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 مراكز پرورش ماهي بر اكوسيستم رودخانه ثرات پسابا
  

  يمظاهر زمان
  دانشگاه تهران، كرج يعيو منابع طب يكشاورز پرديس

 m.zamanif@yahoo.com: مسئول نويسنده

  
  چكيده
باشند،كه به وسيله فرآيندهاي بيوژئوشيميايي و هاي اكولوژيكي مهم و متنوعي ميها داراي خدمات و نقشرودخانه

باشد كه به پساب مزارع پرورش ماهي مخلوطي غني از مواد جامد معلق و مواد مغذي مي. شونداكولوژيكي حمايت مي
درنگ اثراتي ها با ورود به رودخانه بياين پساب. شودمجاور تخليه ميهاي هاي پايين دست همان رودخانه يا رودخانهآب

هاي پوششي، جامعه ميكروبي و نيز بر جوامع ماهيان مهرگان آبزي، گياهان آبزي، جلبكرا بر جوامع آبزي از جمله بي
و  ها و شيرونوميدهايگوكتتوان به افزايش فراواني المهرگان كفزي مياز جمله اثرات بر بي. گذارندبومي رودخانه مي

جوامع ميكروبي نيز به طور مسلم به خاطر تغيير . اشاره كردEphemerotera ،Plecoptera ،Trichopteraكاهش فراواني 
به خاطر افزايش مواد . شوداي كه خصوصيات آب متأثر از پساب است دچار تغييراتي ميتركيب بيوشيميايي آب تا فاصله

هاي كفزي كاهش يافته ولي گياهان بزرگتر به خاطر افزايش مواد غذايي و كدورت آب بيوماس جلبكمعلق و  باالرفتن 
هاي مقاومي مثل تركيب پساب بر جوامع ماهيان اثرات مختلفي دارد به طوري گونه. دسترسي به نور افزايش بيوماس دارند

Rutilus rutilus  افزايش داشته در حالي گه گونه حساسي چونCottus gobio در برخي مناطق از بين رفته است.  
 .پساب، مزرعه پرورش ماهي، رودخانه:واژگان كليدي

  مقدمه
تنوع زيستي آبهاي سرزميني و آبهاي شيرين منابع ارزشمندي هستند و حفاظت و مديريت آنها براي جوامع انساني ضروري 

جمله تأمين آب براي مصارف مختلف انساني، براي تأمين ها به خاطر نقشي كه براي جوامع بشري از رودخانه). 5(باشد مي
  ). 1(باشنداند،بسيار مهم ميمواد غذايي و براي تصفيه پساباز بدو تاريخ داشته

با اين حال مطالعات كمي در مورد ). 6(آالي زيادي در كشور احداث شده است هاي گذشته مزارع پروش قزلدر سال
هاي اين گونه مراكز در كنار اكوسيستم). 6(باشد پساب توليدي اين مراكز موجود مياثرات اين مراكز به خصوص اثرات 

ها استفاده كرده و اثراتي را به لحاظ اند و از آب موجود در اين اكوسيستمآب شيرين از جمله رودخانه و چشمه بنا شده
هاي كنند اين اثرات داراي جنبهه تحميل ميبرداشت آب و از طرف ديگر اثراتي را نيز در نتيجه رهاسازي پساب به رودخان

  ).6(باشند مثبت و منفي مي
  ):1(تواند حاوي سه نوع آالينده مختلف باشد مزارع پرورش ماهي مي پساب

مواد ) 3ها، داروها و مواد ضدعفوني كننده براي كنترل بيماري و انگل) 2ها و ويروس، زا، انگلهاي بيماريباكتري)1
  ده و مواد دفعي ماهيان پرورشيغذايي باقيمان

- مزارع پرورش آزادماهيان از جمله مزارع پرورش قزلپسابمطالعات متعددي اثرات  كوسيستم رودخانهاها بر پساباثرات 

اي در اين بخش خالصه. اندبر اكوسيستم رودخانه را مورد برسي قرار داده) Oncorhynchos mykiss(كمان آالي رنگين
اين بخش مطابق با اجزاي زيستي ساكن در يك اكوسيستم آبي شامل بررسي اثرات . كنيممطالعات را بيان ميايج اين نتاز 
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- ها و گياهان آبزي، بزرگ بي، فيتوپالكتون1هاي كفزيهاي اوليه شامل جوامع جلبكبر جوامع ميكروبي، توليدكننده

