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ارزیابی اثرات کارگاههای پرورش ماهی قزلآال بر کیفیت آب و تعیین توان خودپاالیی
رودخانههای هراز و تجن
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چکیده
آبزی پروری ابزار مهمی برای افزایش رشد اقتصادی در نواحی شهری و روستایی از طریق ایجاد
شغل و در آمد است .در راستای اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش تولید
ماهیان پرورشی ،ایجاد کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان سردابی بر روی رودخانههایی نظیر هراز و
تجن بـهعنـوان بزرگترین و پرآبترین رودخانـههای اسـتان مازندران بدون هرگونه مطالعهای انجام
میگیرد .بهطوریکه در طراحی و ساخت آنها دقت الزم نسبت به رعایت فواصل با کارگاههای
باالدست و پایین دست و همچنین امکان پاالیش آب خروجی قبل از ورود به مسیر رودخانه صورت
نمیگیرد .از آن جا که استفاده از آب رودخانههای هراز و تجن بهمنظور ایجاد و توسـعه کارگـاههـای
تکثیـر و پـرورش ماهی قزلآال به سرعت رو به گسترش میباشد ،لـذا ســنجش شاخصهای کیفــی
آب این رودخانه و ارزیابی تاثیر کارگاهها بر آنها و بهعالوه تعیین توان خودپاالیی این رودخانهها
ضروری میباشد .در پژوهش حاضر ،ارزیابی اثرات کارگاههای پرورش قزلآالی رنگین کمان بر
کیفیت آب و تعیین توان خودپاالیی رودخانههای هراز و تجن با بررسی تاثیر کمی و کیفی پساب
خروجی مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (،BOD ،PO4 ،NH4 ،NO3 ،NO2
 )TDS ،TSS ،TS ،EC ،DO ،pH ،CODآب رودخانههای هراز و تجن صورت گرفت .برای انجام این
پروژه  9ایــستگاه در رودخانه هراز و  5ایستگاه در رودخانه تجن انتخاب و نمونهبرداری شــدند.
نمونه برداری قبل از ورودی آب هـر مزرعـه و بعد از آن در دو ایـستگاه کـه ایـستگاه اول در فاصله
 51-011متـری و ایستگاه بعـدی در فاصله حدود  0/5-2کیلومتری آنها برای مطالعه رونـد
خودپاالیی رودخانـه انجام شد .نتایج نشان داد که این رودخانهها در حال حاضر توان خودپاالیی
آالیندههای ناشی از کارگاههای پرورش ماهی را دارند ولی با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش
تعداد کارگاههای پرورش ماهیان سردابی و همچنین عدم کنترل آالیندههای وارده به این رودخانهها ،در
فاصله زمانی نه چندان طوالنی آلودگی این رودخانهها از معضالت جدی خواهد بود .همچنین در
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پـاییندسـت مجتمـع پرورش ماهی در منطقه گزنک ،پساب مزارع تاثیرات شـدیدی بـر اکوسیـستم
رودخانـه وارد کـرده کـه مدیریت علمی مزارع این منطقه ضروری بهنظر میرسد .فواصل مزارع
پرورش ماهی ایجاد شده ،در رودخانه هراز مبنای علمی نداشته و بررسی حاضـر نـشان میدهد
خودپاالیی آن در فاصله  0/5-2کیلومتری بعد از مزرعه نسبتا قابل توجه میباشـد .بنـابراین رعایـت
این فاصله بین مزارع پرورش ماهی در حفظ سالمتی اکوسیستم رودخانه موثر میباشد .با توجه به
اینکه پساب کلیه مزارع بهطور مستقیم وارد اکوسیستم رودخانه میشوند ،لـذا بهتـر اسـت کلیـه ایـن
واحـدها از سیستمهای مجهز برای تصفیه پساب و فاضالب استفاده نمایند.
کلید واژهها :پساب ،مرزعه پرورش ماهی ،قزلآال ،خودپاالیی ،هراز ،تجن
مقدمه
آبهای سطحی پتانسیل زیادی برای آلوده شدن دارند .این آبها از دیرباز بهطور جدی از سوی
جوامع بشری و مراکز صنعتی مورد تهدید بودهاند که نتیجه آن فاضالبی است که از صنایع تولیدی و
غیر تولیدی ایجاد شده و باعث به مخاطره انداختن شرایط اکولوژیک زیستگاههای آبزیان میشود .یکی
از استفادههای مرسوم از منابع آب ،پرورش آبزیان میباشد .احداث کارگاههای پرورش ماهیان سردابی
در کنار رودخانهها در ایران و دیگر کشورها بهصورت امر رایج در آمده است .فاضالب این کارگاهها
مستقیما وارد رودخانهها شده و مسلما آثار سویی را به دنبال خواهد داشت.
متاسفانه در حال حاضر علیرغم کمبود آب آشامیدنی ،در اغلب شهرهای کوچک و بزرگ ایران،
هیچگونه استاندارد مشخصی جهـت ایجـاد کارگـاههـای تکثیـر و پـرورش ماهیـان سـردابی بـر روی
رودخانههای جاری با آب دائم که از شاهرگهای حیاتی جامعه بهشمار میروند صورت نمیگیرد .این
کنترل که باید از جهت میزان ترکیبات آالینده در خروجی کارگاهها و امکـان شـرایط پـاالیش آنهـا از
یک سو و رعایت فاصله مطمئن با کارگاه بعدی جهت فرصـت خودپـاالیی رودخانـه انجـام گیـرد ،در
حال حضر رعایت نمیشود و با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش تولید ماهیان پرورشـی بـدون
هرگونه مطالعهای اقدام به ایجاد کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان سردابی بر روی رودخانههایی نظیر
هراز و تجن میگردد که در طراحی و ساخت آنها دقت الزم نسبت به رعایت فواصل با کارگـاههـای
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باالدست یا پاییندست و همچنین امکان پاالیش آب خروجی قبل از ورود بـه مسـیر رودخانـه نشـده
است .بدیهی است در فاصله زمانی نه چندان زیاد بهعلت نیاز به منابع آبی جدیـد آشـامیدنی ،آلـودگی
آنها از معضالت جدی خواهد بود (اسماعیلی.)0739 ،
پساب مزارع قزل آال بهطور عمده شامل سه دسته مواد آلوده کننده است:
 -0مواد جامد معلق که شامل غذای خورده نشده و مدفوع ماهی است.
 -2مواد محلولی که توسط ماهی به محیط آزاد میشود که بزرگترین سهم این مواد زایدات
ارگانیکی و ترکیبات ازته محلول (آمونیوم و اوره) است.
دو دسته مواد ذکر شده باعث اختالالت شیمیایی آب ناشی از فرایندهای تجزیه میگردد که
مهمترین آنها ازدیاد  ،BODازت آمونیاکی ،نیترات ،نوسانات شدید اکسیژن محلول و تغییرات

