سال دهم  /شماره  / 63تابستان 93-33 / 7631

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

بررسي تغییرات غلظت ترکیبات معدني نیترات و فسفات در دریاچه پشت سد مخزني شهید کاظمي
بوکان (استان آذربایجان غربي)

تغییرات غلظت ترکیبات معدنی نیترات و فسفات در آب دریاچه پشت سد مخزنی شهید کاظمی بوکان

علیمحسنپورآذری

(استان آذربایجان غربی) بررسی شد .هدف از این تحقیق تعیین کیفیت شیمیایی آب دریاچه ازنظر پارامتر
اساسی سنجش کیفیت آب شامل فسفات و نیترات محلول بود .نمونهبرداری از آب دریاچه طی یک سال (از

D

فروردین تا اسفند  )7636و بهصورت ماهانه از  9ایستگاه (هر یک با سه تکرار) از محل ورودی و خروجی
دریاچه انجام شد .نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل مقدار (میانگین  ±خطای استاندارد) فسفات (میلیگرم

SI

در لیتر) به ترتیب  7/336±7/606در پاییز و  0/056±0/006در زمستان همچنین حداکثر و حداقل مقدار
(میانگین  ±خطای استاندارد) نیترات (میلیگرم در لیتر) به ترتیب  77±3/037در بهار و  3±000در پاییز
بود .میانگین تغییرات نیترات در فصول بهار و زمستان اختلاف معنیداری بین ایستگاهها نشان داد (.)P<0/05
همچنین مقایسه این میانگینها برای فسفات در فصول بهار ،تابستان و زمستان اختلاف معنیداری بین

of

ایستگاهها نشان داد (.)P<0/05

2

3

علی نکوئی فرد
مسعود صیدگر

4

5

فریدون محبی

اسد عباسپور انبی

6

 5 ،3 ،6 ،2 ،7و  .3مرکز تحقیقات آرتمیای کشور،
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران
*مسئول مکاتبات:

واژگان کلیدی :دریاچه سد شهید کاظمی ،بوکان ،نیترات ،فسفات.

Alizadeh.zhaleh@yahoo.com

تاریخ پذیرش7633/03/23 :

hi

ve

تاریخ دریافت7633/70/77 :
کد مقاله7631030230:
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است.

Ar
c

مقدمه

دریاچهها و پشت سدهای مخزنی آب شیرین در ایران از جهت زیستی و تأمین نیروی برق و بهرهبرداری اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند
(ملکی شمالی .)7613 ،هدف از احداث سدها ،تولید نیروی برق ،توسعه کشاورزی ،کنترل طغیان آبهای جاری و تدارك آب برای نیازهای شهری
و صنعتی است ( .)Bernacsek, 1984سد مخزنی بوکان بر روی زرینهرود در بخش جنوب شرقی بوکان در استان آذربایجان غربی احداثشده
است .این سد از نوع سد خاکی با هسته غیرقابل نفوذ از خاك رس است .دریاچه سد شهید کاظمی بوکان با وسعتی معادل  3500هکتار بر روی
رودخانه زرینهرود و تقریباً در مناطق بالادست این رودخانه در پشت سد شهید کاظمی ایجاد گردیده است (استانداری آذربایجان غربی .)7691 ،در
اکوسیستمهای آبی یونهایی مانند فسفات ،نیترات ،آمونیوم ،فلزات و غیره وجود دارند که مواد مغذی آب خوانده میشوند و سبب افزایش تولیدات
اولیه یعنی فیتوپلانکتونها شده که در زمره تولیدات اصلی هر منبع آبی و سرچشمه حیات در آبها میباشند (بلاك 7695 ،و  .)Rand, 1995در
بین مواد مغذی ،نیتروژن ،فسفر ،کربن و سیلیکات نقش مهمتری را در تولید زیتوده جوامع جلبکی نشان میدهند ،بهعلاوه نشان دادهشده است
که از بین این عناصر نیتروژن و فسفر در رشد فیتوپلانکتونها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند ( Salmaso, 2002; Saros and Fritz,