  ).5( باشدمهرگان كفزي و ماهيان مي
ها، قارچها و هاي آبي جوامع ميكروبي از جمله باكتريها مانند اكوسيستميه اكوسيستمدر كل: جوامع ميكروبي) 1

توانند يك مسير انرژي را كنند و مينقش مهمي را در چرخه مواد و معدني كردن مواد مغذي آلي ايفا مي. . . ها و ويروس
-هاي انگلستان در اثر ورود پساب مزارع قزلودخانهدر مطالعات انجام شده در ر. از پايه تا سطوح باالي غذايي ايجاد كنند

در ستون آب و حتي در رسوبات همراه با افزايش فعاليت هتروتروفي CFUs3و واحدهاي AODCs2آال مقادير مربوط
  ).5( گزارش شده است

 4واد جامد معلقتوان به افزايش مواد آلي چون مها و فعاليت هتروتروفي را ميافزايش مشاهده شده در فراواني باكتري
)SS (هوازي افزايش مواد آلي را به صورت ايجاد شرايط بي توان نتيجههمچنين مي. در پساب مزارع پرورشي نسبت داد

همچنين در برخي از مطالعات ).5( ومعدني شدن مواد مغذي در برخي از مناطق ستون آب و در روي رسوبات مشاهده كرد
ادند و مشاهده شده است كه فعاليت آلكالين گيري كرهي را نيز در ستون آب اندازههاي خارج سلولمقدار فعاليت آنزيم

ها اين افزايش را به دفعيات گيريستون آبدر اثر تخليه پساب افزايش داشته است، كه البته برخي اندازه)APA( 5فسفاتاز
مشاهده  7كاهش فعاليت فسفاتاز 6هاروي سنگ هايدر بيوفيلم).5(اند نه به ميكروفلور رودخانه ماهيان پرورشي نسبت داده

فعاليت آمينوپپتيداز در بيوفيلم ها به شكل قابل . ستون آب همزمان بوده استPO4-شده است، كه با افزايش غلظت فسفر
  ).5(دهد توجهيافزايش نشان مي

-هاي باكتريايي، رشتهرشتهاند، كه عمدتاً با هاي خاص فاضالب را در پساب مزارع گزارش دادهمطالعات، وجود قارچ

اند اما تركيبات خاص آنها بسته به خصوصيات فيزيكوشيميايي پساب تغيير هاي پروتوزوآ تركيب شدههاي جلبكي و ساقه
  ).5(اند هاي پساب به وسعت بيشتري از رودخانه را گزارش دادههاي اسكاتلند گسترش قارچمطالعات در رودخانه. يابدمي

اي هاي رودخانههاي بسترزي، فيتوپالنكتونهاي آبي از جمله جلبكتوليدكنندگان اوليه محيط: اوليه توليدكنندگان) 2
هاي نزديك ساحل رويش دارند، به طور مستقيم و به شدت تحت تاثير در صورت وجود و گياهان بزرگتر كه در قسمت

هاي هدف را در رودخانه aمطالعات افزايش مقدار كلروفيل ). 1،2،3،4،5،6(باشند فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب مي
در فاصله چند صد متري از نقطه تخليه به حالت اوليه و طبيعي خود  aاند، كه اين مقدار كلروفيل تخليه پساب مطرح كرده

  ). 5(اده شده استاين افزايش به طور آزمايشگاهي به افزايش مقدار فسفات آب نسبت د. برگشته است
هاي كاهش جلبك(ها را همزمان با تغيير ساختار جامعه كفزي پريفيتون aالبته برخي مطالعات كاهش مقدار كلروفيل 

اند كه اين حالت را به افزايش مقدار مواد ها گزارش دادهدر برخي رودخانه) و غيرهNaviculla ،Nitschiaهاي كفزي گونه
البته اين تغيير به هتروتروفي با فاصله . اندكه باعث تغيير سطوح غذايي به سمت هتروتروفي شدهاند آلي در آب نسبت داده

