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 چکیده
 ساطحی  یآب هاا  یدر آلوده سااز  ،یطیمح ستیمسائل ز جادیعالوه بر ا یاجتماع و یصنعت یهاتیفعال و تیرشد جمع ریاخ یهادهه در
منظور پس  نی. بدباشدمی گرگان جیدر حوضه خل یسطح هایآب ندهیمنابع آال ییشناسا قیتحق نی. هدف از اداشته است ینقش مهم زین

 هاا آن یخروجا  هاای حوضاه و فاضاالب   یسطح هایآب ندهیمنابع آال یحوضه به بررس هاییکاربر نییو تع یاز شناخت محدوده مطالعات
 باود،  محارز   هاا آن ینادگ یانجاا  شاده آال   هاای یکه طبق بررس ندهیآال هایواحد یبرخ یاز فاضالب خروج نهمچنی. است شده پرداخته

 یابیواحدها مورد ارز نیاز ا کیهر یبرا BOD, COD, pH, EC هایشیافاضالب شامل آزم یعموم هایشیانجا  شد و آزما بردارینمونه
 زانیا م نیو بااالتر  ییو روستا یشهر هایندهیحوضه مربوط به آال نیدر ا یدیحجم فاضالب تول نیشتریحاصل ب جیقرار گرفت. براساس نتا

 هیتصاف  یهاا ساتم یس یحوضاه اللاد دارا   نیا در ا ودموجا  هایمارستانیو ب عیصنا نی. همچنباشدیم هایمربوط به دامدار زین یندگیآال
کاه در   سات یدرحال نیا . اباشاد یما  یسطح هایآب یفاضالب برا یخروج استانداردهای با متناسد هاآن یبوده و فاضالب خروج یمناسب
هاای ساطحی و   برای آب از حد مجاز شبی هاآن یفاضالب خروج رمقادی همچنان( وشو)قبل از شست هیاول یپاکساز رلمیعل هایمرلدار

 باشد. یم مناسد برای مصارفی از قبیل کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز

  ، خلیج گرگانتصفیه فاضالب های سطحی،آب ،منابع آالینده کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
. ]1[شاده اسات    جهاان ل و معضالت زیسات محیطای در   ئیکی از مهم ترین مساتبدیل به  های سطحیآبامروزه آلودگی 

هاا باه    ناده یورود آال .]2[شاود  مای  ها های جاری یا دائمی، دریاچه های طبیعی یا مصنوعی و تاالبآب های سطحی شاملآب

ی مختلاف  پارامترها زانیاز م یرو شناخت کاف نی. از ا]3[ گرددیمختلف م ییایمیو ش یکیزیف راتییموجد تغ های سطحیآب

 ت.اس یکامال ضرور یآن ها امر راتییو روند تغ آلودگی

 یهاا ساتااه یز ،هاا گسترده خود از مبادا تاا مقصاد از آن    ریها در طول مسو عملکرد رودخانه یکیزیوفیب یهایژگیو رییتغ

در  یشناسا  نیو زما  یتوپاوگراف  ،یما یاقل یفاکتورهاا  نیای بت قیا وجود آورده که تنها از طر هب دهیچیمتنوع و منحصر بفرد و پ

اماروزه   یعا یطب راتییا جادا از تغ  و دریاهاا  هااست. رودخانه ریو تفس حیوضآنها قابل ت انیبستر جر ریگسترده تر از مس اسیمق

   .]5و  4[ت قرار گرفته اس مختلف یهایها، در معرض دگرگونموثر انسان یهاتیفعال ریتحت تاث

هاای  آالیناده  هاای صانایع نفتای و   بهداشتی، آالیناده مراکز  هایآالینده ،یصنعت یهازباله ،ییو روستا یشهر یها آالینده

در ایان تحقیاق    .]6[اناد  های ساطحی شاده  ی هریک به نوعی موجد افزایش میزان آلودگی آبکشاورز ریو ل یکشاورز عیصنا

هاای  هاا در رده آالیناده  ها و آرامساتان های تخلیه فاضالب و تفرجااهبراساس استاندارها و ضوابط موجود مراکز خدماتی، مکان

کشات و   یمجتمع های و پرور یآبز، مراکز وریطاکز پرورش سنتی و صنعتی، مر یها یدامدارها، کشتارگاهشهری و روستایی، 

های بهداشتی، صانایع لایایی، دارویای،    ها و سایر مراکز درمانی در رده آالیندههای کشاورزی، بیمارستاندر رده آالینده صنعت

 .]8و  7[گیرد میهای نفتی قرار های سوخت در رده آالیندههای صنعتی و جایااهبهداشتی و شیمیایی در رده آالینده

 یگفته ما  ینقطه ا ندهیها منابع آالوارد منابع اب شوند، به آن صیو قابل تشخ نینقطه مع کیها از  ندهیآال در صورتی که

مختلف  قیها از طر ندهیاز موارد آال یارینوع هستند. اما در بس نیاز ا عیپساب صنا ایفاضالب و  یخانه ها هیتصف یشود. خروج

به منبع آب مشکل  ندهیو محل ورود آال یچاونا قیدق صیشوند که تشخ یم منابعو از نقاط مختلف و به صورت گسترده وارد 

. کنتارل و  اسات  ینقطاه ا  ریل یها ندهیشهرها از نوع آال یسطح یآب ها ایو  یکشاورز یاز اراض یناش یها ی. آلودگشود یم

هار دو   دیا حفاظات از مناابع آب، با   یبرا یول است ینقطه ا یها ندهیمشکل تر از آال اریبس ینقطه ا ریل یها ندهیآال تیریمد

 .]7[ شوند تیریکنترل و مد حیبه طور صح مورد

باشاد.   نیخطار آفار   اریبسا  و سایر موجودات زناده  انسان یتواند برا یم هاتیگونه فعال نیا ریسوء و جبران ناپی یامدهایپ

