
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس ،1392اسفند،  8  

 

١ 

تاثیر پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان بر تغییرات پارامترهاي کیفی آب مورد 
 استفاده در استخرهاي آبگذر

 
  2، محمد هرسیج2، طاهره کائیدي1*حجت اهللا جعفریان

  گروه شیالت دانشگاه گنبد کاووس، 2،  د کاووسبدانشگاه گندانشجوي کارشناسی ارشد اکولوژي آبزیان،  1
  
 
  

  چکیده
ی آبگذر، این تونآالي رنگین کمان در استخرهاي ب به منظور تعیین اثرات فرآیند پرورش ماهی قزل

کارگاه هامون واقع در شهرستان آالي رنگین کمان  در شش استخر قزلچهار ماه  طول مدت بهتحقیق 
، ی کلآمونیاکنیتروژنی غلظت در این مطالعهپارامترهاي کیفی آب نظیر دماي آب،. آزادشهرصورت پذیرفت

آب مورد استفاده در این استخرها در اچ -پیاکسیژن محلول و ، علقنیترات، نیتریت، مقدار کل جامدات م
داري  ختالف معنیمطابق با نتایج این تحقیق ا .محل ورودي و خروجی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند

که  همچنینتعیین گردید. آال بدست آمد در کیفیت آب ورودي و خروجی در شش استخر بتونی قزل
 نشان دادنتایج . داري را داشت کیفیت آب خروجی در طول زمان تغذیه و برداشت ماهی تغییرات معنی

وآمونیوم در ، نیتریت، نیترات و مجموع غلظت آمونیاك معلق، مقدار کل جامدات اچ-پیکه دماي آب، 
گرم در  میلی 8/0(حداکثر نیترات . افزایش یافتداري در مقایسه با آب ورودي  آب خروجی بطور معنی

در آب ) گرم در لیتر میلی 8/0(و مجموع آمونیاك و آمونیوم ) گرم در لیتر میلی 08/0(نیتریت ، )لیتر
 02/0، میلی گرم درلیتر 1/10در حالیکه این معیارها در آب ورودي به ترتیب ،خروجی بدست آمد

داري در آب خروجی  اما میانگین اکسیژن محلول بطور معنی. گرم درلیتر بود میلی 8/0 و گرم درلیتر میلی
کیفی نتایج این آزمایش روشن ساخت که فاکتورهاي .)˂05/0P(در مقایسه با آب ورودي کاهش یافت 

بطور قابل مالحظه تغییر یافته و این تغییرات با توجه به تراکم  آال آبدر طی فرآیند پرورش ماهی قزل
  .باشد تغذیه و شرایط محیطی متفاوت میشدت ماهیان پرورشی، 

  
  .نیتریت، نیترات، آمونیاكیفی آب، رامترهاي کاکمان، پ آالي رنگین قزل: کلمات کلیدي

  
  مقدمه - 1

هاي اساسی و مهم  حفاظت از منابع آب یکی از اولویتعموما در استفاده پایدار و اصولی از منابع آب کشور، 
ها اثرات مخرب زیست  رویه و بدون مطالعه این کارگاه هاي گذشته به دلیل احداث بی در طول سال. باشد می

باعث  ي پرورش ماهیها پساب حاصل از فعالیت کارگاهاصوال . متفاوتی بر منابع آبی وارد شده استمحیطی 
و لذا  استقرار گرفته  در ناحیه نیمه خشکاز نظر بارندگی کشور ما . شود میهاي پذیرنده  تغییر کیفیت آب

از آنجا که تاکنون استاندارد  .باشد سزایی برخوردار می هبرداري اصولی و بهینه از آنها از اهمیت ب حفاظت و بهره
ود نداشته، لذا این امر سبب گردیده تا در خصوص هاي پرورش ماهی وج معینی جهت فاضالب خروجی کارگاه

در  اي گیرد، به دور از هرگونه ضابطه هایی که آب آنها در حال حاضر براي شرب مورد استفاده قرار می رودخانه
، سهرابیان و همکاران شود افزودهنیز برتراکم مراکز پرورش ماهی  امر پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته و

