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  107- 112/ صفحات:  92 بهار، اولم، شماره هفتسال                                                    مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  (گزارش کوتاه علمی)
   Oncorhynchus mykiss ،کمان آالي رنگین هاي پرورش ماهی قزل کارگاهخروجی ثیر أت

  استان گلستان گل زرین نهرکیفیت آب  بر
    

  2و حسین خارا 3، رسول قربانی2، شعبانعلی نظامی1الهام میررسولی*
دانشکده شیالت و منابع طبیعی، گروه شیالت، 2 ایران، ،واحد الهیجان ،ارشد دانشگاه آزاد اسالمی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و کارشناس1

 ، ایرانمنابع طبیعی گرگانعلوم کشاورزي و ، دانشگاه و منابع طبیعیگروه شیالت، دانشکده شیالت 3 ایران، ،واحد الهیجان ،میدانشگاه آزاد اسال

  22/3/91؛ تاریخ پذیرش:  23/9/89 تاریخ دریافت:
  

  چکیده
رهاي کیفی روي پارامت بر کمان ي رنگینآال پرورش ماهی قزلارزیابی اثرات پساب مزارع  ،این پژوهش هدف از

گردید و برداري انتخاب  ایستگاه نمونه 6 دو کارگاه تکثیر پرورش ماهی و ،در این مطالعه  باشد. می گل زرین نهرآب 
در فواصل EC  و pHفسفات،  یتریت،، نیترات، نشامل اکسیژن محلول خصوصیات فیزیکوشیمیایی آبگیري  اندازه
مزارع پرورش نشان داد که  جنتای صورت گرفت. )1388-89( هسال یک دوره یکطول بار و در  روز یک 45 زمانی

غلظت  دراما تغییرات  ،)>05/0P( داشتEC  وفسفات  نیترات، ،نیتریتمقادیر غلظت  رويداري  معنیثیر أماهی ت
داري در  افزایش معنیهمچنین ). <05/0P( دار نبود در طول مدت بررسی معنی اکسیژن محلولو  pH پارامترهاي

مشاهده دست مزارع پرورش ماهی  هاي پایین در ایستگاه EC وفسفات  نیترات، ،نیتریتپارامترهاي غلظت  میانگین
دست مزارع پرورش ماهی و بعد از ورود  هاي پایین ایستگاه نیترات در میزان غلظت فسفات و  ،مطالعهدر این  .شد

  تر بوده است. پساب از حد استاندارد محیط زیست بیش
  

  گل زرین نهرکیفیت آب،  کمان، آالي رنگین قزل ،پساب مزارع پرورش ماهی :يدکلی هاي واژه
  

  1مقدمه
هان، فقط بخش کـوچکی از  از کل منابع آب در ج

هـاي جـاري،    ) شـامل آب درصـد  1(حدود  منابع آبی
که توسـط انسـان    ها است ها و دریاچه سطحی، تاالب

 ،Dodds( باشـد  برداري و استفاده مستقیم می قابل بهره
هاي جاري یکی از  بنابراین کاهش کیفیت آب). 2002
، Sindilariu( هاي بشر بوده اسـت  ترین نگرانی بزرگ
 ،پروري در کشـورهاي در حـال توسـعه    آبزي). 2007

دلیـل ایجـاد    ابزار مهمی براي ارتقاء رشد اقتصادي بـه 
منظـور   شغل و کسب و کار درآمد اسـت، بنـابراین بـه   

پروري باید بـه   ی آبزيتزیس محیطجبران اثرات منفی 
                                                

  elham_mirrasooli@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 

 دتوجـه کـر   آنمحیطـی   هاي تولید و پیامـدهاي  روش
)Bhakta  وBandyopadhyay ،2008.(  در سرتاســر

ــت ــان برداش ــداکثر   جه ــه ح ــزي ب ــوالت آب از محص
پروري  آبزي رسیده است و ترویج تولید دربرداري  بهره

 باشـد  تقاضا براي محصوالت آبزي میعلت افزایش  به
  ).2002 ،فائو(

احداث مـزارع پـرورش مـاهی     ،هاي اخیر ر سالد
خصوص مزارع پـرورش ماهیـان سـردابی در کنـار      به

