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  چكيده

بودن شرايط اقليمي خاص خود و منابع آبهاي سطحي فراوان واجد شرايط الزم براي استان چهار محال و بختياري با دارا 
اين  پساب احداث كارگاههاي پرورش ماهي در اطراف رودخانه سبزكوه سبب شده. پرورش ماهيان سردآبي مي باشد

اثر سوئي به دنبال دارد و                                    ًكارگاهها به زيستگاههاي طبيعي مسلما اين  پسابورود . رودخانه گردد                 ً     كارگاهها مستقيما  وارد
در حال حاضر صدها كارگاه پرورش ماهي قزل آال در مناطق . مي گردد هاموجبات بهم خوردن تعادل طبيعي اكوسيستم 

با توجه به مسائل كيفيتي آب، تعيين توان تصفيه طبيعي آب رودخانه و در نهايت مشكالتي . مختلف استان فعال مي باشد
رش ماهي مي توانند ايجاد نمايند، بررسي و مطالعه اثرات اين صنعت بر رودخانه مورد ارزيابي كه پساب كارگاههاي پرو

بر اساس نمونه برداري و آناليز  بعمل آمده برروي پساب ناشي از كارگاه هاي پرورش ماهي مشاهده شد كه . قرار گرفت
 و 016/0و  015/0،  111/0،  561/0،  141/0غلظت فلزات سنگين شامل روي ، مس ، آهن ، سرب و كادميوم به ترتيب 

ميكروگرم در ليتر محاسبه  04/0و  01/0و  12/0،  12/0، ليندان، آلدرين و اندوسولفات به ترتيب  DDTسموم كشاورزي
 .شد كه بسيار پايين تر از حد آستانه مخاطره آميز براي آبهاي سطحي مي باشد

 .اكوسيستم، آلدرين، پساب، تصفيه طبيعي، ليندان  :كليدي واژگان

   
  مقدمه

بنابراين حفظ محيط زيست امري  پيامدهاي زيست محيطي آبزي پروري ناشي از عوامل مختلف محيط ها را تخريب ميكنند
پذيري زياد از دهه هاي گذشته ماهي قزل آالي رنگين كمان به لحاظ دارا بودن ارزش غذايي باال و سازش  .ضروري است

از  ايران كشور). 5(تدر كشور ما مورد توجه قرارگرفته و پرورش آن به سرعت توسعه يافته اس ،نسبت به تغييرات محيطي
برخوردار است كه براي استفاده بهينه از آنها، كمان پتانسيلهاي بسيار زيادي براي توليد و پرورش ماهي قزل آالي رنگين 

استان چهار محال و بختياري با دارا بودن شرايط اقليمي خاص خود و . مورد نياز مي باشد بهره گيري از سيستم هاي جديد
با توليد ساليانه بيش  1384منابع آبهاي سطحي فراوان واجد شرايط الزم براي پرورش ماهيان سردآبي مي باشند كه در سال 

ه نظرميرسد كه پتانسيل بسيار باالتري را نيز در تن قزل آالي رنگين كمان مقام اول را در كشور بدست آورد و ب 5300از 
                                                 ً             ب كارگاه هاي پرورش ماهي به زيستگاههاي طبيعي مسلما  اثر سوئي به پساورود  ).6(امر توسعه اين صنعت دارا ميباشد
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 پارامترهاي مناسب قابل بررسي در آب شيرين). 1(دنبال دارد و موجبات بهم خوردن تعادل طبيعي اكوسيستم ها ميگردد
  ):11،14،7(قابل بررسي مي باشد 1جهت تكثير و پرورش قزل آالي رنگين كمان مطابق جدول 

  
  پارامترهاي مناسب قابل بررسي در آب شيرين جهت تكثير و پرورش قزل آالي رنگين كمان :1جدول 

  حد استاندارد  پارامتر
  c25.7˚و حد نهايي تحمل دماc15˚دماي بهينه براي رشد  دما

  .قرار داردo2 ،mg/kg/h  200-500بسته به گونه در  محدوده ي  محلولاكسيژن 
OD          براي قزل آالي رنگين كمان از غلظت mg/l3مرگ و مير آغاز ميشود  .  
pH 6.5- 8.5   

BOD محدوده مناسب در آب:mg/l 1حد ،mg/l 3بيشتر ازمشكوك ، mg/l 5 آلوده است. 