 در ).5( باز به حالت اوليه و توليد كنندگي تبديل شده است ،گرفتن از نقطه تخليه به علت تجزيه مواد آلي و معدني شدن

                                                            
1Periphyton 
2Acridine Orange Direct Counts 
3Colony Forming Units 
4Suspended Solid 
5Alkaline Phosphatase Activity 
6Epilithic Biofilms 
7Phosphatase Activity 
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در حالي كه شاخص پوشش خزه، مقادير . داشت اگرچه تنوع آنها در اثر تخليه پساب افزايش8مورد گياهان بزرگ
هاي باالي رود كه متأثر از پساب نبودند در قسمت) MAVI( 10هاي آبزيو شاخص ماكروفيت) IM( 9شاخص ماكروفيت

در فاصله چند صد متري از نقطه تخليهپساب IMاي مقادير پوشش خزه والبته در مطالعه. دادمقادير باالتري را نشان مي
  ).1( قطه باالتر از مزرعه افزايش داشتنسبت به ن

، Ranunuculusهايي مانند و ماكروفيتSelenastrumها مانند تواند رشد برخي از فيتوپالنكتونپساب مزارع مي
Typha ،Phragmytes5(باشد را تحريك كند كه اين به خاطر افزايش مقدار مواد مغذي چون فسفر مي.(  

هاي مهره پاسخهاي مزارع بر كفزيان بيمطالعات انجام شده در مورد اثرات پساب :11مهرگان كفزيجوامع بزرگبي) 3
هاي سه گانه مطرح يعني اي و تنوع گروهدر مورد كاهش غناي گونه.اندمتنوعي از آنها گزارش داده

Ephemeroptera،Plecoptera ،Tricoptera)EPT (هاي متعددي وجود دارد در اثر پساب گزارش)در اين مورد ). 1،2،5
گيري اين پروتكل اندازه. مشاهده شده است) RBP(12يك كاهش در امتيازدهي مربوط به پروتكل ارزيابي زيستي سريع

بندي شاخص، ساختار جمعيت و شاخص زيستي سطح خانواده موجودات را با هم تركيب مربوط به تنوع، تشابه، گروه رده
  ).5( دهدكند و به صورت يك عدد كمي نمايش ميمي

 -a( 14و متوسط شاخص پايش زيستي كيفيت آب) t-BMWQ( 13امتيازات كل مربوط به شاخص پايش زيستي آب

BMWQ ( در قسمت نزديك نقطه تخليه پساب نسبت به باال دست)رود بسيار كمتر بود، در حالي كه با فاصله ) سرچشمه
  ).1(دهند نشان ميها افزايش را گرفتن از نقطه تخليه به سمت پايين رود اين شاخص

 ،Tubificide ،Simulideمانند  15آورندههاي جمعافزايش مقدار مواد غذايي موجود در رودخانه باعث افزايش گونه
در . شودخواران و فيلتركنندگان ميهاي پوسيدهشود و باعث كاهش تا حد از بين رفتن گونهشيرونوميده را موجب مي

دست رودخانه كاهش فراواني و بيوماس در پايين16بستر موجودات ليسنده يا خراشنده ضمن به خاطر ايجاد رسوبات بر روي
  ).2،5(دهند نشان مي

رود در اثر افزايش هاي پاييندر قسمت) شودبيان مي% OCكه به صورت (ها درصد فراواني شيرونوميد و اليگوكت
  ).6(باشند متأثر از اين آلودگي ميها نيز اشكال نرمتنان در رودخانه). 1(آلودگي افزايش داشت 

- اي از فاكتورهاي بزرگ مقياس از جمله اقليم، زمينپراكنش ماهيان در رودخانه به وسيله مجموعه: جوامع ماهيان)4

در نهايت اين فاكتورها به وسيله فاكتورهاي كوچك مقياس مانند خصوصيات . شودشناسي و توپوگرافي تعين و معرفي مي
-ها با هم، دسترسي انواع مختلف ماهيان به زيستگاهگيرند و اينيي آب و حوضه آبخيز تحت تاثير قرار ميفيزيكي وشيميا