گیري داشته و تخلیـه پسـاب ایـن     ها افزایش چشم نهر
دنبـال   هـاي طبیعـی آثـار سـویی بـه      مزارع در زیستگاه

خواهد داشت و موجب بر هم خوردن تعـادل طبیعـی   
ایـن  ). 1376ثـانی،   حسـینعلی ( گردد سازان آبی می بوم
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 گونه فرآیند بهبود و مزارع مواد زاید خود را بدون هیچ
کنند. بـا توجـه بـه     هاي آبی می تصفیه وارد اکوسیستم

کیلوگرم  150-300 ازاي هر تن تولید ماهی، که، به این
کیلوگرم مدفوع  250-300مواد غذاي مصرف نشده و 

ــی  ــه آب وارد م ). Ross ،1985و  Philips(گــردد  ب
هـاي   ا و مواد مغـذي از طریـق سیسـتم   ه تخلیه پساب

مراکز پرورش ماهی به محـیط زیسـت    پروري و آبزي
ثیر منفی بر روي کیفیت آب گذارده أشود تا ت باعث می
ــود ، Semmensو  Miller؛ Forenshell ،2001( شــ

طـور   آال بـه  پساب مزارع پرورش مـاهی قـزل  ). 2002
ل، باشد: دسته او ده شامل سه دسته مواد آالینده میعم

مواد جامد معلق (بقایاي غذا و مدفوع مـاهی)؛ دسـته   
لی کـه توسـط مـاهی بـه محـیط آزاد      دوم، مواد محلو

تر شامل کربن آلـی و ترکیبـات ازتـه     شود که بیش می
محلول (آمونیـوم و اوره) اسـت و دسـته سـوم، مـواد      

کـش و   هاي دارویی، قارچ مانده از درمان ی باقیشیمیای
الت دو دسته اول باعث اختال هاست. بیوتیک انواع آنتی

ــد  ــی از فرآین ــیمیایی آب، ناش ــواد   ش ــه م ــاي تجزی ه
و نوسـانات   pHتغییرات  ،ها ترین آن گردند که مهم می

و همکاران،  Pulatsu( شوند شدید اکسیژن محلول می
ــابرا. )Camargo ،2007؛ 2007 ــه   یبن ــه ب ــا توج ن ب

 هـاي  گونـه  زیسـتگاه عنـوان   بـه  گـل  نیزر نهرت یاهم
 ماهی، هسیا خیاطه، ماهی شامل بومی ماهیان از مختلفی

و  آال قـزل  و جویبـاري  مـاهی  سگ ي،نهر سفید ماهی
(مزرعه اول با ظرفیت  مزرعه پرورش ماهی 2احداث 

 رسد مینظر  هب )تن 10تن و مزرعه دوم با ظرفیت  20
 پایش خصوصیات کیفی آب و اثر مـزارع روي آن که 

. )1378 ،(عبـدلی و همکــاران  اســتضـروري   امـري 
ورود پساب تصـفیه  ثیر أبررسی ت ،هدف از این مطالعه

نهـر   در حاشیهپروري  هاي آبزي ناشی از فعالیتنشده 
هاي آبـی و ارزیـابی    بر اکوسیستم ثیر آنأگل و ت زرین

ــایین ــاهی   کیفیــت آب در پ ــرورش م ــزارع پ دســت م
  باشد. می

  ها مواد و روش
ده بورود  هاي گرگان گل یکی از سرشاخه نهر زرین

باشد  شنی می -کیلومتر با بستر سنگی 22طول نهر و 
. این نهر با توجه )1991 وزارت نیرو، ؛1994 (افشین،
بندي ذرات بستر از جمله نهرهایی با بستر  به دانه
اي مختلف  داراي پراکنش گونه ودانه است  درشت

 ).1378، و همکاران ماهیان بومی منطقه است (کیابی
 امکاند و موجو موانع براساسري بردا ایستگاه نمونه 6

کارگاه پرورش با توجه به وجود دو  و نهر به دسترسی
 گل در حاشیه نهر زرین کمان ي رنگینآال ماهی قزل
بار در یک  روز یک 45هر  برداري نمونه انتخاب و
گردید. ایستگاه اول  انجام )1388-89(ساله  دوره یک