).(هاي اخیر باعث نیاز روزافزون مردم به مواد غذایی و اشتیاق به مصرف  ش جمعیت بشر در سالیزافا
با توجه به محدودیت ذخایر طبیعی ماهی، کار تولید و پرورش ماهی بسیار مورد . ماهی و دیگر آبزیان شده است

                                                        
Hojat.jafaryan@gmail.com*  
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وگرمابی در نقاط مختلف درحال بی آهاي بسیاري براي پرورش ماهیان سرد در ایران طرح. توجه قرارگرفته است
هاي آبی  آال در محیط از آنجایی که دستیابی به مقدار معین از تولید ماهی قزل. باشد برداري می اجرا یا بهره

هاي ایجاد شده در فواصل بسیار  مستلزم مصرف مواد غذایی در مراکز پرورش ماهی بوده، در شرایطی که کارگاه
ها  سازند، پساب این کارگاه هر گونه سیستم تصفیه بیولوژیکی به رودخانه رها میهاي خروجی را بدون  کوتاه، آب

  ).1385(، نادري جلودار و همکاران گردد سبب افت شدید کیفیت آب می
که براي پرورش بسیار مناسب هایی است  ترین گونه از جمله مهم،4ازخانواده آزادماهیان 3کمان آالي رنگین قزل

کربن محلول  اکسید چرا که در برابر تغییرات محیطی نظیر تغییر مقدار اکسیژن و ديتشخیص داده شده است، 
راحتی از  عالوه بر این به. هاي کم و درجه حرارت مقاوم و از سرعت رشد مناسبی برخوردار است درآب، آلودگی

ورش ماهی به دو نگرانی در رابطه با پساب مزارع پر.)1386(، آقارخ کنند غذاهاي دستی مصنوعی استفاده می
عامل مهم ارتباط دارد، که یکی حداکثر میزان غذاي وارد شده به سیستم پرورشی و دیگري ورود این پساب به 

، تعیین میزان و ویژگی توان گفت که در تغییرات کیفیت آب بنابراین می. باشد هاي پذیرنده می اکوسیستم
پساب آنها تلقی سازي  و بهینه مزارع پرورشی و کنترل مدیریت دو عنصر کلیدي براي پساب ماهی به عنوان

طور کلی فضوالت ماهی در مقایسه با تولیدات دیگر حیوانات یا  هب. ()وهمکارانOrbcastel،شوند می
پساب، از آب جزئی خارج شده توسط ماهی یا مواد . پسماندهاي صنعتی از سطوح باالیی از رقت برخوردار است

توسط ماهی ) تولید گامت(هنگامیکه غذا براي تولید انرژي و رشد. گیرد ذا سرچشمه میجزئی هضم شده از غ
و ) P, N, C(هاي جامد ترکیب شیمیایی پساب. گردد هاي جامد و قابل حل تبدیل می شود، به شکل تجزیه می

گونه، چگونگی (به ترکیب غذاي مورد استفاده و ماهی پرورشی ...) اندازه، تراکم و(خصوصیات فیزیکی آنها 
و عالوه بر جامدات، مدفوع موجود در آب و مواد حل شده از جمله فسفر و کلسیم،. بستگی دارد) توسعه

راحتی در آب قابل حل  دهو بهشدفع  ماهیان پرورشی ها و کلیه از طریق آبششکه ترکیبات مختلفیهمچنین
: از جملهمی گردد،  مشکالت کیفیت آب با دو فاکتور فیزیکی و شیمیایی مشخص).Kaushik, )باشد می

نیترات و  آمونیوم، آمونیاك،( افزایش یا کاهش میزان اکسیژن حل شده، غلظت باالي ترکیبات نیتروژنی
انبوه در میر و یا کاهش اکسیژن حل شده سبب مرگافزایش . و سطوح باالیی از هیدروژن سولفید) نیتریت

