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 رفی، بررسی و مدیریت فاضالب خروجی مراکز پرورش آبزیانمع
  

  1مظاهر زمانی فرادنبه

  دانشجوي کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 1

  
 
  

 

  چکیده
تولید گوشت ماهی به . رشد جمعیت انسانی موجب افزایش نیاز براي مواد غذایی به خصوص مواد پروتئینی شده است

عنوان یک منبع پروتئینی با گذشت زمان به خاطر افزایش احداث تاسیسات پرورشی افزایش یافته است؛ در حالی که 
افزایش تولید ماهی باعث افزایش سهم این ماده غذایی در رژیم غذایی مردم شده است و نیز افزایش تولید پساب و 

این موضوع کاربرد روشهاي تصفیه مکانیکی، زیستی و یا ترکیبی از دو . ده استمشکالت زیست محیطی را نیز موجب گردی
این مقاله در نظر دارد روش هاي مختلف تصفیه پساب آبزي پروري را بحث کرده و . روش را مورد توجه قرار داده است

   .روش تصفیه با تاالب هاي مصنوعی را معرفی نماید
  

  .صفیه زیستی، تصفیه مکانیکیپرورش ماهی، پساب، ت :واژگان کلیدي
  

  مقدمه - 1
-در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهاي جهان نیاز به محصوالت شیالتی همزمان با افزایش جمعیت در حال افزایش می

ولی این بخش به دلیل مسایل مربوط به  .شودبخشی از این نیاز به وسیله صید ماهیان دریایی تأمین می). FAO ،2007(باشد 
ها با مشکالتی روبرو ها و محدودیت صید براي بسیاري از گونهرویه و ممنوعیت صید در مورد برخی گونهد مانند صید بیصی

هاي شیالتی عمدتاً از وردهآافزایش نیاز به فر. توان براي بخش پرورش ماهی نقش مهمتري را متصور شدبنابراین می. است
افزایش تولید این گونه ماهی  .باشدکمان همراه میآالي رنگیني آزاد ماهیان مثل قزلهاطریق افزایش تولید ماهیانی چون گونه

احتیاجات و ). Lukowicz ،1994(شود نیازمند آب با کیفیت باال است که معموالً از طریق رودخانه و چشمه تاًمین می
، Lukowicz(ولید را محدود کرده است هاي مربوط به کیفیت آب تعداد مناطق مناسب براي پرورش و نیز ظرفیت تویژگی
که  استمطالعات اثبات کرده. باشدمزارع پرورشی می ماهیان در افزایش ظرفیت و تراکم ،یک روش ساده افزایش تولید). 1994

متر مکعب و در صورت  86000در صورت استفاده از غذاهاي غنی شده تولیدي، میزان آب مصرفی براي تولید یک تن ماهی تا 
یابد متر مکعب کاهش می 26000فاده همزمان از هوادهی و تزریق اکسیژن نیاز آبی براي تولید این مقدار ماهی تا است

)Sindilariu  ،2008و همکاران.(  
 
  تصفیه پساب مزارع پرورشی -2

گروه از  براي پرورش این. باشنددر بین ماهیان مختلف براي پرورش در کشور ما ماهیان سردآبی داراي نقش مهمی می
باز که  هايسیستم ). 2002و همکاران،  Schulz(شود هاي مدار بسته، نیمه باز و باز استفاده میماهیان روشهایی چون سیستم

راه می گذر از استخرهاي پرورشی به محیط یک بار باشد حالتی است که طی آن آب مصرفی بعد از در کشور ما بسیار رایج می
شود، در صورتی که بدون اعمال عملیات تصفیه به محیط رهاسازي پساب مزارع پرورشی قلمداد میاین آب که به نوعی . یابد
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  ).1385، نادري جلودار و همکاران(تواند نتایج خطرناکی را به دنبال داشته باشد شود می
 پرورش هايکارگاه پساب. شودافزایش تولید و افزایش تعداد واحدهاي پرورشی منجر به افزایش تولید پساب می روشاین 

  ):1385نادري جلودار و همکاران، (باشد می آالیندهآال به طور عمده حاوي سه دسته مواد ماهی قزل
  .باشندمواد جامد معلق که شامل بقایاي غذا و مدفوع ماهیان پرورشی می _1
از (لی و ترکیبات ازته محلول شود که بیشتر این مواد شامل کربن آمواد محلولی که توسط ماهی به محیط آزاد می  _2

  .باشدمی) جمله آمونیم و نیترات و نیتریت
هایی مثل ماالشیت کشهاي دارویی انجام شده مثل سولفات مس و فرمالین، قارچمواد شیمیایی باقیمانده از درمان  _3