 .)2002; Sondergaard et al., 2001; Haraughty and Burks, 1996غلظت مواد مغذی در اکوسیستمهای آبی بستگی به نوع
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چکیده

ژاله علیزادهاوصالو

*1

بررسی تغییرات غلظت ترکیبات معدنی نیترات و فسفات در دریاچه پشت سد مخزنی شهید کاظمی بوکان (استان آذربایجان غربی)  /علیزادهاوصالو و همکاران

سنگهای غالب منطقه ،پسابهای کشاورزی ،فضولات دامی ،سیلابهای فصلی و سایر آلایندههای محیطی از قبیل کانال خروجی کارگاه تکثیر
و پرورش ماهی دارد ( .)Plessis, 2007در مطالعهای که تحت عنوان مشاهدات زیستمحیطی و بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیاییبر روی
رودخانه زایندهرود در سال  7693توسط نوریان انجام گرفت بیشترین میزان نیترات در مهرماه و بیشترین میزان فسفات در اردیبهشتماه مشاهده
شد (نوریان .)6831،دریاچه پشت سد بوکان هم ازنظر موقعیت مکانی و هم به جهت وسعت و عمق ،قابلیت آن را دارد که زمینه تحقق بسیاری
تفرجگاهی از مهمترین کاربردهای آن است .لذا با توجه به پتانسیلهای بالقوه این منبع آبی و بهمنظور بهرهبرداری مناسب از آن ،در مطالعه حاضر
سعی شد ضمن انجام بررسیهای فیزیکی شیمیایی ،دگرگونیهایی که در اثر گذشت زمان با تأکید بر غلظت نیترات و فسفات (که از عوامل مؤثر
در شکوفایی فیتوپلانکتون میباشند) در منطقه ایجاد میگردد مورد ارزیابی قرار گیرد و امکان اعمال مدیریت بهینه جهت آبزیپروری در منطقه
موردمطالعه فراهم شود.

D
SI

مواد و روشها

نمونهبرداری از  9ایستگاه ( 5ایستگاه در دریاچه 2 ،ایستگاه ورودی دریاچه و  7ایستگاه خروجی دریاچه) بهصورت یک نمونه و  6تکرار ،ساعت
 70-1صبح با تناوب ماهیانه از فروردینماه تا اسفندماه سال  7636انجام شد .مختصات جغرافیایی مناطق موردمطالعه در جدول  7ارائهشده است.

of

نمونهبرداریها بر روی دریاچه سد ،ورودی و خروجی آن از سطح آب انجام شد .نمونههای ازت برداشتشده ابتدا در محل توسط اسیدسولفوریک
 (Merck( %39تثبیت گردیدند و نمونههای فسفات در ظروف نمونهبرداری شیشهای و سپس در یخدانهای یخی در محدوده دمایی  3 -6درجه
سانتیگراد به آزمایشگاه انتقال داده شدند .فاکتورهای فسفات ،نیترات مورداندازهگیری قرار گرفتند .برای سنجش فسفات (میلیگرم در لیتر) از

ve

دستگاه پالین تست ( )Palintest7000 ltd Englandو برای سنجش نیترات (میلیگرم در لیتر) از دستگاه فوتومتر )MN Germany( PF11
استفاده گردید (هرسیج و آدینه .)7633 ،با بهرهگیری از نرمافزار  SPSS 79نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و

hi

همگنی واریانس دادهها با کمک آزمون لون ( )Levenبررسی شد .مقایسه میانگینها در مواردی که اثر کلی تیمارها معنیدار شناخته شد از آزمون
دانکن و آنالیز واریانس دادهها استفاده گردید .خطای مجاز برای رد  5 ،H0درصد بود ( .)SPSS, 2009رسم نمودار با استفاده از نرمافزار Medcalc

ورژن  76انجام شد (.)Schoonjans, 2008

Ar
c

جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در دریاچه سد بوکان.
ایستگاه

نام ایستگاه

طول جغرافیایی ()°E

عرض جغرافیایی ()°N

7

تاج سد (وسط دریاچه)

33° 67' 61" E

63° 25' 72" N

2

تاج سد (ساحلی)