کیفیت آب به وسیله اثر  ،در استخرهاي پرورشی). (و همکاران Krom،گردد استخرهاي پرورش ماهی می
هاي  وسط ماهی پرورشی و تجزیه کنندهدفع ترکیبات نیتروژنی ت. شود متقابل بسیاري از فاکتورها کنترل می

میکروبی مواد آلی از باقی مانده غذا، منبع اصلی آمونیاك، نیترات، نیتریت، فسفات و دیگر مواد معدنی 
وقتی اکسیژن در یک مزرعه پرورش ماهی براي یک ). (و همکاران  HallوهمکارانNeori;()،است

: یدات متابولیکی از جملهجدید در رابطه با کیفیت آب، دفع تولگونه خاص محدود کننده باشد، یک نگرانی 
یک سیستم پرورشی در .)1991( وهمکارانColt Bergheim( تلقی می گردد ، آمونیوم و اورهآمونیاك

کننده محسوب  متراکم، سمیت ترکیبات نیتروژنی دفع شده اغلب یک فاکتور محدود
کند چرا که آمونیاك  آب تغییر می اسیدیتهسمیت آمونیوم و آمونیاك تحت تأثیر  .Bradfield)(،شود می

وقتی . Randall()و Tsui،یابد ، افزایش میاسیدیتهوارد شده توسط موجود زنده متناسب با افزایش 
خون  مقدار آمونیوم محیطی افزایش یابد، دفع آن توسط موجودات آبی کاهش یافته و سطوح آمونیوم موجود در

در سطوح  کی موجوداتفیزیولوژی فرآیندهاياین افزایش آمونیوم سبب اثرات جدي بر . یابد ها افزایش می و بافت
هاي آمونیاك یا آمونیوم به مدت طوالنی باعث  باال بودن غلظتJobling)(،گردد سلولی و بنیادي می

کاهش رشد و همچنین تأثیر بر روي تبادل تواند منجر به  شود و این خود می هاي ماهی می آسیب به آبشش
فرآیند دفع ترکیبات نیتروژنی در ماهی نتیجه پاسخ سریع نسبت به ). (Poxtonو   Handy،گازها گردد

                                                        
3- Rainbow trout 
4- Salmonidae 
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دفع آمونیاك . گردد آن به صورت نیتروژن دفع می درصد 70-90هضم غذا است که از کل این ترکیبات حدود 
ین هضم شده موجود در غذا است که نرخ دفع با توجه به میزان نیتروژن هضم ئو آمونیوم نتیجه متابولیسم پروت

ین تحقیق ا. Lied )(وBraatenوRamnarine()وهمکاران،،شود شده، دما و گونه ماهی تعیین می
شهرستان در کارگاه هامون کیفی آبپارامترهاي بر کمان ي رنگینآال گذاري پرورش ماهی قزل فرآیند تأثیر دردر 

  .آزادشهر صورت پذیرفت
  
  ها  مواد و روش -2

تغییرات معیارهاي کیفی آب و نیز  ربه منظور مطالعه معیارهاي کیفی آب و تأثیر عملیات پرورش ماهی ب
پرورشی بر کیفیت آب مورد استفاده، این مطالعه هاي ناشی از پسماندهاي ماهیان  تعیین نرخ بارگذاري آالینده

برداري از آب  نمونه. صورت پذیرفت 1391از مهر ماه لغایت دي ماه ) ماهه 4(روزه  120در طول یک دوره 
شده و هر یک از  استخروارد7به آب ورودي به این کارگاه . انجام شدروز یکبار  20هاي مورد نظر هر  حوضچه

استخرهاي پرورشی این کارگاه از نوع بتونی حوضچه . به یک حوضچه پرورشی دیگر وارد گردیداین استخرها 
ابعاد این استخرها عبارت . به عنوان جایگاه مطالعاتی مورد نظر قرار گرفت سه استخر دو قسمتیدراز بود که 

سانتی متر  80ر متوسط ارتفاع آب در این استخرها به طو. متر عمق 1متر عرض و  3متر طول،  30: بودند از
و Orbcastel،گردد آن خارج می انتهاییها شده و از ناحیه  بود، آب چشمه به طور ثقلی وارد این حوضچه