و عاد  وجاود    ساو  کیا از  یانساان  یهاا و دخالات  هرویا یبا  یاز عواقاد بهاره باردار    یمتاسفانه فقدان اطالعات و شناخت کاف

صادمات وارده بار    زانیباعث شده است که هر روز بر م ارید یخصوص از سو نیشفاف و ضوابط مشخص در ا یهادستورالعمل

یکای از   .]3و  1[ خود را از دست دهند یستااهیز تیمطلوب یاتیح یهاانی شر نیا تیافزوده شده و در نها و دریاها هارودخانه

باشد. محدوده خلایج  های منتهی به دریا میهای تخلیه شده به رودخانهها و زبالهعوامل اصلی آلودگی دریای خزر ورود فاضالب

   .]9[شود منتهی به دریا میها های متعددی بوده که اکثر این رودخانهگرگان نیز دارای رودخانه

باشاد  یتماتیک جمع آوری، ناهدای و آنالیز نمونه های آب ما سسی ندیفرآ (Water Quality Monitoring)کیفی آب  شیپا

کیفیت  شیهمان نظارت کیفی منابع آب است. پا اریبارت ده عخصوصیات کیفی آب انجا  می گیرد و ب ییکه به منظور شناسا

مستمر، شامل نموناه بارداری مساتقیم و کنتارل کیفیات از راه دور       رتبرنامه طراحی شده و نظا کیورت آب را می توان به ص

، بررسی علل بالقوه، تغییرات موجود و تحلیل علات تغییارات کیفای گیشاته و همچناین پایش بینای        (دورسنجی کیفیت آب)

میازان   عیاین برنامه طوالنی مدت، بررسی های مکرر جهات ت  کیطی  ش،ینمود. در پا فیتعر ندهیچاونای تغییرات کیفی در آ

 .شودشده، انجا  می یدیچند استاندارد مدون و از پیش تأ ای کیبا  دهیپد کیمطابقت 

 ه طور کلی در این مقاله به موارد زیر پرداخته شده است:ب

 های حوضه آبریز محدوده مطالعاتیشناخت ویژگی - 

 تیمناطق استقرار جمع -
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 یاراض یلعات کاربرمطا -

 محدوده طرح های سطحی درآب یها ندهیانواع آال -

 های سطحیآببر  رگیاریعوامل تاث لیتحل -

 ندهیمنابع آال بندی تیاولو -

 

   مواد و روش کار. 2
  منطقه مورد مطالعه. 2-1

 یگسترده شده است که حوضه شرق( ی( و مازندران)بخش لربیگرگان در دو استان گلستان)بخش شرق جیخل زیآبر حوضه

گرگان از شامال باه    جیشرق خل زیدرصد استان گلستان را در بر گرفته است. حوضه آبر 6/1مربع،  لومتریک 340آن به مساحت 

سو قره زینکارود و از شرق به حوضه آبر زیاز جنوب به حوضه آبر گرگان، جیخل زیحوضه آبر یگرگان، از لرب به بخش لرب جیخل

دارد. ساطح عماده    انیحوضه جر نیمتر مکعد در ا ونیلیم 40 یعنیاستان گلستان  یدرصد از آب سطح 2/3. شودیممحدود 

 یو مساکون  یزراعا  یاربربا ک یکینسبتاً بار یشده و دشت آبرفت دهیگرگان در جنوب توسط جنال پوش جیشرق خل زیحوضه آبر

 .دهدیم لیحوضه را تشک یبخش شمال

از نظار   و در شهرساتان بنادرگز واقاع شاده اسات      ،یاسیس بندی میدر جنوب لرب استان گلستان و در تقس این محدوده

 یهاا طول شرقی قارار دارد. رودخاناه   54-02'تا  53-53'عرض شمالی و  36-47'تا  36-41'موقعیت جغرافیایی در حد فاصل 

های نوکنده، جفاکنده، گزوطنا، ن بوده و شامل رودخانهگرگا جیشرق خل زیحوضه آبر ی( هااخه)سرش حوضه ریمورد مطالعه از ز

 ارائه شده است. (1جدول )مورد مطالعه در  یها. مشخصات رودخانهباشندیولفرا و بالو م

 
های محدوده مطالعاتی. مشخصات رودخانه1جدول   

ف
دی
ر

 

نا  رودخانه یا 
 مسیل

طول بازه  مختصات انتها مختصات ابتدا
 )کیلومتر(

شید 
 متوسط

عرض متوسط 
 Y X Y X )متر(

 12.92 0.0182 12 758747 4074565 758992 4066096 نوکنده 1

 17.46 0.0401 10 761906 4074930 763146 4066112 جفا کنده 2

 17.92 0.0187 10 763150 4075575 765109 4066791 گزوطنا 3

 19.16 0.0238 8.5 767470 4076495 767911 4068479 ولفرا 4

 15.40 0.0219 8 233458 4076890 234750 4069979 بالو 5

 

 یو پراکنش ناواح  یمکان عی( توز2شکل )در محدوده مطالعاتی شهرهای بندرگز و نوکنده و تعدادی روستا قرارگرفته است. 

 .دهدیرا نشان م یدر منطقه مطالعات یمسکون
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حوضه خلیج گرگان. پراکنش مناطق مسکونی در 2شکل   

 

دهد. بررسی کاربری اراضی حوضه نشان داد که اراضی ( کاربری اراضی موجود در حوضه خلیج گرگان را نشان می3شکل )

درصد از کل اراضای را باه خاود اختصااص داده      49.03هکتار و معادل  14179.28جنالی بیشترین سطح کاربری، با مساحت 

درصاد اراضای حوضاه اسات،      47.96هکتار که معادل  13871نوع زراعت آبی با مساحت است. پس از آن کاربری کشاورزی از 

اللاد سااکنین    سطح باالیی از منطقه را پوشش داده است.  اللد اراضی حاشیه رودخانه هاا باه کشات شاالی اختصااص دارد.     