 یکول)، و بعد از کارگاه پرورش ماهی ا(قبل  و دوم
از پرورش ماهی اول،  متري 500ایستگاه در فاصله 

(قبل و بعد از کارگاه پرورش  ایستگاه چهارم و پنجم
از  متري 500 فاصلهایستگاه انتهایی با  و ماهی دوم)

  .پرورش ماهی دوم تعیین شدند
) 4POو  3NO، 2NOپارامترهاي کیفی آب (

گیري  اندازهSpectrophotometer دستگاه  توسط
وسیله کاغذ  هب گیري اندازههاي آب قبل از  . نمونهدندش

 شد. رفع مواد جامد معلق صاف گردیده برايصافی 
) از EC براي تعیین پارامترهاي فیزیکی (کدورت،

   pHو براي تعیین  Water checker u-10دستگاه 
و  Pulatsu( استفاده شد AQUA-pHاز دستگاه 

  ).Papatryphon ،2005؛ 2007همکاران، 
هاي پارامترهاي کیفـی آب در   تجزیه و تحلیل داده

بـا اسـتفاده از آنـالیز واریـانس     هـاي مختلـف    ایستگاه
هـا بـا اسـتفاده از آزمـون      و مقایسه میـانگین طرفه  یک

افزار  درصد با استفاده از نرم 5دانکن در سطح اطمینان 
SPSS  2007و رسم نمودارها با Excel .انجام گرفت  

  
  جینتا

مـورد   يز پارامترهـا یاز آنـال  سـت آمـده  د بـه ج ینتا
در  یهـا در مـدت بررسـ    سـتگاه یدر ا نهـر مطالعه آب 

  بیان شده است. 1جدول 
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 )1388-89( سالها در  نتایج آنالیز دستگاهی پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب ایستگاه -1جدول 

  pH  ایستگاه
EC میکروموس)  

  متر) بر سانتی
3NO )گرم میلی  

 بر لیتر)
2NO )گرم میلی  

 بر لیتر)
4PO گرم (میلی  

  بر لیتر)
DO گرم  (میلی

  بر لیتر)
  a2/0±5/8  a2/0±3/0  a2/1±4/1  b02/0±036/0  a09/0±12/0  a4/0±6/9  1ورودي کارگاه 

  a2/0±4/8  b9/0±6/2  b2/1±03/2  a01/0±02/0  ab16/0±3/0  a5/0±1/9  1خروجی کارگاه 
  a3/0±5/8  ab3/0±4/1  a1/1±21/1  a007/0±01/0  ab2/0±36/0  a2/0±4/9  1متر بعد از کارگاه  500

  a2/0±7/8  ab2/0±5/1  ab2/1±5/1  ab02/0±031/0  a15/0±19/0  a07/0±05/9  2ورودي کارگاه 
  a3/0±5/8  ab2/0±5/1  ab1±6/1  a02/0±02/0  b1/0±4/0  a1/0±13/8  2خروجی کارگاه 

  a2/0±5/8  ab2/0±4/1  ab6/1±6/1  b02/0±036/0  a2/0±25/0  a5/0±07/9  2متر بعد از کارگاه  500
  

داري  ثیر معنیأمزارع پرورش ماهی ت حال، ره  به
و نیتریت ت، نیترات، فسفابرخی پارامترهاي  را روي

EC 05/0( گذاشتP<( .داري معنی که اختالف در حالی 
ر طول مدت داکسیژن محلول  و pH پارامترهاي در

 محلول لظت اکسیژنغ .)<05/0P( بررسی مشاهده نشد
 ،هاي مطالعاتی داراي نوساناتی بوده ستگاهدر ای

ترتیب در  میانگین بهحداکثر و حداقل   که طوري هب
میلی گرم در لیتر و  5/8±2/0 ،ورودي کارگاه اول
 گرم در لیتر بود. میلی 5/8±13/0 ،خروجی کارگاه دوم

 ،دست مزارع پرورش نتایج نشان داد که در پایین
هیچ اختالف  یلویافته کاهش غلظت اکسیژن محلول 