33 ° 67 ' 71" E

63 ° 23 ' 75" N

6

قبل از دوراهی (زرینه خور خوره)

33 ° 60' 26" E

63 ° 27 ' 61" N

3

پمپاژ آب شرب سقز

33° 23' 63" E

63 ° 20 ' 30" N

5

پمپاژآبکشاورزی سقز

33° 23' 63" E

63 ° 79 ' 39 " N

3

تقاطع سقز زرینهرود

33 ° 23 ' 33 " E

63 ° 71 ' 03" N

1

ساروق چای

33° 66' 30"E

63 ° 23 ' 07 " N

9

خروجی سد

33 ° 67' 61 " E

63 ° 25 ' 72 " N
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از برنامههای توسعهای را در منطقه فراهم نماید .تأمین آب آشامیدنی ،کشاورزی ،صنعتی ،قابلیت تولید آبزیان و امکان ایجاد منطقه تفریحی و
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D
SI

of

نتایج

ve

نتایج بهدستآمده از بررسی پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب دریاچه سد بوکان و تغییرات آنها در طی سال  7636در ایستگاههای مختلف
( 9گانه) در جداول ( 2الی  )6و شکلهای ( 2الی  )6آورده شده است .میانگین تغییرات نیترات در فصول بهار و زمستان اختلاف معنیداری بین

hi

ایستگاهها نشان داد ( .)P<0/05همچنین مقایسه این میانگینها برای فسفات در فصول بهار ،تابستان و زمستان اختلاف معنیداری بین ایستگاهها
نشان داد ( .)P<0/05بیشینه مقدار میانگین تغییرات فسفات و نیترات به ترتیب در پاییز و بهار و کمینه مقدار آنها به ترتیب در زمستان و پاییز
مشاهده شد.

Ar
c

جدول  :2نتایج سنجش یون فسفات (میلیگرم در لیتر) در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری سال .1383
فصل

بهار
خطای استاندارد ±میانگین

تابستان
خطای استاندارد  ±میانگین

پاییز
خطای استاندارد  ±میانگین

زمستان
خطای استاندارد  ±میانگین

ایستگاه
7
0/733±0/037
7/276±7/036
0/223±0/732
0/ 22±0/029
b
a
a
b
2
0/056±0/006
7/373±7/232
0/726±0/053
0/5 ±0/727
a
a
a
a
6
0/016±0/027
7/323±7/291
0/23±0/712
0/71±0/ 057
a
a
a
a
3
0/706±0/053
0/163±0/303
0/75±0/ 010
0/236±0/ 073
a
a
b
a
5
0/760±0/063
7/700±7/000
0/066±0/006
0/293±0/093
a
a
a
a
3
0/030±0/005
7/336±7/606
0/253±0/066
0/71±0/ 005
b
a
a
b
1
0/053±0/072
0/396±0/309
0/773±0/061
0/033±0/006
a
a
b
a
9
0/766±0/031
0/636±0/606
0/630±0/010
0/233±0/073
حروف مشترك در جدول مقایسه میانگینها در هر ستون نشاندهنده عدم اختلاف معنیدار و حروف غیرمشترك نشاندهنده وجود اختلاف معنیدار بین میانگین دادهها در
a

a

a

سطح  35درصد میباشد (.)P <0/05
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شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه و دریاچه سد بوکان سال .1383

بررسی تغییرات غلظت ترکیبات معدنی نیترات و فسفات در دریاچه پشت سد مخزنی شهید کاظمی بوکان (استان آذربایجان غربی)  /علیزادهاوصالو و همکاران

جدول  :3نتایج سنجش یون نیترات (میلیگرم در لیتر) در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری سال .1383
فصل
ایستگاه