وزش، بهداشت، خادمات اداری و  روستاهای حوزه مطالعاتی به شغل کشاورزی و دامداری مشغولند و مشالل خدماتی از قبیل آم

های انجاا   مطابق بررسیباشد. منطقه مورد مطالعه اللد دارای بافت کشاورزی می بازرگانی اللد در شهر بندرگز متمرکز است.

شود که مصرف لالد آن برای شارب، دا  و  های مطالعاتی برای مصارف گوناگون به صورت فصلی برداشت میشده، آب رودخانه

شاود.  ها انجا  مای های مطالعاتی به صورت پراکنده در سراسر رودخانهکشاورزی است. الز  به ذکر است برداشت آب از رودخانه

 بایارد وجود ندارد. یستیز طیبر مشخصات مح ایعمده ریکه تاث یخاص یانجا  شده، سازه آب هاییمطابق بررس

 

 
گرگان جیحوضه خل نیزم ینقشه کاربر. 3شکل   
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 انواع آالینده در منطقه مورد مطالعه .2-2

ها بصورت توا  ماورد بررسای قارار    های سطحی و زیرزمینی، انواع آالینده های آنبا توجه به مشابه بودن منابع آالینده آب

هاای  بهداشتی، آالیندههای های کشاورزی، آالیندهی شهری و روستایی، آالیندهاند. این آالینده ها شامل واحدهای آالیندهگرفته

 ها در این مقاله ارائه شده است.( نحوه گروه بندی آالینده3های صنعتی است که در جدول )نفتی و آالینده
 

هاهای هریک از آن. انواع آالینده و زیر گروه3جدول   
 نام زیر گروه نام گروه ردیف

 آالینده های شهری 1
 

 یدفن زباله ها محل، ها ارتااهیز، ها تفرجااهی، ساختمان یدفع نخاله ها محلی، عموم یگرمابه هانه، لسالخا، آرامستان

 فاضالب هیتخلی، آموزش مراکز، خطرناک یدفن پسماندها محلی، خدمات مراکزی، شهر

 آالینده های روستایی 2
 مراکز، دفن زباله محل، ها ارتااهیز، ها تفرجااه، یساختمان یدفع نخاله ها محلی، عموم یگرمابه هاه، لسالخان، آرامستان

فاضالب هیتخل، یآموزش مراکز، خطرناک یدفن پسماندها محل، یخدمات  

 آالینده های کشاورزی 3
مجتمع های کشت و صنعت، دامداری های عمده، دامداری سنتی، آبزی پروری، محل های ذخیره سمو  سنواتی، 

آموزشااه سوار کاریکشتارگاه های صنعتی، پرورش قارچ، گلخانه،   

 مراکز درمانی )خانه بهداشت، اورژانس، درمانااه و ...(، بیمارستان ها آالینده های بهداشتی 4

 آالینده های نفتی 5
مخزن ذخیره مواد نفتی، خطوط انتقال مواد نفتی در مجاورت منابع ، CNGپاالیشااه، مجتمع پتروشیمی، پمپ بنزین، 

 آب

صنعتیآالینده های  6  

صنایع لیایی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع چر ، صنایع سلولزی، صنایع فلزی، ماشین سازی و الکترونیکی، صنایع 

 کانی لیر فلزی

 صنایع شیمیایی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع بازیافت

 

یی بوده که بدین منظور تعادادی از  های آالینده بررسی شده دارای آالیندگی باالهای به عمل آمده برخی از واحددر بازدید

 ازیا ماورد ن  ژنیاکسا هاا ماورد بررسای قارار گرفات. اولاین آناالیز انجاا  شاده          های عمومی فاضالب برای هریک از آنآزمایش

 ریا متغ نیا در آب است. مقادار ا  هایتوسط باکتر هیقابل تجز یمواد آل یریگاندازه یبرا یشاخصبوده که   BOD)1(یی ایمیوشیب

 ازیا ماورد ن  ژنیاکسا براسااس اساتاندارد خروجای فاضاالب مقادار       .شاود یما  یریا گاندازه ارادیدرجه سانت 20 یدر دما یفیک

گر  در لیتر و بارای مصاارف کشااورزی    ( میلی50ای )لحظه 30بایست های سطحی مییی فاضالب برای تخلیه به آبایمیوشیب

باه طاور لیار     )2COD(. در سنجش محیط زیست، اکسیژن مورد نیااز شایمیایی   ]12و  11و  10[گر  در لیتر باشد میلی 100

های مربوط به تعیین میزان آالینده CODشود. اکثر کاربردهای گیری مقدار ترکیبات آلی در آب استفاده میمستقیم برای اندازه

باشد. بدین منظور آزمایش اکسایژن ماورد   ها( و فاضالب میها و رودخانهههای سطحی )به عنوان مثال دریاچآلی موجود در آب

نیاز شیمیایی به عنوان دومین آزمایش مورد نیاز در این تحقیق انتخاب گردیده است. براساس استاندارد خروجی فاضالب مقدار 

گر  در لیتار و بارای   ( میلی100ای )لحظه 60بایست های سطحی مییی فاضالب برای تخلیه به آبایمیوشیب ازیمورد ن ژنیاکس

فاضاالب   4ECو  3pHهای انجا  شده تعیین میزان . دیار آنالیز]13و  12و  11[گر  در لیتر باشد میلی 200مصارف کشاورزی 

 شاتر ی. بکناد یبودن مواد را مشخص ما  یباز ای یدیاس زانیاست که م یتمیمهم لاار تیکم یک pHخروجی صنایع بوده است. 