عوامل تشدیدکننده اختالالت شیمیایی  ها مثل سولفانامیدها حتی در مقادیر نسبتاً کم خود ازبیوتیکگرین و انواع مختلف آنتی
  .باشنددر آب می

این  مهمترین که گردند،آب می شیمیایی اختالالت اول باعث شده زائد ذکر مواد دسته یندهاي تجزیه مواد، دوآدر اثر فر
مواد و ترکیبات . باشد، نیتروژن آمونیاکی، نیترات و تعادل اکسیژن میpH،  تغییرات BOD1 ،COD2امل تغییرات اختالالت ش

در پساب تازه تولید شده در ). Lukowicz ،1994(شوند و یا محلول در محیط پراکنده می 3ايموجود در پساب به صورت ذره
به صورت پیوسته به ذرات جامدي  6کربن کل%  27و بیش از ) TP( 5فسفر کل%  84-30، )TN(4نیتروژن کل%  7-32حدود 

پساب  شدن اینبا توجه به عواقب رها). 2002و همکاران،  Schulz(معلق در آب وجود دارند باشند که به صورت محلول یا می
تاکنون بخش عمده تصفیه پساب بر . خاصی نموده انددنیا به تصفیه پساب مزارع پرورش ماهی توجه  مناطقاغلب ، به محیط

 ).Boyd ،1995و  Schwartz(روش تصفیه مکانیکی استوار بوده است 
 
  یه مکانیکیتصف - 1- 2

این . باشدمی 8یا دوار 7ثابت Microscreenتصفیه مکانیکی شامل عبور پساب از یک صفحه مشبک به نام  معمولروش 
راندمان این روش طی . کندهاي شبکه را جداسازي میروش بر اندازه ذرات توجه دارد و ذرات با اندازه بزرگتر از اندازه چشمه

این روش داراي . باشدشده است که این روش قادر به جداسازي دامنه وسیعی از مواد می مطالعات بررسی شده است و ثابت
  ). Schulz ،2002(باشد براي نیتروژن کل می%  10-42.7براي فسفر کل و %  50- 74راندمانی در حدود 

بر اساس چگالی  این روش. باشدگیري متوالی مینشینی و رسوبهاي تهروش دیگر تصفیه مکانیکی متشکل از حوضچه
اند که ها نشان دادهنتایج بررسی. باشدکند، به طوري که قادر به جداسازي ذرات داراي چگالی باالتر از آب میذرات عمل می

مسلماً این راندمان  .باشندقیقه میداز فسفر % 34از این گونه ذرات و نیز % 97گیري قادر به جداسازي این گونه مخازن رسوب
بیش از (ر آب بستگی دارد، ولی این روش براي حذف مواد مغذي محلول ولی با چگالی کم دیگري چون آمونیوم به سرعت عبو

  ).Lukowicz ،1994(باشد دار بسیار ناکارآمد می، اوره، فسفر محلول و سایر ترکیبات کربن)نیتروژن دفعی% 90
  
 
 
  تصفیه زیستی - 2- 2

) دست ساز، ساختگی( 1هاي مصنوعیبه صورت تاالب9 روش تصفیه زیستیبراي جبران کارایی کم روش تصفیه مکانیکی 
                                                        

1 Biological Oxygen Demand 
2 Chemical Oxygen Demand 
3 Particulate 
4 Total Nitrogen 
5 Total Phosphorus 
6 Total Carbon 
7 Static 
8 Rotating 
9 Biological Treatmet 
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و ) و غیره Phragmytes ،Typha( 3هابین ماکروفیت 2ها روشی مبتنی بر همزیستیاین گونه سازه. مورد توجه قرار گرفت
ها امروزه این سیستم. باشندمیو نیز تعامل این دو بخش با شیمی و فیزیک خاك ) باکتریها، قارچ ها و غیره(ها میکرواورگانیسم

گیرند به طوري که پساب هاي تصفیه مکانیکی و یا به همراه این روشها مورد استفاده قرار میدر اصل به عنوان مکمل روش
هاي ها در حال حاضر براي تصفیه انواع پساباین سیستم. شودهاي مصنوعی میخروجی از تصفیه مکانیکی وارد این تاالب

  .گیرندآب کشاورزي مورد استفاده قرار میعتی و زهشهري، صن
  ):2002و همکاران،  Schulz(شوند ها براساس طراحی به سه گروه عمده تقسیم میاین سیستم

  بدون خروجی مشخص ولی با امکان نشت آب در بستر 5یا مستغرق 4هاي متشکل از گیاهان شناور آزادسیستم  _1
  در خاك با بستر زیرین نفوذ ناپذیر و داراي خروجی مشخص 6در آبهاي داراي گیاهان بن سیستم _2
  سیستم حد واسط دو روش قبلی _3