خطای استاندارد ±میانگین

خطای استاندارد  ±میانگین

خطای استاندارد  ±میانگین

خطای استاندارد  ±میانگین

9±0/ 511a

3/333±2/333 a

3±000a

5/666±0/997 a

77 ±3/037a

3/666±0/ 666 a

5±7/000 a

3/629±000 b

7
2

3/333±7/333

a

3/333±7/136

1±0/ 511

a

5/666±0/666

5

1±000a

a

3

3/333±0/666 b

6

a

a

3

a

3/666±0/666

a

5/000±7/ 000

5±0/511

a

5/666±0/997

a

3/666±0/666

3/000±7/000 a

1/666±2/ 666 a

5±0/511

5/333±7/207 a

9/333±7/ 955 a

1

3/372±000 b

1/666±6/666 a

3/666±0/666 a

3/253±000 b

9

1/333±0/666

1/666±0/ 997

3/333±7/207

a

a

a

a

b

D

3/666±0/666

SI

حروف مشترك در جدول مقایسه میانگینها در هر ستون نشاندهنده عدم اختلاف معنیدار و حروف غیرمشترك نشاندهنده وجود اختلاف
معنیدار بین میانگین دادهها در سطح  35درصد میباشد (.) P <0/05

of
ve
hi
Ar
c

شکل  :2نمودار تغییرات فصلی نیترات (میلیگرم در لیتر) در ایستگاههای نمونهبرداری سال .1383

82

www.SID.ir

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 12:39 +0430 on Sunday May 12th 2019

بهار

تابستان

پاییز

زمستان
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D
SI
of

ve

بحث و نتیجهگیری

hi

منابع آبی ازجمله دریاچه سدها اکوسیستمی را میسازند که اجزاء آن شامل عوامل غیرزنده (فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی) و عوامل زنده
(تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و تجزیهکنندگان) بوده و ارتباط اکولوژیک پیچیدهای بین آنها وجود دارد .پدیده شکوفایی جلبکی ( Algal

Ar
c

 ،)bloomیکی از مهمترین عوامل زوال کیفیت آب در دریاچههای آب شیرین و مخازن سدها است ( Mohebbi and Mohsenpour Azary,

 .)2010; Mcguire, 1999تخلیه فاضلاب خانگی ،صنعتی و زه آبهای کشاورزی به مخازن آبی ،مواد مغذی موردنیاز رشد جلبک را فراهم
میآورد و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی مانند دما و نور جهت فعالیتهای فتوسنتزی ،جمعیت جلبکها بهصورت ناگهانی افزایشیافته و
اصطلاحاً شکوفایی جلبکی رخ میدهد ،این معضل در کشورهای متعددی ازجمله آمریکا ،ژاپن ،استرالیا ،اسپانیا ،فنلاند و در سالهای اخیر در ایران
و در منطقه موردمطالعه در سدهای ارس و بوکان به وجود آمده است ( ،Yagi, 1983سارنگ و همکاران .)7690 ،در طی سالیان اخیر به دلیل
نبود سیستم جمعآوری و تصفیه پساب برای شهر سقز با جمعیتی بالغبر  750هزار نفر که در  23کیلومتری غرب سد بوکان واقع است ،فاضلاب
شهر بهطور مستقیم از طریق رودخانه سقز ،وارد مخزن سد شده است .علاوه بر این مواد آلی ،در کلیه زه آبهای اراضی بالادست مخزن نیز که
زیر کشت عمدتاً گندم هستند ،به همراه مواد مغذی شسته شده از خاك وارد این مخزن میشوند .با ورود فاضلاب شهری و کشاورزی به مخزن
سد ،غلظت مواد آلی در آن افزایشیافته و در اواسط فصل بهار و اوایل فصل پاییز شکوفایی جلبکی در آن رخ میدهد بهطوریکه در آب ،طعم و
بوی خاك در تمام طول سال قابلتشخیص است ولی درزمان شکوفایی جلبکی یعنی اواسط بهار و اوایل پاییز ،شدت طعم و بوی نامطبوع
افزایشیافته و باعث نارضایتی مردم از کیفیت آب شهری میشود (سارنگ و همکارانMohebbi and Mohsenpour Azary, 7690 ،

 2010).در تحقیقی تحت عنوان بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر و برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در دریاچه پشت سد کرخه و تعیین
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شکل  :3نمودار تغییرات فصلی فسفات (میلیگرم در لیتر) در ایستگاههای نمونهبرداری سال .1383