  ).5( دهندهاي مختلف را تحت تاثير قرار مي
كاهش كيفيت اين . باشندكنند كه به شدت مورد توجه ماهيان ميوضعيت رودخانه شرايطي را براي ماهيان ايجاد مي

هاي مطلوب را براي ماهيان محدود كند و اين موجودات را تواند دسترسي به زيستگاههاي انساني مياليتها در اثر فعمحيط
باشند هاي مختلفي مورد توجه ميبراي بررسي اجتماعات ماهيان مدل. ي زندگي تحت فشار قرار دهدبراي تكميل چرخه

                                                            
8Macrophytes 
9Index of Macrophytes 
10Macroscopic Aquatic Vegetation Index 
11Benthic Macroinvertebrates 
12Rapid Bioassessment Protocols 
13total Biological Monitoring Water 
14average Biological Monitoring Water Quality 
15Collector 
16Scraper 
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اي، تركيب غذايي، و فراواني ماهي تركيب گونه اي ماهيان،براي بررسي غناي گونهIBI17ولي اغلب مدل اصالح شده
دهد كه در برخي مناطق تخريب و تغيير اكوسيستم رودخانه را نشان نميIBIامتيازات نسبت داده شده به . شوداستفاده مي

ر براي بزرگ بي مهرگان كفزي مغايرت دارد و اين تناقض اين حقيقت را آشكاRBPاين نتايج با نتايج به دست آمده از 
  ).5(دهداي با غنا و فراواني كمتر ماهي را نشان نميهاي رودخانهاحتماالً شرايط محيطي در سيستمIBIكند كه مي

اين تغييرات اثبات . مطالعات وجود اثرات ناشي از مواد آلي و غير آلي و تشكيل لجن بر ماهيان را به اثبات رسانده است
اثرات . شودغييرات ساختاري و عملكردي در اجتماعات ماهيان وحشي ميكنند كه پساب مزارع پرورش ماهي باعث تمي

- هاي آبخيز بزرگتر ميباشد و بيان شده است كه حوضهپساب بر ماهيان به طور منفي با منطقه حوضه آبخيز در ارتبط مي

  ).5(ها تعديل كنندتوانند آلودگي پساب را از طريق فرايندهاي وابسته به توزيع گونه
اصالح شده اثبات شد كه فراواني ماهيان وحشي و بومي ) RBP(اي با استفاده پروتكل ارزيابي زيستي سريع عهدر مطال

  ).4(رودخانه كاهش يافته است 
هاي حساس را اثبات هاي مقاوم ماهي كاهش و حتي نابودي گونهبرخي مطالعات افزايش بيوماس و فراواني برخي گونه

هاي مقاومي مثل ناپديد شده ولي گونهCottusgobioهاي حساس به آلودگي مثلگونهبه طوري كه مثالً . اندكرده
Rutilusrutilus 6(يابند افزايش مي.(  

هاي اروپا و آمريكا اثرات پساب مزارع بر مراحل مختلف زندگي آزادماهيان وحشي در مطالعه در مورد رودخانه
هاي سديم، پتاسيم و كلر واضحي از پساب بر اسموالريته پالسما، يوندر اين مطالعات اثرات . رودخانه بررسي شده است
آبشش و  Na+-K+ATPaseو نيز تغيير در فعاليت) HSI( 19سوماتيك-، شاخص كبدي)CF( 18پالسما، شاخص وضعيت

  ).5(هورمون تيروئيد پالسما مشاهده نشد 
  نتيجه گيري

مهرگان كفزي نسبت به ماهيانبه خاطر رسوب مواد و كدورت هاي آبي، بيدر رابطه با موجودات ساكن در اكوسيستم
تواند حت ريزي ماهيان و تفريخ تخم ماهيان حساس مثل ماهي سالمون نيز مياگرچه تخم. گيرندآببيشتر تحت تأثير قرارمي

مربوط به فيتون، توليد اوليه اي جوامع پريتواند تركيب گونهپساب مزارع پرورش ماهي مي).1(تأثير قرار گيرد 
 ).5(فتوسنتزكنندگان و شيموسنتزكنندگان را تحت تاثير قرار دهند 
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