آب در حالات تعاادل    pH. از آنجاا کاه   است 0-14 نیب یهمواره عدد pHقدار م .مانندیزنده م 9تا  5 نیب اچیفقط در پ انیزآب

بار   طیمح pHمقدار  .ندیگو یم ییایباشد، قل 7از  شیو اگر ب یدیباشد آن را اس 7کمتر از  pHاست، اگر مقدار  7( ی)خنث یونی

را  یمخربا  اریبس راتیتواند تاث یپارامتر م نیا راتییتغ یموثر است. حت اهانیجانداران شامل انسان ها، جانوران و گ یتمام یرو

 طیو کنتارل آن در ساالمت محا    نیای رو تع نیداشته باشد. از ا یو لواز  زندگ یانواع مواد مانند فلزات، مصالح ساختمان یبر رو

 یکا یالکتر تیهادا بوده که میزان   ECگیری شده پارامترآخرین پارامتر اندازه .] 15و  14[ مهم است اریساکنان آن بس و ستیز

 
1 BioChemical oxygen demand   
2 Chemical oxygen demand   
3 Potential Hydrogen 
4 Electrical Conductivity 
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 شاتر یاماالح ب  نیا دارد، هرچقادر ا  یامالح موجود در آب بستا زانیبه م مقدار این پارامتر .دهدرا نشان میآب  یشور زانیم ای

شاور، در باازه    ریا آب ل 1-700آب در باازه   یکا یالکتر تیهادا  زانیم یریدر صورت قرارگ. ابدی یم شیافزا یشور ای ECباشد، 

 .]16و  15[ دباشیآب لد شور م 2500-8000کم و در بازه  یشور زانیآب با م 2500-700

 

 . نتایج و بحث3

مهمتارین  در بازدیدهای به عمل آمده مشاهده شده است که ورود مستقیم فاضالب های شهری و روستایی به رودخاناه از  

ای از ورود فاضالب خانای به رودخاناه کاریکناده   ( نمونه4) باشد. شکلهای حوضه خلیج گرگان میعوامل آلوده کننده رودخانه

   دهد.در روستای بالوکناره واقع در شهرستان بندرگز را نشان می

 

   
 (X: 234571, Y: 4075755) . ورود فاضالب روستایی به رودخانه4شکل 

 

( فاضالب خروجی یک کاارواش در محادوده شاهر    5باشد. شکل )دیار عوامل عمده آلوده کننده انواع مراکز خدماتی میاز 

نشینی و آشغالایری به کانال آب نوکنده واقع در در شهرستان بندرگز را نشان می دهد. فاضالب خروجی این کارواش پس از ته

 .منتهی به رودخانه ریخته می شود

 

  
 (X: 760830 , Y: 4071112). نمایی از فاضالب خروجی یک کارواش 5شکل 

آالینده های کشاورزی شهرستان بندرگز شامل مرلداری ها، دامداری ها، پرورش ماهی و پرورش اردک مای شاوند. شاکل    

. فاضاالب ایان   ( خروجی فاضالب یک گاوداری سنتی در محدوده شهر نوکنده واقع در شهرستان بندرگز را نشاان مای دهاد   6)

 گاوداری به رودخانه نوکنده ریخته می شود.  
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 (X: 760100 , Y: 4068818). نمایی از خروجی فاضالب یک گاوداری سنتی 6شکل 

 

(، در حوضه مطالعاتی مشاهده شده 3مطابق بازدیدهای انجا  شده تعدادی از انواع واحدهای آالینده ذکر شده در جدول )

هایی که نقش ( تعداد انواع واحدهای آالینده شناسایی شده و آالینده4ها و جدول )پراکنش مکانی انواع آالینده( 9است. شکل )

 دهد.ها در آلودگی رودخانه ها محرز بوده را نشان میآن

 
 محدوده مطالعاتی تعداد منابع آالینده .4جدول 

پتانسیل ایجاد آلودگی  دارایفعالیتهای انسانی  ردیف  
کل واحدهای  تعداد

 شناسایی شده

تعداد واحدهای دارای آالیندگی محرز 

های سطحی()هدایت به آب  

های شهریآالینده 1  51 21 

های روستاییآالینده 2  42 23 

های کشاورزیآالینده 3  171 10 

های بهداشتیآالینده 4  24 - 

های نفتیآالینده 5  5 - 

های صنعتیآالینده 6  17 1 

آالینده هاجمع  7  310 55 

 

 
. نقشه پراکنش مکانی انواع آالینده ها در حوضه خلیج گرگان9شکل   

 ندهیآال یانجا  شده اکثر واحدها یدهایبا توجه به بازدواحد آالینده در حوضه شناسایی شد.  310تعداد  4مطابق جدول 

 نیموجود در ا مارستانیب نی. همچنباشندیدفع فاضالب خود م یو جاذب برا یچاه بتن یگرگان دارا جیدر حوضه خل یبهداشت
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( در یبهداشت هایسی)فاضالب سرو یخانا هایاز فاضالب یبوده است. مقدار یو کلرزن یهواز هیتصف ستمیس یدارا زیمنطقه ن

به  یآب منته هایو ...( به کانال ییآن )فاضالب قسمت ظرف شو یموارد مابق یمنطقه مورد مطالعه به چاه جاذب و در برخ

 یبرا یننشیته ستمیس یمنطقه دارا نای در هاکارواش لیاز قب یاز مراکز خدمات ی. برخشودیم ختهری هارودخانه و زهکش

 اتیپساب )مانند آب راد ماندهیباق هارگاهیمراکز مانند تعم نیاز ا ارید یکه برخ ستیدرحال نی. ااندهخود بود یفاضالب خروج

-می هارستوران یمراکز خدمات اری. از دزندرییبه رودخانه م یآب منته هایبه کانال ایهیگونه تصف چیو...( را اللد بدون ه

در منطقه مورد  یصنعت واحدهای اکثر. اندجاذب بوده ای یچاه بتن یدارا اهبه عمل آمده اکثر آن هایدیکه در بازد باشند