  .)(همکاران 
و همکاران  Stewartبرداري تحت شرایط یکسان بعد از غذادهی اول  هاي نمونه هاي آب در تمامی زمان نمونه

)(آوري شدند صبح جمع 10تا  8عموما در ساعات  و،Boaventura و همکاران)(.ها در  نمونه
گیري فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی و میزان گازهاي حل شده موجود در آب به  ظروف پالستیکی براي اندازه

برداري  وسیله دماسنج در محل نمونه هدماي هوا و دماي آب ورودي و خروجی ب.ندآزمایشگاه انتقال داده شد
گیري  بالفاصله پس از کالیبره شدن اندازه 827مدل  5پی اچ متراسیدیته با استفاده از . گیري شد اندازه

با استفاده از فیلتر کردن سه لیتر از نمونه آب از روي 6جامدات معلق کل میزان .)(و همکاران jha،شد 
گیري  توزین شده بود، اندازه گرم01/0میکرومتر که از قبل با ترازوي با حساسیت  45/0کاغذ صافی با چشمه 

گراد به مدت یک ساعت خشک  درجه سانتی 100شد، بعد از اتمام فیلتراسیون کاغذ صافی در آون با دماي 
موجود  معلقمیزان کل جامدات  ،ف وزن اولیه و ثانویه کاغذ صافیاختالبا تعیین شده آن را دوباره وزن کرده و 
هاي اکسیژن  مقادیر غلظت).(و همکاران  Nordvarg،محاسبه گردیددر آب ورودي یا خروجی 

ساخت شرکت HI83200دستگاه فتومتر مدل بااستفادهاز ، نیزنیتریت، نیترات،7ی کلکآمونیانیتروزن ،محلول
  ).(و همکاران  Mmochi،گیري شد اندازههانا
  نتایج -3

برداري، در  آب ورودي و خروجی کارگاه در زمان هاي مختلف نمونه هاي حاصل از سنجش معیارهاي کیفی داده
برداري  هاي مختلف نمونه نتایج این بررسی نشان داد که معیارهاي کیفی آب در زمان. ارائه شده است 1جداول 

دار  از نظر آماري معنیاز سطوح متفاوتی برخوردار بودند و این تغییرات کامال مشهود و در برخی از موارد نیز 
گراد متغیر  درجه سانتی 18تا  5/9رات دماي آب در طول این چهار ماه ازیتغی).˂p 05/0(بود 

هاي  برداري در نمونهورودي به خروجی کاهش داشت اما  اول تا چهارم میزان اکسیژن ازهای برداري درنمونه.بود

                                                        
5-pHmeter- 827 (hanna) 
٦ -Total Suspended Solids(TSS) 
٧ -Total Ammonia Nitrogen(TAN) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس ،1392اسفند،  8  

 

٤ 

هاي آذر و دي صورت گرفت، اکسیژن در خروجی نسبت به ورودي افزایش  که در ماه پنجم، ششم و هفتم
  .داشت

  
  يبردار تغییرات معیارهاي کیفی آب ورودي استخرهاي پرورش ماهی هامون در زمان هاي مختلف نمونه - 1جدول 

 
 پارامتر

(mg/l) 

 
1نمونه برداري  

 

 
نمونه برداري 

2 

 
3نمونه برداري   

 
نمونه برداري 

4 
 

 
نمونه برداري 

5 

 
6نمونه برداري   

 
7نمونه برداري   

 اسیدیته
 

9/7 ± 008/0 a5/7 ± 05/0 bc4/7 ± 0005/0 bc4/7 ± 05/0 c3/7 ± 005/0 c6/7 ± 05/0 b5/7 ± 005/0 bc

اکسیژن 
 محلول

7/6 ± 06/0 d9/7 ± 03/0 c1/6 ± 08/0 e8/7 ± 05/0 c8/8 ± 05/0 a08/6 ± 005/0 e4/8 ± 05/0 b