  .استmg/l 0.025 يونيزه در سيستم آبزي پروري در حدآمونيوم غير  آمونيوم
  mg/l75-250 محدوده ي مطلوب آن  سختي آب

  
. بعد از اكسيده شدن پروتئين ها، آمونياك يكي از ابتدايي ترين تركيبات زائد سوخت و ساز بدن ماهي مي باشد: آمونياك

. باشد، مقدار زيادي آمونياك در بدن ماهي توليد مي شود) وزن خشك(پروتئين % 50-40اگر غذاي ماهي حاوي 
باكتريها نيز با تجزيه ي .  اعث آلوده شدن آب مي گرددآمونياك در آب، به آمونيوم، نيتريت و نيترات تبديل مي شود كه ب

بنابراين بايد از تجمع لجن در كف استخرهاي پرورش ماهي . بقاياي مواد غذايي، مقادير زيادي آمونياك توليد مي كنند
  ). 11(جلوگيري شود 
NH3   + H2O   NH4

+
 + OH 1واكنش                                    : 

 دما و   pHزياد              دما و   pHكم 

از سمت چپ به راست پيش مي رود و درصد فرم  1كم واكنش  pHدر دما و . تأثيرگذار است  NH4+آب بر  pHدما و 
ميلي گرم در ليتر براي ماهيان پرورشي  1.5ميزان آمونيوم درغلظت باالي  كلدر . كم مي شود   NH3سمي آمونياك

 mg/l تجاري سمي است اما در بيشتر مواردمقدار قابل قبول آمونيوم غير يونيزه در سيستم آبزي پروري در حد
مواد دفعي . دار استمواد دفعي نيتروژن  -2مواد معلق،  -1: مواد زائد ناشي از متابوليسم ماهي شامل ). 11(است 0.025

 :مواد معلق -1). 10(و ازطرف ديگر سبب كاهش اكسيژن محلول در آب مي گردد BODماهي از طرفي سبب افزايش
پسابهاي كارگاه هاي پرورش ماهي قزل آال به طور عمده شامل مواد جامد معلق است كه شامل بقاياي غذا و مدفوع ماهي 

: مواد دفعي نيتروژن دار ناشي از ماهي و تركيبات حاصل از آن در آب عبارتند از:  مواد دفعي نيتروژن دار -2). 13(است
پساب كارگاههاي پرورش آبزيان ميتواند موجب رها شدن  ي تخليه .نيترات -4 نيتريت، -3 آمونيوم، -2 آمونياك، - 1

منابع مهم غذايي آبزيان پرورشي به عنوان يكي از ( انواع ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزاي موجود در ضايعات كشتارگاهي
ز ممكن است ياستفاده از غذاهاي با كيفيت پايين براي تغذيه ماهيان ن. در محيط گردد )بخصوص قزل آالي رنگين كمان

مثال غذاي تهيه شده از غالت كپك زده و رشد قارچ آسپرژيلوس در آن سم پايدار آفالتوكسين را در  خطرآفرين باشد،
وه بر مواد عال .)11(وجود آن در آب شرب باعث تجمع در كبد و پس از مدتي ايجاد سرطان ميشود آب ايجاد مي كند و

پساب هاي حاصل از مزارع پرورشي ممكن است حاوي مواد شيميايي  ،زائد ناشي از فرآيندهاي طبيعي و ضايعات غذايي
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مواد شيميايي . مقابله با بيماري ها نيز باشند كنترل آفت ها و شكارچي ها و يا ،مورد استفاده براي ضد عفوني كردن مزارع
باقيمانده از درمان هاي دارويي انجام شده مانند مانند سولفات مس و فرمالين، قارچ كشهايي مثل ماالكيت و انواع مختلف 

آب مي حتي در مقادير نسبتاٌ كم، خود از عوامل تشديد كننده اختالالت شيميايي در ) سولفوناميدها(آنتي بيوتيك ها 
افزايش رسوبگذاري و  به سيسات پرورشي شود كه احتماال منجرأممكن است موجب تحليل تنيز ت آب يانارج). 12(باشد

افزايش گل آلود  ،افزايش شوري و بدتر شدن كيفيت آب ،گردآوري مواد زائد در سطح زيرين يا اطراف واحد پرورش
هيدروژن و متان از رسوبات زيرين خارج  گازهاي سولفيد شدن و در مجموع ممكن است ذخيره اكسيژن كاهش يابد و

فلزات سنگين از طريق ته نشست  .شود كه روند رشد و افزايش حساسيت نسبت به بيماري را تحت تاثير قرار خواهد داد
اين عناصر مداوم با غلظت كم مي توانند وارد اكوسيستم شوند،كه اين پديده در طول زمان منجر به غني شدن اكوسيستم از 

در استخرهاي پرورش  .فلزاتي كه بيشتر مورد توجه قرار دارند سرب و آهن هستند .)2004جي فورد و ديگران ( مي گردد
سميت سرب براي . برابر بيشتر از سرب موجود در آب است 4ماهي، سرب بيشتر در رسوبات بستر تجمع يافته و ميزان آن 

كيفيت آب بوده و به قابليت انحالل تركيبات سرب و به غلظت هاي كلسيم و  ماهيان و ساير موجودات آبزي تحت تأثير
حداكثر ميزان سرب در ). 2(سميت سرب با افزايش غلظت كلسيم و منيزيم در آب كاهش مي يابد. منيزيم آب بستگي دارد