استفاده مجدد در  ایو  یکشاورز ی مصارفبرا هیفاضالب خود را پس از تصف یخروج ایبوده و  یچاه جاذب و بتن یمطالعه دارا

 یرا برا یمختلف هایستمی...( س و هایمرلدار ها،ی)دامدار یکشاورز ندهیآال های. واحددادندیمورد استفاده قرار م ،ستمیس

که  ستیدرحال نیا باشند،یدفع فاضالب خود م یبرا یبتن ایچاه جاذب  یدارا هایدفع فاضالب خود دارند. اکثر مرلدار

 یدهایبراساس بازد نیشوند. همچنیاستفاده م یمصارف کشاورز یبرا هایو پرورش ماه هایاللد دامدار یفاضالب خروج

این دسته از  .باشندیخود م یدفع فاضالب خروج یبرا یچاه بتن یداراحوضه  نیدر ا ینفت ندهیآال یحدهاانجا  شده وا

( 10( مشخصات هریک از این واحدها و در شکل )5بندی شده و در جدول )های محرز دستهبه عنوان واحد واحدهای آالینده

 ها نشان شده است.پراکنش مکانی آن
 

 خلیج گرگانهای آالینده محرز در حوضه مشخصات واحد .5جدول 

 نا  واحد آالینده ردیف
نا  گروه 

 آالینده

نا  زیر 

 گروه
Y X رودخانه روستا شهر 

فاصله از 

رودخانه 

 )متر(

منبع تامین 

 آب

حجم 

فاضالب 

 تولیدی

واحد 

فاضالب 

 تولیدی

 نحوه دفع فاضالب تصفیه خانه

 زباله 1
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 زباله
 24 گز گز لربی - 764905 4070258

آبفار)مجوز 

 دارد(
 رودخانه/ مجاری آبی ندارد لیتر در روز 90

 فاضالب روستایی 2
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 1000 ول افرا ابراهیم آباد - 767042 4073437

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 69000

رودخانه/ -چاه جاذب

کانال آب-مجاری آبی  

 فاضالب روستایی 3
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 1000 بالو بالو - 234835 4071695

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 48000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش های 

 کشاورزی

 فاضالب روستایی 4
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 20 کاریکنده بالو کناره - 234571 4075755

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 105000

رودخانه/ -چاه جاذب

کانال آب-مجاری آبی  

 فاضالب روستایی 5
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
تپهبنفش  - 760398 4066204  150 نوکنده 

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 22000

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 فاضالب روستایی 6
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 1497 نوکنده تلور - 758243 4069551

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 75000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش ها و 

 بالبانی

 فاضالب روستایی 7
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 3 جفاکنده جفاکنده - 760617 4069344

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتردر روز 67000

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 فاضالب روستایی 8
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
4070090 762900 - 

دشتی 

 کالته
 570 جفاکنده

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 70000

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به زهکش ها

 فاضالب روستایی 9
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 1800 ول افرا سر طاق - 232753 4072077

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 50000

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به رودخانه

 فاضالب روستایی 10
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 250 ول افرا سرمحله - 232226 4071986

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد  

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به رودخانه

11 
فاضالب روستایی 

 و زباله

آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 0  سوته ده - 234328 4071572

آبفار)مجوز 

 دارد(
 چشمه ندارد لیتر در روز 280

 فاضالب روستایی 12
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 700 کاریکنده کارکنده - 235270 4072420

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 65000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش های 

 کشاورزی

 فاضالب روستایی 13
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 780 گز کوه صحرا - 765501 4071073

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 23000

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به زهکش

 فاضالب روستایی 14
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 3702 نوکنده کهندکلباد - 755731 4069278

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 23000

کانال آب -جاذبچاه 

منتهی به زهکش ها و 

 بالبانی

 فاضالب روستایی 15
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 7 گز شرقی گز شرقی - 765148 4070294

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در ماه 92000

رودخانه/ -چاه جاذب

کشاورزی-مجاری آبی  

 فاضالب روستایی 16
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 10 گز گز لربی - 764903 4070263

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 136000

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 فاضالب روستایی 17
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 250 گل افرا گل افرا - 233738 4071355

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 48000

کانال آب -جاذبچاه 

 منتهی به رودخانه

 فاضالب روستایی 18
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
4069801 757292 - 

لیوان 

 شرقی
 2302 نوکنده

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 160000

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به زهکش ها
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 نا  واحد آالینده ردیف
نا  گروه 

 آالینده

نا  زیر 

 گروه
Y X رودخانه روستا شهر 

فاصله از 

رودخانه 

 )متر(

منبع تامین 

 آب

حجم 

فاضالب 

 تولیدی

واحد 

فاضالب 

 تولیدی

 نحوه دفع فاضالب تصفیه خانه

 فاضالب روستایی 19
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 3282 نوکنده لیوان لربی - 756408 4069766

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 88000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش ها و 

 بالبانی

 فاضالب روستایی 20
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 333.5 بالو محمد آباد - 233890 4075909

آبفار)مجوز 

 دارد(
روزلیتر در  19000  ندارد 

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زمین های 

 کشاورزی

 فاضالب روستایی 21
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 550 وطنا وطنا - 764891 4067598

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 27000

کانال آب -چاه جاذب

 منتهی به رودخانه

 فاضالب روستایی 22
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 700 ول افرا ولفرا - 766945 4071177

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 24000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش های 

 کشاورزی

 فاضالب روستایی 23
آالینده های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
 20 کاریکنده سرکالته - 238454 4069278

آبفار )مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 195000

کانال آب -چاه جاذب

منتهی به زهکش های 

 کشاورزی

 فاضالب شهری 24
آالینده های 

 شهری

تخلیه 

 فاضالب
 25 وطنا - بندرگز 763447 4074789

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتردر روز 1850000

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 فاضالب شهری 25
آالینده های 

 شهری

تخلیه 

 فاضالب
 10 نوکنده - نوکنده 759942 4069209

آبفا)مجوز 

 دارد(
کانال آب-چاه جاذب ندارد لیتردر روز 615000  

 کارواش 26
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 - - تانکر 2500 جفاکنده - بندرگز 762647 4071376