بررسی تغییرات غلظت ترکیبات معدنی نیترات و فسفات در دریاچه پشت سد مخزنی شهید کاظمی بوکان (استان آذربایجان غربی)  /علیزادهاوصالو و همکاران

بیلان آن بیشترین میزان نیترات در اردیبهشتماه  67/9میلیگرم در لیتر و کمترین میزان آن  0/9میلیگرم در لیتر در تیرماه اندازهگیری شد (پرهام
و همکاران .)7693،در مطالعه حاضر بیشترین تغییرات میانگین نیترات در بهار و فسفات در پاییز مشاهده گردید که با یافته فوق مطابقت دارد.
حداکثر و حداقل مقدار (میانگین  ±خطای استاندارد) فسفات (میلیگرم در لیتر) به ترتیب  7/336±7/606در پاییز و  0/056±0/006در زمستان
همچنین حداکثر و حداقل مقدار (میانگین  ±خطای استاندارد) نیترات (میلیگرم در لیتر) به ترتیب  77±3/037در بهار و  3±000در پاییز بود.
وجود دارد .منشأ یون نیترات (که ازجمله اشکال در دسترس نیتروژن برای فیتوپلانکتونها میباشد) در آب از روانابهای حاصل از
خاکهای کشاورزی کود دهی شده و نیتروژن تثبیتشده در خاک میباشد .پیوند نیترات با ذرات خاک محکم نمیباشد و با باران
سنگین شسته میشود ) .)Delince,1993ترکیبات آلی توسط میکروارگانیسمها تجزیهشده ،ازت بهصورت آمونیاك به محیط بازمیگردد ،در
حقیقت یون آمونیوم از تجزیه پروتئین به وجودمی آید و یون آمونیوم اکسایش شده ،ابتدا به نیتریت و سپس به نیترات تبدیل میشود (خداپرست،

D

 .)7611نیترات بالاترین فرم اکسید نیتروژن در حوضه آبی دریاچه بوده و مقادیر آن به بیش از  0/2میلیگرم در لیتر ،منجر به افزایش رشد جلبکها
شده و شرایط را برای فراغنی شدن محیط مهیا میسازند (خداپرست و وطندوست .)7697 ،با توجه به مطالب فوق میتوان به مساعد بودن شرایط

SI

رشد جلبکی به دلیل وجود مقادیر قابلتوجه ترکیبات ازته در منطقه موردبررسی اشاره نمود.
فسفر معدنی در آبهای طبیعی بهصورت ترکیب یونی اسید ارتوفسفریک ( )Orthophosphateمیباشد که بهصورت HPo 42 ،H2Po4

وجود دارد .اگرچه مقدار فسفر در آبها بسیار کم است اما مهمترین ماده مغذی برای تولیدات اولیه در اکوسیستمهای آبی است ،بنابراین غلظت

of

فسفر در آبها اهمیت ویژه دارد ) .)Boyd, 1992در اکثر تحقیقات انجامشده ،ایجاد شرایط سکون و آرامش را دلیل کاهش میزان فسفر ورودی
به دریاچه دانستهاند و اتلاف عمده آن را به علت تشکیل رسوبات گیاهی ،جانوری و شیمیاییبر شمردهاند ،البته عقیده برخی از دانشمندان مبنی بر
تجزیه فسفر آلی در رسوبات و آزاد شدن مجدد فسفر تهنشین شده در ستون آب همراه با جابجایی لایههای آب میباشد که این امر باعث تحریک

ve

و افزایش جمعیت فیتوپلانکتونها و بیمهرگان کف زی میشود (ملکی شمالی .)7617 ،آب رودخانه در منطقه موردبررسی مواد آلی و معدنی
فسفاته را از مناطق کشاورزی ،شهری ،جنگلی ،دامداری به همراه سم و کود پاشیده شده در مزارع و بار مواد معلق حوزه آبخیز مسیر خود را شسته