هاي خاك به ، نوع گیاهان کشت شده یا براساس ویژگی)عمودي یا افقی(ها بر اساس جهت حرکت آب البته این سیستم
  .شوندهایی تقسیم میزیر گروه

و همکاران،  Sindilariu ؛2002و همکاران،  Schulz(باشد ه شرح زیر میمراحل اصلی تصفیه در یک تاالب مصنوعی ب
2008:(  
  دهی مواد معلقگیري و رسوبعبور پساب از استخرهاي رسوب _1
  تجزیه میکروبی مواد _2
  حذف بیولوژیکی مواد از طریق گیاهان کشت شده _3
  حذف و جذب مواد از طریق سطح تبادل _4
  ي از طریق عبور پساب از ستون خاكتثبیت شیمیایی مواد مغذ _5

در مورد ) SSF( 7راندمان روش تاالب مصنوعی از نوع جریان زیر سطحی) 2008(و همکاران  Sindilariuطی مطالعه 
ها همچنین داراي یک اثر تصفیه باالیی این گونه تاالب. بدست آمد% 1/90در حدود  TSS 8و براي %  5/5کاهش نیتروژن کل 

همچنین راندمان تصفیه و حذف ذرات . باشدمی%  8/87- 2/61با راندمانی در حدود ) TAN( 9ن آمونیاکی کلدر مورد نیتروژ
  .باشدبا کاهش مقدار آب ورودي افزایش می TANو  10معلق

در این روش آب یا همان پساب . نیز اشاره کرد) FSF( 11اي نیز به روش تصفیه با جریان سطحی آزاددر این بین باید اشاره
در این روش در صورت کم عمق بودن . شودبیش از ظرفیت خاك وارد سیستم شده و باعث غرق آب شدن خاك و گیاهان می

شود ولی در صورتی که عمق آب به حدي برسد که به طور الیه پساب روي بستر نفوذپذیر، از گیاهان بن در آب استفاده می
نیز همراه با گیاهان بن در آب  12توان از گیاهان مستغرق، گیاهان برگ شناورمتر باشد میسانتی 40تا 30ال بیشتر از مث

براي افزایش بازدهی تصفیه پساب بهتر . توان از گیاهان شناور آزاد هم استفاده کردها میدر هر دوي این سیستم. استفاده کرد
توان از گیاهانی استفاده کرد که داراي قدرت در این بین می. ها را تا حد امکان باال برداست که تنوع پوشش گیاهی این سیستم

به طوري که همزمان با افزایش نرخ جذب مواد مغذي نرخ تصفیه در واحد زمان نیز  .باشندجذب مواد مغذي با سرعت باال می

                                                                                                                                                                             
1 Constructed Wetlands 
2 Symbiosis 
3 Macrophyte 
4 Free-Floating 
5 Submerged 
6 Emergent 
7 Sub-Surface Flow 
8 Total Suspended Solid 
9 Total Ammonia Nitrogen 
10 suspended solids 
11 Free-Surface Flow 
12 Floating- leaved plants 
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براي بررسی امکان استفاده از این توده گیاهی باید به . دشون گیاهی می هاي به توده تبدیل رود و این مواد مغذيباال می
چون این پساب فاقد عناصر مضر بوده و در صورت انباشت در پیکره گیاهان و مصرف این توده گیاهی . ترکیب پساب توجه کرد

. باشدطرح میشود؛ پس به نوعی تصفیه همراه با زراعت ماي به آنها وارد نمیتوسط جانوران و موجودات گیاهخواري صدمه
باشد و باید مسائل زیادي در مورد سیستم توان قضاوت کرد که این پساب فاقد مواد مضر میالبته به طور قطع در این مورد نمی

پرورشی ماهی یعنی نوع جیره غذایی مورد مصرف، نوع ادوات مورد استفاده، نوع مواد و ترکیبات مورد استفاده براي ضدعفونی 
  .ها و غیره را نیز در نظر گرفتوع مواد مصرفی براي مبارزه با بیماريسیستم و ادوات، ن

بلکه  ،باشداین نکته را باید حتماً در نظر داشت که حذف یا به بیان دیگر جذب مواد مغذي تنها بر عهده پوشش گیاهی نمی
بخشی از تصفیه و حذف مواد مغذي  هاي درون خاك را نیز در این امر مهم در نظر گرفت و به نوعیباید نقش میکروارگانیسم

-ها در تصفیه میبراي تقویت نقش و افزایش سهم میکروارگانیسمبراي این منظور، . ها گذاشترا بر عهده این میکروارگانیسم
 هایی استفاده کرددر این بین باید از میکروارگانیسم. توان اقدام به تزریق و اضافه کردن مصنوعی این موجودات به خاك کرد