دارد 

 )تهنشینی(
 کانال اب

 کارواش 27
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1692 گز - بندرگز 762864 4071475

چاه)مجوز 

 دارد(
 لیتر در روز 1100

دارد 

 )تهنشینی(
 کانال اب

 تعویض رولن 28
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1532 گز - بندرگز 763022 4071510

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 20

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 صافکاری مرکزی 29
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1399 گز - بندرگز 763121 4071539

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 12

پساب سرویس به کانال 

 آب

 مکانیکی 30
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1410.65 گز - بندرگز 763140 4071543

آبفا)مجوز 

 دارد(
روزلیتر در  18  ندارد 

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 تعمیرگاه 31
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1332 گز - بندرگز 763212 4071561

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 20

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 صافکاری 32
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1296 گز - بندرگز 763220 4071563

آبفا)مجوز 

 دارد(
 آب رادیاتور به کانال آب ندارد لیتر در روز 7

 تعویض رولن 33
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 1232 گز - بندرگز 763313 4071589

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 30

رولن سوخته فروخته 

رادیاتور به آب -میشود

 کانال آب

 تعمیرگاه 34
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 416.5 گز - بندرگز 764086 4071839

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 16

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 تعمیرگاه 35
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 333 گز - بندرگز 764168 4071861

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 15

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

36 
تعمیرگاه 

 تخصصی

آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 151.5 گز - بندرگز 764310 4071909

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 20

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 صافکاری صداقت 37
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 88.5 گز - بندرگز 764370 4071926

آبفا)مجوز 

 دارد(
 کانال آب ندارد لیتر در روز 10

 مکانیکی 38
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 32.5 گز - بندرگز 764428 4071940

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 23

سوخته فروخته رولن 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

39 
تعمیرگاه 

 تخصصی پژو

آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 18 گز - بندرگز 764441 4071944

آبفا)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در روز 30

رولن سوخته فروخته 

آب رادیاتور به -میشود

 کانال آب

 کارواش 40
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 700 وطنا - بندرگز 763664 4072087

چاه )مجوز 

 دارد(
 کانال آب ندارد لیتردر روز 1400

 کارواش 41
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 350 جفاکنده - نوکنده 759990 4070504

چاه )مجوز 

 دارد(
 لیتر در روز 1100

دارد 

 )تهنشینی(
 کانال آب

 کارواش 42
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 لیتر در روز 500 تانکر 700 جفاکنده - نوکنده 760830 4071112

دارد 

 )تهنشینی(
 هدایت به رودخانه

 کارواش 43
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 لیتر در روز 900 تانکر 1300 جفاکنده - نوکنده 761306 4071167

دارد 

 )تهنشینی(
 هدایت به رودخانه

 قالیشویی مجید 44
آالینده های 

 شهری

مراکز 

 خدماتی
 150 وطنا - نوکنده 759778 4069127

چاه)مجوز 

 دارد(
 کانال آب ندارد لیتر در ماه 3800

 کوره ذلال 45
آالینده های 

 صنعتی

صنایع 

کانی لیر 

 فلزی
 950 گز کوه صحرا - 765656 4071451

آبفار)مجوز 

 دارد(
 زهکش ندارد لیتر در روز 30

46 
پرورش مزرعه 

 ماهی

آالینده های 

 کشاورزی

آبزی 

 پروری
 محمد آباد - 767351 4075683

حسین 

 آباد
15 

چاه و بهره 

برداری از 

رودخانه)مجوز 

 دارد(

 دریا ندارد - -
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 نا  واحد آالینده ردیف
نا  گروه 

 آالینده

نا  زیر 

 گروه
Y X رودخانه روستا شهر 

فاصله از 

رودخانه 

 )متر(

منبع تامین 

 آب

حجم 

فاضالب 

 تولیدی

واحد 

فاضالب 

 تولیدی

 نحوه دفع فاضالب تصفیه خانه

 دامداری سنتی 47
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
تخلیه در محلزهکش،  ندارد لیتر در روز 6500  50 جفاکنده - نوکنده 760146 4071009  

 گاوداری 48
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 8 نوکنده - نوکنده 760100 4068818

آبفا)مجوز 

 دارد(
 رودخانه/ مجاری آبی ندارد لیتر در ماه 4000

 گاوداری سنتی 49
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 استون آباد - 762744 4067244

استون 

 آباد
300 

آبفار)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در ماه 1900

-رودخانه/ مجاری آبی

تخلیه در محل-کشاورزی  

 گاوداری سنتی 50
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 استون آباد - 762512 4067544

استون 

 آباد
200 

آبفار)مجوز 

 دارد(
تخلیه در محل-کشاورزی ندارد لیتر در ماه 1900  

 دامداری سنتی 51
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 0 ول افرا حسین آباد - 767312 4074000

از خانه های 

 مجاور
 ندارد لیتر در ماه 3200

-رودخانه/ مجاری آبی

 فضای سبز

 گاوداری سنتی 52
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 530 ول افرا سر محله - 232210 4072046

آبفار )مجوز 

 دارد(
 رودخانه/ مجاری آبی ندارد لیتر در روز 3400

 دامداری سنتی 53
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
 190 کاریکنده سرکالته - 238649 4068995

چاه و چشمه و 

رودخانه)مجوز 

 دارد(
 ندارد لیتر در ماه 4500

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 گاوداری سنتی 54
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 صنعتی
 950 گز کوه صحرا - 765680 4071378

آبفار)مجوز 

 دارد(
 زهکش ندارد لیتردر ماه 2200

 گاوداری سنتی 55
آالینده های 

 کشاورزی

دامداری 

 صنعتی
 985 گز کوه صحرا - 765653 4071432

آبفار)مجوز 

 دارد(
 زهکش ندارد لیتر در ماه 1800

 