از  .)<05/0P(ها مشاهده نشد  داري بین ایستگاه معنی
داري  معنی ثیرأپساب مزارع پرورش ماهی ت ،طرف دیگر

هاي  ایستگاه درو  را بر روي غلظت نیترات داشت
افت. همچنین یدست مزارع پرورش ماهی افزایش  پایین

 در  ترتیب نیترات به غلظتحداکثر و حداقل میانگین 
 وگرم در لیتر  میلی 03/2±2/1 ،ارگاه اولخروجی ک

گرم در لیتر  میلی 4/1±2/1 ،ورودي کارگاه اول
هاي  بین ایستگاه ،1 براساس جدول گردید.گیري  اندازه

 داري قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی اختالف معنی
حداکثر و . )<05/0P( مشاهده نشد  pHدر غلظت

ودي کارگاه ورترتیب در  به pH غلظت حداقل میانگین
 4/8±2/0 ،خروجی کارگاه اولو  7/8±3/0 ،دوم

ثیر أماهی تلیت مزارع پرورش فعا. گیري شد اندازه
طور  هکه ب داشتفسفات  مقادیر داري را بر روي معنی

 یافت افزایشدست مزارع  پایینگیري در  چشم
)05/0P<( .در طول مدت بررسیمیزان فسفات  حداکثر، 

 لیتر و در گرم میلی 30/0±16/0 ،در خروجی کارگاه اول
 19/0±15/0ورودي کارگاه دوم حداقل آن مربوط به 

داري در  معنی افزایش .مشاهده شد گرم در لیتر میلی
هاي بعد از  در ایستگاه میانگین غلظت هدایت الکتریکی

ثیر أت پساب مزارع رع پرورش ماهی وجود داشت ومزا
 حداکثر .)>05/0P( ندداشت EC داري را بر روي معنی

موس  میلی 6/2±9/0 ،خروجی کارگاه اولدر  ECمیزان 
 ،ورودي کارگاه اولمتر و حداقل آن مربوط به  بر سانتی

همچنین کاهش  .بودمتر  موس بر سانتی میلی 02/0±3/0
دست  داري در میانگین غلظت نیتریت در پایین معنی

حداقل  و حداکثر). >05/0P( شد مزارع پرورش ماهی
 036/0±02/0 ،ورودي کارگاه اول رتیب درت میانگین به

 ،متر بعد کارگاه اول 500و  گرم در لیتر میلی
  .بود گرم در لیتر میلی 007/0±01/0

  
 يریگ جهیبحث و نت

غذا و تر  شیمنجر به مصرف ب ید ماهیش تولیفزاا
کننده، دارو و  (مواد ضدعفونیمواد شیمیایی شده 

البته  ابد.ی یمش یافزا یجه مواد دفعیدر نت نمک) شده،
ها  یتراکم ماهو  یسن و اندازه ماه با توجه به گونه،

ر آن بر یثأد شده و تینده تولیزان مواد آالیم ،در استخر
  باشد. یمتفاوت مرها نه يها ستمیاکوس

کاهش غلظت اکسیژن محلول  ،در این مطالعه
هاي مزارع پرورش  مشاهده شد که در نتیجه فعالیت
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اکسیژن محلول میزان  العه بود.ماهی در دوره مورد مط
هاي مختلف بین  ها و در زمان ثبت شده در ایستگاه

گرم در لیتر بوده که هیچ محدودیت  میلی 6/9-13/8
تم به همراه خاصی را براي آبزیان در این اکوسیس

کر است که کاهش میزان الزم به ذ نداشته است.
خروج  دست مزارع و در محل اکسیژن محلول در پایین

ثیرات منفی را بر روي کیفیت آب أپساب این مزارع ت
حداقل مقدار اکسیژن محلول در خروجی  گذارد. می

مشاهده شد که این نتایج با  مزرعه پرورش ماهی دوم
؛ 1997و همکاران،  Boaventura( نتایج مطالعات

Pipan ،2000 ؛Ferraris ،2005 جلودار و  نادري؛
؛ Semmens ،2002و  Miller؛ 1385 ،همکاران