جامداتمعلق 
  کل

3/6 ± 14/0 b3/12 ± 14/0 a2/0 ± 005/0 d6/6 ± 28/0 b3/2 ± 08/0 c9/1 ± 008/0 c3/0 ± 008/0 d

نیتروژن 
آمونیاکی 

 کل

00/0±0 d01/0  00/0± d06/0 ± 005/0 a00/0±0 d04/0  00/0± b026/0 ± 003/0 c01/0  00/0± d

تینیتر  01/0  00/0± a02/0  00/0± a00/0±0 a00/0±0 a00/0±0 a00/0±0 a00/0±0 a

8/0 نیترات ± 05/0 d6/7 ± 005/0 a8/0 ± 05/0 d60/3 ± 11/0 c 7/5 ± 05/0 b56/5 ± 17/0 b 8/0 ± 05/0 d

نتایج برداري تغییراتمعیارهاي کیفی آب خروجی استخرهاي پرورش ماهی هامون در زمان هاي مختلف نمونه  - 2جدول 
  .)˂p 05/0(باشد دار می اختالف معنیدهنده  نشاندر هر سطر حروف غیر مشترك . می باشد)  Mean ± SE(ه شده شاملیارا

نیتروژن هاي  مقادیر غلظت،میزان جامدات کل معلق موجود،آب اسیدیتهبر پرورشی هاي کارگاه  تأثیر فعالیت
ها در پساب خروجی نسبت به آب  برداري تمامی نمونهطی و دار بوده  معنینیتریت و نیترات   ی کل،آمونیاک
  . افزایش یافتورودي 

  
 گیري نتیجهو  بحث- 4

برداري که  دماي آب چشمه در تابستان و زمستان نسبت به دماي هوا متفاوت است، مثال در روزهایی از نمونه
دماي هوا پایین بود، آب ورودي دماي باالتري داشت که با وارد شدن این آب به درون کارگاه و قرار گرفتن در 

برداري که از  جه حرارت آب با توجه به زمان شروع نمونهدر. شد تماس با هوا، در آب خروجی با هوا هم دما می
اوایل پاییز و به سمت زمستان و سرد شدن دماي آب بود، یک روند کاهشی داشت که خود این کاهش دما 

در این . ها گردید ها و کاتیون سبب ایجاد تغییر متابولیسم بدن ماهی و تنوع در میزان تولید برخی آنیون
هاي مهر و آبان صورت  برداري اول که در ماه ن حل شده موجود در آب در چهار نمونهپژوهش میزان اکسیژ

برداري آخر که در  در صورتیکه در سه نمونه. گرفت، در آب ورودي نسبت به آب خروجی استخرها بیشتر بود
تر بود، آذر ماه و دي ماه انجام گرفت، اکسیژن خروجی از میزان اکسیژن حل شده موجود در آب ورودي بیش

بسته به تغییرات دماي آب، میزان اکسیژن حل شده موجود در آب ورودي و خروجی نیز متفاوت می باشد، هر 
   .)1379(زاده  ، ملکچه دماي آب پائین تر باشد توانایی انحالل گازها نیز در آن بیشتر است

هوازي نیز در فصول سرد و گرم تحت هاي  عالوه بر اثر مستقیم دما بر روي انحالل گازها، فعالیت باکتري     
هایی که  تر است باکتري هاي آذر و دي که دماي آب پائین تأثیر دماي آب بوده، به این صورت که در ماه

محدوده دمایی فعالیت آنها کاهش یافته، اکسیژن کمتري مصرف کرده و در نتیجه میزان اکسیژن موجود در 
 تکثیر و رشد در افزایش موثر عامل تابستان فصل در محیط ارتحر درجه رفتن باال. آب خروجی بیشتر است
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 تبع آن دماي آب بیشتر است، باکتري هاي مهر و آبان نیز که دماي هوا و به بوده در نتیجه در ماه ها باکتري
 مقدار نتیجه در ،کرده جذب را اکسیژن از زیادي آلی موجود در محیط مقادیر براي تجزیه مواد هوازي هاي