 
 پراکنش مکانی آالینده های در حوضه خلیج گرگان. نقشه پراکنش مکانی 10شکل 

 

ها دارای آالیندگی باالیی بوده که بدین منظور برخی از های آالینده بررسی شده برطبق نظر کارشناستعدادی از واحد

برروی فاضالب خروجی این واحدها مورد بررسی قرار  BOD, COD, pH, ECهای های عمومی فاضالب شامل آزمایشآزمایش

های شهری و روستایی ( آورده شده است. براساس نتایج بدست آمده تمامی فاضالب6ها در جدول )رفت. نتایج این آزمایشگ

ها در محدوده آن pHباشند. این درحالیست که مقادیر های سطحی میباالتر از حد مجاز برای آب CODو  BODدارای مقادیر 

در  CODو  BODروی نمونه فاضالب خروجی یک گاوداری نشان داد که مقادیر  باشد. نتیجه آزمایش انجا  شده برخنثی می

 گیرد. های قلیایی با شوری کم قرار مینیز در محدوده فاضالب ECو  pHها بسیار باال بوده و از نظر محدوده گاوداری

های مختلف متفاوت در کارواش BOD, COD, ECها در دو کارواش متفاوت نشان داد که میزان مقادیر نتایج آزمایش

های محیطی و مواد رولنی )درحین شست و شوی بوده که بستای به میزان آلودگی خودروهای مورد شست و شو به آلودگی

ر و شست و شوی خودروهای سناین انجا  شود موتور( دارد. همچنین در صورتی که در کارواش مورد نظر شست و شوی موتو

گیرند. نمونه گرفته های سطحی قرار میاین مقادیر به شدت باال رفته و باالتر از حد مجاز استاندارد خروجی فاضالب برای آب



 

11 

 

ای تصفیه هتوان با استفاده از سیستمشده از کشتارگاه و شهرک صنعتی نشان داد که میزان آالیندگی در این واحدها را می

 های سطحی و آبیاری فضاهای سبز کاهش داد. های موجود برای آبهوازی به مقدار قابل قبولی و در حد استانداردهوازی و بی

رلم پاکسازی اولیه در دهد که علیهای انجا  شده بر روی نمونه فاضالب گرفته شده از مرلداری نشان مینتایج آزمایش

های کشاورزی(، همچنان ها برای استفاده در زمینمامی فضوالت قبل از شست و شو و ارسال آنها )برداشت اولیه تمرلداری

باشد. همچنین های سطحی و مناسد برای مصارف کشاورزی میها بیش از حد مجاز برای آبآن CODو  BODمقادیر 

 یشهدا مارستانیبه عمل آمده از ب دیدر بازدباشد. در رنج قابل قبولی می ECو  pHفاضالب خروجی این واحد از لحاظ مقادیر 

مشخص  ستزیطیحال با مکاتبات انجا  شده با سازمان مح نعی در نشد، داده بردارهانمونهبه  یبندرگز اجازه نمونه بردار

فاضالب  یخروج یدر گستره استانداردها یهواز هیتصف ستمیاستفاده از س لیبه دل مارستانیب نیا یکه فاضالب خروج دیگرد

 قرار دارد. برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز
 

 ی شدهرمشخصات و نتایج آزمایشات فاضالب خروجی واحدهای آالینده نمونه بردا .6جدول 

 ردیف
نا  واحد 

 آالینده

نا  گروه 

 آالینده

نا  زیر 

 گروه
Y X روستا شهر 

تصفیه 

 خانه

حجم 

فاضالب 

 تولیدی

واحد 

فاضالب 

 تولیدی
EC pH COD BOD  نحوه دفع فاضالب خا 

 گاوداری 1

آالینده 

های 

 کشاورزی

دامداری 

 سنتی
4068818 

 
760100 

 
 4000 ندارد - نوکنده

 

لیتر در 

 ماه
1960 

 
8.55 

 
802 

 
412 

 
 رودخانه/ مجاری آبی

2 
فاضالب 

 شهری

آالینده 

 های شهری

تخلیه 

 فاضالب
4069209 

 

759942 

 
 615000 ندارد - نوکنده

 

لیتردر 

 روز
1016 

 

7.33 

 

196 

 

104 

 
کانال آب-چاه جاذب  

3 
فاضالب 

وستاییر  

آالینده 

های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
4069344 

 

760617 

 
 67000 ندارد جفاکنده -

 

لیتردر 

 روز
1042 

 

6.82 

 

208 

 

96 

 

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

4 
فاضالب 

وستاییر  

آالینده 

های 

 روستایی

تخلیه 

 فاضالب
4070294 

 

765148 

 
 92000 ندارد گز شرقی -

 

لیتردر 

 روز
1051 

 

7.33 

 

187 

 

93 

 

رودخانه/ -چاه جاذب

کشاورزی-مجاری آبی  

 مرلداری 5

آالینده 

های 

 کشاورزی

 4070694 طیور

 

232663 

 
 ولفرا -

دارد 

 )تهنشینی(
1030 

 

متر 

مکعد 

 در سال

1520 

 

7.2 

 

187 

 

92 

 
 زهکش

6 

شهرک 

تی صنع

 بندرگز

آالینده 

های 

 صنعتی

شهرک 

 صنعتی
4070851 

 

235193 

 
 گز لربی -

دارد 

)تهنشینی، 

هوازی و 

 بی هوازی(

12.5 

 

متر 

مکعد 

 در سال
- 

8.13 

 

15 

 

8 

 
 کشاورزی

 کارواش 7
آالینده 

 های شهری

مراکز 

 خدماتی
4072087 

 

763664 

 
 1400 ندارد - بندرگز

 

لیتردر 

 روز
452 

 

7.13 

 