- با همه این اوصاف باید این نکته را نیز در نظر داشت که این میروارگانیسم. باشندکه داراي قدرت مصرف باالي مواد مغذي می
شاید بتوان براي جلوگیري از آزاد شدن مواد . دهندها بعد از مرگ مواد مغذي جذب شده را چگونه و چه زمانی از دست می

بندي مشخص اقدام به کان خاصی از بستر را به این گروه اختصاص داد و  با زمانمغذي جذب شده توسط این موجودات م
  .تخلیه و تعویض این نواحی کرد

براي این منظور  .باشدیک روش موثر تصفیه می) SSF(هاي نوع جریان زیر سطحی آال، تاالببراي مزارع پرورش قزل
و  Schwartz(لیتر در ثانیه به نظر بسیار مناسب باشند  1حداکثر  متر مربع و جریان آبی 3/13هایی با حداقل مساحت تاالب

Boyd ،1995 .( در سیستمSSF هاي ساکن در ذرات خاك و راندمان تصفیه و حذف مواد به شدت تحت تاثیر میکروارگانیسم
ان این گونه بیان کرد که تودر این بین اهمیت گیاهان را می). 1385نادري جلودار و همکاران، (باشند هاي گیاهان میریزوم

هاي هوازي مثل باعث هوادهی خاك شده و این عمل به رشد میکرواورگانیسم1 اي آئرانشیمگیاهان داراي سیستم ریشه
  ).2002و همکاران،  Schulz(کند نیتروزوموناس و نیتروباکتر کمک می
هاي گیاهان کشت شده در تاالب مصنوعی ومدر رابطه با ریز ،آمونیوم نسبت به نیترات حذف بیولوژیکی بسیار شدیدتر

فسفر متصل به ذرات خاك و نیز فسفر جذب شده توسط آهن، آمونیوم، ). Boyd ،1995و  Schwartz( اثبات شده است
- هاي هتروتروف معدنی میپایین به کمک میکروارگانیسم 2اکسید، کلسیم یا ذرات رس در پتانسیل ردوکس/منگنزهیدروکسید

هاي مصنوعی افزایش راندمان حذف در صورت استفاده از خاکی با ذرات ریزتر در تاالب). 2002همکاران،  و Schulz(شود می
این نکته را باید ذکر کرد که مهمترین مشکل خاك داراي ذرات با اندازه ریز، لخته یا . مواد موجود در پساب مشخص شده است

باشد که این کلوخه شدن نفوذپذیري بستر تاالب لق در پساب میکلوخه شدن ذرات خاك در صورت وجود مقدار زیاد ذرات مع
 ؛2002و همکاران،  Schulz(براي اطمینان از نقوذپذیري خاك در این حالت چند راهکار پیشنهاد می شود . دهدرا کاهش می

Schwartz  وBoyd ،1995 ؛ Sindilariu  ،2008و همکاران:(  
  دهی به طور متوالیاستفاده از میکروغربال و استخر رسوب _1
  گیريافزایش طول مدت زمان توقف پساب در استخرهاي رسوب _2
  افزایش مساحت سطح تاالب در متر مکعب حجم پساب _3
  پذیرافزایش اندازه ذرات خاك به کار رفته به عنوان نفوذ _4
  ) ش عمق کاهش اندازه ذراتذرات درشت در باال و با افزای(استفاده از الیه هاي خاك با اندازه ذرات متفاوت  _5
  
  گیرينتیجه -3

                                                        
1 Aerenchym Root Systems 
2 Redox Potential 
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هاي و همچنین کاهش هزینه آبیپروري و ضرورت توجه به اصول توسعه پایدار و حفظ بومسازگان با توجه به توسعه آبزي
هاي ها، کاهش هزینههاي مصنوعی، بتواند در حفظ کیفیت آب رودخانهرسد بررسی و توسعه فناوري تاالببه نظر می ،تولید

هاي مهم در تولید آبزیان مفید مرتبط با تأسیسات پاالیش مکانیکی و همچنین در کاهش مصرف آب به عنوان یکی از نهاده
هاي اولیه نیز خواهد نیازمند پژوهش و اقلیمی سازي این روش و فرموالسیون آن براي شرایط بومیبدیهی است که بومی. باشد

مد براي پاالیش آهاي باکتریایی کاری در رابطه با انواع گیاهان آبزي بومی، ایجاد سویههایبود، که در این زمینه انجام پژوهش
  .بی قابل توصیه استآزیستی در شرایط پرورش ماهیان سرد
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