، Helfrichو  Selong؛ 1385 ،سرایی ساسان قانع
میزان غلظت هدایت الکتریکی  مطابقت داشت.) 1998

با توجه به ورود مواد آلی موجود در پساب مزارع 
دست مزارع افزایش یافت.  پرورش ماهی در پایین

علت تناژ  به که در خروجی پرورش ماهی اول طوري هب
 ،و مواد آلی خروجی ش نرخ تغذیهافزای و باالي تولید

در  شد. مشاهده در این ایستگاه ECتوجه  افزایش قابل
خروجی گیري شده در  اندازه ECاین مطالعه میزان 

در  ،ه استگرم در لیتر بود میلی 6/2 ،کارگاه اول
 4/1به  6 که میزان هدایت الکتریکی در ایستگاه حالی
نشانگر ظت این کاهش غل که ،گرم در لیتر رسید میلی

و  Kazancý. باشد یند خودپاالیی در این نهر میآفر
Dügel )2000،( Bonaventura ) 1997و همکاران ،(
Boyd )2003 و (Pulatsu ) در) 2007و همکاران 

هاي  در ایستگاه pHنتایج خود نشان دادند که مقادیر 
 مطالعاتی در نوسان بوده و در محل خروج پساب

ولی اختالف  یافتمزارع پرورش ماهی کاهش 
هاي  ایستگاه نتایجداري مشاهده نشد که با  معنی

این در  .داشتمغایرت  گل نهر زرین مطالعاتی در
داري را در  میزان نیترات و فسفات اختالف معنی بررسی

عد از مزارع پرورش ماهی نشان ب هاي قبل و ایستگاهبین 
در آب  و نیترات فسفات میزانکه  و با توجه به آن داد

استانداردهاي  و طبیعی سطحی براساس منابع موجود
گرم در لیتر  میلی 1/0حداکثر  ترتیب، به محیط زیست

در تمام  گرم در لیتر گزارش شده است، میلی 1و 
طول مدت مورد ها میزان نیترات و فسفات در  ایستگاه
 ،گل یند خودپاالیی در نهر زرینبا وجود فرآ مطالعه

تر بوده و  محیط زیست بیشهمچنان از حد استاندارد 
از نظر این دو پارامتر در وضعیت مطلوبی ها  ایستگاه

  ).EPA ،1996( ندنداشت قرار
غلظت نیتریت در  ،در طول مدت بررسی

در گرم در لیتر  میلی 036/0هاي مختلف بین  ایستگاه
 500در گرم در لیتر  میلی 01/0و  ورودي کارگاه اول

در که  طوري هب شد. مشاهده متر بعد از کارگاه اول
 داشتند. هاي بعد از مزارع پرورش ماهی افزایش ایستگاه

محیط نیتریت از نظر استاندارد که میزان  با توجه به آن
در  ،تر باشد گرم در لیتر بیش میلی 51/0زیست نباید از 

در وضعیت از نظر نیتریت  ها تمام ایستگاه این بررسی
، Neimanisو  McNeely(قرار داشتند مطلوبی 

نتایج این مطالعه نشان داد که پساب مزارع ). 1979
 ،که بدون تصفیه وارد آب شود زمانیپرورش ماهی 

گذاشته و  آببر روي کیفیت را توجهی  ثیر قابلأت
، نیتریت، باعث تغییرات زیادي در پارامترهاي نیترات

شود. با توجه به روند  فسفات و هدایت الکتریکی می
ارع پرورش ماهی در حاشیه افزایش و توسعه مز

 باید پساب خروجی از این مزارع تصفیه گردد ،نهرها
از طریق  توان ثیرات منفی مزارع میأکاهش تبراي  و

تصفیه آب و استفاده از غذاي  بهبود طراحی مزارع،
  عمل نمود.جاي غذاي دستی  کنسانتره به

  
  ريسپاسگزا

وسیله از مدیریت و پرسنل شرکت آب و  بدین
 انجناب آقای، روستایی استان گلستان فاضالب

واسطه همکاري علمی و  به مالئیو مسعود  پور مرگان
 ،داشتند و حمایت مالی که در این پژوهش اجرایی

  سپاس فراوان دارم.
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