7 

 

2.8 

 
 کانال آب

8 
مرغ  کشتارگاه

 سحر کردان

آالینده 

های 

 کشاورزی

کشتارگاه 

های 

 صنعتی

4071744 

 

758017 

 
 - نوکنده

دارد )بی 

هوازی و 

 هوازی(

38000 

 

لیتردر 

 روز
- 

7.17 

 

34 

 

18 

 
 کشاورزی

9 
فاضالب 

هریش  

آالینده 

 های شهری

تخلیه 

 فاضالب
4074789 

 

763447 

 
 1850000 ندارد - بندرگز

 

لیتردر 

 روز
996 

 

7.25 

 

194 

 

100 

 

رودخانه/ -چاه جاذب

 مجاری آبی

 کارواش 10
آالینده 

 های شهری

مراکز 

 خدماتی
 جفاکنده - 760830 4071112

دارد 

)تهنشینی 

و 

 آشغالایر(

500 

 

لیتردر 

 روز
 هدایت به رودخانه 435 794 7.68 1980

11 

بیمارستان 

شهدای بندر 

 گز

آالینده 

های 

 بهداشتی

مراکز 

 درمانی
 - بندرگز 763776 4071205

دارد 

)هوازی و 

 کلرزنی(
35000 

لیتردر 

 روز
الاو شهری-فضای سبز 100> 200> 7~ -  

 

 و پیشنهادات گیری. نتیجه4

های منتهی همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد، یکی از دالیل اصلی آلودگی دریاها ورود آالینده ها از طریق رودخانه

واحدهای آالینده حوضه خلیج گرگان که کند. در این تحقیق باشد که موضوع برای دریای خزر نیز صدق میبه دریا می

رودخانه های آن منتهی به دریای خزر هستند شناسایی و پایش شدند و نیز آزمایشات فاضالب برای تعدادی از واحدهای 

های شهری و روستایی به دلیل حجم آالینده انجا  شد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، در حوضه خلیج گرگان فاضالب

ترین واحدهای آالینده حوضه محسوب ها مهمآن CODو  BODها به دلیل باال بودن مقادیر الب تولیدی و دامداریباالی فاض

 شوند.می
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به  یبهداشت یهاندهیآالشود یم شنهادبراساس نتایج و تجربیات بدست آمده از بازدید، پایش و بررسی انجا  شده، پی

دو   ااهیدر جا یصنعت هایندهی. آالدنریقرار گ شهای پایبرنامه تیدر اولو آن هایندهیو خطرناک بودن آال یرگیاریتاث دلیل

یی به دلیل و روستا یشهر یها ندهیآال شودیم شنهادیپس از آن پ .رندگییقرار م ستیز طیبر مح یرگیاریاز نظر تاث تیاهم

 یرگیاریتاث زانیبا توجه به حجم و م یکشاورز یها ندهیآالها مورد بررسی و پایش قرار گیرد. حجم باالی فاضالب تولیدی آن

های سوخت و ذخیره مواد نفتی که در حوضه خلیج گرگان اللد جایااه. و در انتها با توجه به آنرندیقرار گ شیمورد پا هاآن

 . دنریگیقرار م یبعد تیدر اولوباشند دارای چاه بتنی برای فاضالب خروجی خود می

های منتهی به دریای خزر، واحدهای آالینده برای شود به منظور کاهش میزان فاضالب ورودی به رودخانهپیشنهاد می

ها استفاده کنند. با توجه به آن که در برخی نواحی امکان حفر چاه به دلیل باال های بتنی و سپتیک تانکدفع فاضالب از چاه

های آالینده قبل از هدایت به شود فاضالب خروجی واحدمینی وجود ندارد. در این نوع نواحی پیشنهاد میبودن سطح آب زیرز

هایی مانند آشغالایری، سیستم های بی هوازی و لجن فعال تصفیه و های فاضالب با استفاده از سیستمرودخانه در تصفیه خانه

برای مصارفی مانند آبیاری فضاهای سبز و کشاورزی استفاده و یا به سمت های موجود فاضالب سپس با توجه به استاندارد

توان با استفاده از ایجاد ها به منظور کاهش میزان مصرف آب میشکنها هدایت شوند. در واحدهای صنعتی مانند سنگرودخانه

رلم این موضوع م قرارگیرد. علیها مورد استفاده مجدد در سیستدو الی پنج حوضچه تهنشینی متوالی، فاضالب خروجی آن

و  BODو باال بودن دو پارامتر  pH های صنعتی به دلیل متغیر بودن مقادیرها و شهرکبرخی واحدهای صنعتی مانند کشتارگاه

COD ای شود این نوع واحدهای صنعتی دارای سیستم تصفیهها توصیه میو وجود برخی فلزات سناین در فاضالب خروجی آن

های اگو شهری مورد ها قبل از ورود به سیستمهای آالینده بوده و به دلیل آالیندگی باالی فاضالب آندیار واحدمجزا از 

 تصفیه اولیه قرارگیرد.
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Abstract 
 

In recent decades, population growth, industrial and social activities have caused 

environmental pollution and surface water pollution. The purpose of this study was to identify 

sources of surface water pollutants in Gold of Gorgan basin. For this reason, after identifying 

the study area and determining the uses of the Land area, Surface water pollutants in the area 

and their effluents have been investigated. In addition, the effluent from some pollutant source 

was sampled, and general wastewater tests including BOD, COD, pH, EC were evaluated for 

each pollutant source. According to the results, the highest volume of wastewater produced in 

this area is related to urban and rural pollutants and the highest level of contamination is 

related to livestock. Industries and hospitals in the area often have adequate filtration systems 

and their effluent is in compliance with the wastewater output standards for surface water. 

However, in industrial poultry farms, despite their initial clearance, the amount of wastewater 

still exceeds the permissible level for surface water and is suitable for use in agriculture and 

irrigation.  
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