Fe2O3 و Fe3O4 عنصر آهن در آبهاي سطحي بصورت ).10(است µg/l 30آب مورد استفاده ي قزل آالي رنگين كمان 
 

موجود است و در آبهاي كم دما و واجد آهن، باكتريهاي ته نشين كننده آهن به ميزان زيادي روي آبشش ها تكثير يافته به 
كمك كرده و كلوني هاي رشته اي آنها آبشش ها را مي پوشاند، حد مجاز آهن در آب مورد استفاده Fe 2  +اكسيداسيون

 بر هدف از اين مطالعه بررسي تأثير بالقوه پسابهاي مزارع قزل آال ).9(است  µg/l100ز ي قزل آالي رنگين كمان كمتر ا
  .و تخمين بار فسفر و نيتروژن تخليه شده از اين مزارع است سبزكوهكيفيت آب رودخانه 

 
 بحث 

رودخانه سبز كوه  .تاس واقع شده 32°تا  31 '30 °و عرض  51°تا  50° 30'بين طول  اردلشهرستان در منطقه مورد مطالعه 
در شهرستانهاي ، ميگيرد از ارتفاعات سبزكوه زاگرس سرچشمه، يك رودخانه دائمي در استان چهارمحال و بختياري است

كيلومتر در منطقه دوپالن به رودخانه  58بوده و به طول تقريبي جاري كيار و اردل در جهت جنوب شرقي به شمال غربي 
سبزكوه آب مورد نياز روستاهاي چهراز، حيدر آباد، دهنو، باجگيران و زمين هاي رودخانه . كارون وارد مي شود
آبزي پروري قابل توجهي  زارعدر مجاورت اين رودخانه عالوه بر فعاليتهاي كشاورزي، م .مين ميكندأكشاورزي ناغان را ت

اين فعاليت غيرقانوني . نمايند ه ميتاسيس شده كه پساب خود را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به رودخانه سبز كوه تخلي
هاي مجاور و برهم زدن جريان طبيعي رودخانه  هاي رودخانه، فرسايش زمينه مزارع باعث فرسايش و تخريب خاك كنار

روي اين رودخانه در حال  كمان از نوع كانال كف سيماني آالي رنگين مزرعه پرورش ماهي قزل صدها .شده است
هكتار سطح زير كشت براي اراضي آبي است  صدها سبزكوه در حوضه. شود ا وارد رودخانه ميو پساب آنه فعاليت هستند
پساب حاصل از اين اراضي در مواقع آبياري و بارندگي ايجاد ). 4(تزراعت شامل گندم اختصاص يافته اس و كه به باغات

 .پايين دست، وارد رودخانه مي شودسموم و كودهاي كشاورزي است كه در بخش هاي ، شده و حاوي مواد آلي، معدني
به منظور مطالعه خصوصيات فيزيكوشيميايي آب رودخانه و خروجيهاي كارگاهها، آب رودخانه ) 1389(قانع و ميرزاجاني 

و ) فلزات سنگين و سموم كشاورزي(در ضمن غلظت آالينده هاي پايدار . و كانالهاي ورودي و خروجي را بررسي كردند
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با توجه به نمونه برداريهاي منظم و آناليزهاي انجام شده در طول دوره . مي آب رودخانه بررسي شدنيز آلودگي كليفر
   .پرورشي، اثرات پساب كارگاهها بر كيفيت آب پايين دست و نيز توان تصفيه طبيعي رودخانه مورد ارزيابي قرار گرفت

 
  نتيجه گيري

  و 016/0و  015/0،  111/0،  561/0،  141/0ميوم به ترتيب غلظت فلزات سنگين شامل روي ، مس ، آهن ، سرب و كاد

ميكروگرم در ليتر محاسبه  04/0و  01/0و  12/0،  12/0، ليندان، آلدرين و اندوسولفات به ترتيب DDTسموم كشاورزي 
اندازه گيري عوامل كليدي كيفيتي آب  . شد كه بسيار پايين تر از حد آستانه مخاطره آميز براي آبهاي سطحي مي باشد

نشان داد كه در پساب خروجي مزارع اين مقادير BOD رودخانه و پساب كارگاهها بخصوص تركيبات نتيروژن و فسفر و 
هم چنين ايستگاههاي باالدست از چهار طاق تا دهنو داراي آلودگي آلي كمتري بوده و . از حدود آستانه فراتر نمي رود

ي را براي توسعه فعاليتهاي آبزي پروري دارا مي باشند ولي در ايستگاهها ي پايين دست عالوه بر تجمع شرايط مساعدتر
پساب كارگاههاي پرورشي توليد نظير چهارتخته ها و رودارود ) كشاورزي و مسكوني(آلودگيهاي متمركز و غير متمركز 

  . تأثير چشمگيري بر كيفيت آب مي گذارد
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