  ). 1387(و همکاران  ، خطیب حقیقییابد کاهش می آب در محلول اکسیژن
توان  از دیگر عوامل این کاهش غلظت اکسیژن، می ها و اثر آن بر میزان فعالیت باکتري عالوه بر دماي آب      

رد در اشاره کرد، که این موا افزایش بیوماس ماهی و بیشتر شدن فعالیت کارگاه و تولید محصوالت جانبیبه 
و ) 2004(و همکاران  Pulatsu؛ )1997(و همکاران  Boaventura: تحقیقات محققینی از جمله

McDaniel  میزان اکسیژن موجود . ، نیز گزارش گردید که با نتایج این تحقیق همسو بود) 2005(و همکاران
هاي  در آب با افزایش بیوماس ماهی در اثر مصرف اکسیژن توسط ماهی و همچنین شرکت در برخی واکنش

 مصرف نرخ موجب افزایش غذا هضم آن از پس و ماهیان تغذیه. یابد اي، در قسمت خروجی کاهش می تجزیه
 در موضوع این .Wedemeyer ,) (شود می نیز بیشتر حتی و درصد 50تا  ماهیان توسط آب ناکسیژ

 روند داشتن دلیل به تواند می اند، گرفته قرار هم سر پشت استخر چندین تا گاهی که آال قزل متوالی استخرهاي
  ).1387(، فغانی لنگرودي و همکاران باشد اهمیت حایز بسیار پایینی استخرهاي در آب کیفی نزولی
 اسیدي یون غلظت بواسطه( مستقیم تأثیرات  که بوده آب کیفی مهم بسیار معیارهاي دیگر از آباسیدیته       

 به آمونیوم تبدیل مانند مواد، کیفی یا تبدیل و آب در سمی مواد انحالل طریق از(مستقیم  و غیر )بازي یا
در این کارگاه پرورشی میزان ). 1385(، نادري جلودار و همکاران دارد آبزي موجودات و آبی بر محیط )آمونیاك
توان گفت که کاهش در میزان  می. )˂05/0p( آب از ورودي به خروجی افزایش معنی داري داشت اسیدیته

 تغییرات کم در میزان اسیدیته. شود درجه حرارت آب سبب پایین آمدن اسیدیته و اسیدي شدن محیط می
  ).1385(نادري جلودار و همکاران ، گردد بسیار مهم بوده و باالرفتن آن موجب افزایش غلظت آمونیاك می

، ) 1998( Reddingو  Milden؛ )2005(و همکاران  Maillardدر این مطالعه همانند گزارشات        
و از  دار بوده آماري معنیاختالف میان مقدار کل جامدات معلق  موجود بین آب ورودي و خروجی از نظر 

 وقتی آب ورودي که: صورت بیان کردند ورودي به سمت خروجی افزایش داشت که دلیل این امر را به این
پایین دارد مورد استفاده ماهی قرار گیرد، آلوده شده و مواد معلق موجود در آن که همان مدفوع  جامدات معلق

در آب  جامدات معلقباشد، افزایش یافته، که این افزایش  یماهی، غذاهاي خورده نشده و دیگر ترکیبات م
هاي کارگاه  سازي استخر و دیگر فعالیت هاي غذادهی، برداشت، تمیز اي بوده و در زمان صورت دوره خروجی به
نیتروژن به صورت محلول  1996( ،%85( Heinenو ) Braaten1991 (طبق مطالعات . شود بیشتر می

در  جامدات معلق کلهاي آمونیاك، نیترات و نیتریت با افزایش میزان  در نتیجه، افزایش میزان غلظت. باشد می
  .دار خواهد بود خروجی معنی

نادري جلودار و ؛ )2009(و همکاران   Kirkajaic ؛)2002(و همکاران  Mmochiهمانند مطالعات        
ها مقادیر  برداري ، در این مطالعه نیز در تمامی نمونه)2012(و همکاران  Rahimibashar و )1385(همکاران 

