were 

done from 5 different stations .The measured factors were temperature,DO, 

Cl,HCO3,COD,BOD,CO2,Mg,… The analysis of Physical and Chemical factors of 

Mohammadiye channel water showed that except water temperature, all factors in comparison 

to the standards were at the standard level, So they are suitable for aquaculture. 

Due to mean of water temperature that is high from middle of Spring to the end of summer , It 

is suitable for culture of warmwater fishes and because of low water temperature in the station 

No1 It is recommended for culture of coldwater fishes by using of 50-70gr of young fishes .  
 

 

 

 

 

 