hi

و با خود به دریاچه منتقل نموده و سبب حاصلخیزی دریاچه و افزایش تولیدات اولیه میگردد .در داخل دریاچه به دلیل رشد و شکوفایی پلانکتونی
در فصول رشد ،نقصان فسفر در منطقه موردمطالعه دیده میشود .با کاسته شدن از رشد پلانکتونی به میزان فسفر محلول دریاچه افزوده میشود
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(ملکی شمالی .)7613 ،آب دریاچه سد بوکان ازنظر مقدار فسفات در رده آبهای مزوتروف قرار میگیرد .افزایش غلظت فسفر ،افزایش تولیدات را
در پی داشته و در بسیاری از دریاچهها عامل فراغنی شدن آب تلقی میشود .میانگین غلظت فسفر در بوکان از ارس کمتر و از ماکو و مهاباد بیشتر
است .با ازدیاد حجم آب دریاچه در بهار همراه با ورود بار مواد مغذی و تفاوت برگشتی فسفات (خزان پلانکتونی) با افزایش فسفات همراه بوده
است .در تابستان نیز با توجه به کاهش حجم دریاچه و تراکم جمعیتی پلانکتونی با افزایش فسفات مواجه بودیم و در زمستان با توجه به افزایش
تولیدات اولیه تا حدودی با کاهش فسفات مواجه شدیم .میانگین تغییرات فسفات در سهماهه پاییز همراه با کاهش درجه حرارت آب از شدت
شکوفایی پلانکتونها در این سهماهه در کلیه مناطق کاسته شده و فسفات نیز افزایش مییابـــد .در اواخر پائیز و زمستان مرگومیر انبوه موجودات
پلانکتونی (خزان پلانکتون) در دریاچه افزایش و تهنشینی مواد معلق و تثبیت شدن در بستر دریاچه صورت میگیرد .بهطوریکه کمترین میزان
میانگین تغییرات فسفات در زمستان مشاهده شد .بر اساس گزارش سارنگ و همکاران ،آب سد بوکان به دلیل ورود مداوم فاضلابهای مختلف
شهری ،خانگی و کشاورزی ،به یکی از دریاچههای تغذیه گرا تبدیلشده و در ردهی آبهای مزوتروف قرارگرفته است (سارنگ و همکاران.)7690 ،
در تحقیقی تحت عنوان بررسی تغییرات نیترات و فسفات دریاچه ارس حداکثر میزان نیترات و فسفات را به ترتیب  33و  3میلیگرم در لیتر در
خرداد و حداقل مقدار نیترات و فسفات را به ترتیب  3میلیگرم در لیتر در تیرماه و  0/29میلیگرم در لیتر در اردیبهشتماه گزارش کردند (علیزاده
و همکاران .)7691 ،نتایج حاصل از اندازهگیری فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک در مطالعه حاضر و مقایسه آن با استانداردهای موجود
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نیتروژن در آب به اشکال مختلف مولکول گازی ،نیترات ،نیتریت ،آمونیوم ،آمونیاک ،ترکیبات آلی مانند اوره ،آمینواسید ،پلی پپتیدها

سال دهم  /شماره  / 63تابستان 93-33 / 7631

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

(اسماعیل ساریGindy and Dorgham, 1992; Wetzel, 2002: Carlson, 1977: Nixdorf, 2002: Wurtsbaugh ،7697 ،

 ،)and Marcarelli, 2006; He, 1987حاکی از آن است که شدت آلودگی ناشی از فاضلابهای مختلف خانگی شهرستان سقز که کانون
اصلی آلودگی در دریاچه سد بوکان میباشد به همراه روان آبهای کشاورزی و پس آبهای صنعتی باعث گردیده که سد بوکان در ردهی آبهای
مزوتروف (سارنگ و همکاران )7690 ،و قرار گرفتن در آستانه آبهای یوتروف باشد (علیوف و محسن پور آذری 7693 ،و محسن پورآذری و
به اینکه مشکل فوق با اصلاح و تکمیل شبکه فاضلاب شهرستان سقز و درنتیجه آن قطع فاضلابهای خانگی که کانون اصلی آلودگی در بدنه
اصلی دریاچه سد بوکان است در برنامه کاری وزارت آب میباشد ،بنابراین سد بوکان میتواند محیطی مناسب برای توسعه فعالیتهای آبزیپروری
در منطقه باشد.
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