ترین دالیل آن با توجه به  دار افزایش داشت، که یکی از مهم آمونیاك از ورودي به سمت خروجی به طور معنی
 شدن تراکم ماهی موجود،پرورشی استخر و به دنبال آن زیاد  هاي فعالیت مطالعات محققین ذکر شده، افزایش

میزان . است سموم و داروها انواع مختلف، ترکیبات با غذایی مواد شیمیایی، کودهاي انواع از استفاده با همراه
    .باشد غلظت آمونیاك در آب تحت تأثیر دو عامل اسیدیته و دما می

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-          () 

رود و برعکس در دما و  واکنش از سمت چپ به راست پیش می اسیدیتهطبق فرمول با کاهش دما و       
و  Broderius  یابد، باال واکنش از راست به چپ پیش رفته و سمیت ناشی از آمونیاك افزایش می اسیدیته

  )(همکاران 
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در کارگاه پرورشی با . دار در خروجی نسبت به ورودي بیشتر بود مقادیر نیتریت و نیترات به طور معنی      
این مقادیر در طول . شدت گرفتن فعالیت و رشد ماهی، نیترات و نیتریت تولید شده نیز بیشتر می گردد

ب و عمل نیتریفیکاسیون ها نوساناتی داشت که دلیل آن شرایط متفاوت اکسیژن محلول در آ برداري نمونه
 تجزیه طریق از و آبزیان در ها پروتیین شدن شکسته اثر در که است نیتروژن از سمی فرم آمونیاك. باشد می

 در آمونیاك. شود می آب محیط وارد آبی گیاهان و توده زیست یا ، غذایی مواد از ناشی آلی مواد باکتریایی
شود، اسماعیلی  می آبزیان تلفات باعث باال مقادیر و در مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تغییرات باعث کم مقادیر
 از نیتریفیکاسیون فرایند اثر بر ماهی پرورش استخرهاي در نیز نیتریت ).( ,Campbell )1383(ساري 

 اثر در همچنین و خود خودي به دو ترکیب این دیگر سوي از ).Campbell )شود،  می تولید آمونیاك
 انسان آب آشامیدنی بر که شوند می آبی هاي محیط در  یوتریفیکاسیون پدیده باعث نیترات و آمونیوم به تبدیل
پدیده نیتریفیکاسیون به مقدار قابل توجهی در دیواره استخر  ).(و همکاران  .Zhangدارد نامطلوب تأثیر

اي از آن  کنند ولی بخش عمده هر چند ماهیان آمونیاك تولید می. شود ها انجام می پرورش ماهی یا سایر قسمت
نتایج  .به نیترات که سمیت باالتري هم داشته، تبدیل شده و مصرف اکسیژن را نیز به دنبال خواهد داشت

 بر آال قزل ماهی کارگاه پرورش پنج اثرروي  1998در سال  Helfrichو  Selongز تحقیقات حاصل ا
 طور به نیتریت و نیترات  ، آمونیوم هاي یون غلظتنشان داد که در ویرجینیا  هدواتر رودخانه آب کیفیت

 غلظتبا افزایش  1996و همکاران در سال  Lochیافت، همچنین  افزایش رودخانه دست در پایین چشمگیري
آالي  پروري کارگاه پرورش ماهی قزل هاي آبزي نیتریت و نیترات در نتیجه فعالیت ، آمونیوم هايیون

سو  دست آمده از این پژوهش هم هاي کارولیناي شمالی مواجه شدند، که با نتایج به کمان بر روي رودخانه رنگین
  .می باشند

ه فعالیت ناشی از پرورش ماهی می تواند مقادیر معیارهاي آب مورد هرحال نتایج این مطالعه روشن ساخت ک به
آال را تغییر داده و باعث افزایش و نامطلوب شدن برخی از معیارهاي  استفاده در طول زمان پرورش ماهی قزل
همچنین میزان این تأثیر گذاري تا حد زیادي با توجه به شرایط . فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده گردد

  .طی به روند پرورش ماهی و شدت فعالیت آن داردمحی
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