pH

ناشی از به هم خوردن موازنه شیمیایی در آب میباشد.
 -7مواد شیمیایی باقیمانده از درمان هـای دارویـی انجـام شـده مثـل سـولفات مـل ،فرمـالین،
قارچکشهایی مثل ماالشیت گرین و انواع مختلف آنتی بیوتیــکها مثل سـولفانامیدها حتـی
در مقادیر نسبتا کم خـود از عوامـل تشـدیدکننـده اخـــتالالت شـیمیایی در آب مـیباشـد
(.)Selong and Helfrich, 1998
اثر مستقیم پساب روی آبهای جاری مزارع پرورش ماهی پاییندست بـوده کـه باعـث افـزایش
کدورت آب بههمراه پایین آوردن میزان اکسیژن محلول در آب میباشد که ممکن است بـا بـاال رفـتن
دمای آب نیز همراه باشد که علت را شاید بتوان این گونـه توضـید داد کـه اصـوال آبهـای کـدر در
مجاورت نور خورشید بهعلت جذب انرژی نور توسط ذرات معلق موجود در آب سریعتر از آبهـای
شفاف گرم میشوند .پساب بهطور چشمگیری میتواند برای موجودات زنده آب سمی باشد که بیشـتر
بهخاطر وجود آمونیاک ،دی اکسیدکربن ،نیتروژن به اشکال نیتریت و نیترات و همچنین فسفات موجود
در آب است ( .)Boyd and Tucker, 1998کیفیت آبی کـه در مـزارع پـرورش ماهیـان سـردابی مـورد
استفاده قرار میگیرد بهصورت ذیر تغییر مییابد:
کاهش اکسیژن محلول ،افزایش دیاکسـید کـربن ،افـزایش آمونیـاک ،افـزایش نیتریـت ،افـزایش
فسفات ،افزایش نیترات ،افزایش مواد معلق و رسوبی ،افزایش .BOD
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آبزیپروری ابزار مهمی برای افزایش رشد اقتصادی در نواحی شهری و روستایی از طریق ایجـاد
شغل و درآمد است .با این وجود باید به روشهای تولید توجه الزم مبذول گردد تا اثرات منفی فرایند
تولید در آبزیپروری کاهش یابد .مطالعـات علمـی فراوانـی در خصـو

تـاثیر احـداث اسـتخرهای

پرورش ماهی بر رودخانهها و اثرات زیست محیطی آنها بر اکوسیستمهای آبی در جهـان انجـام شـده
است .مشخص نمودن میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب مزارع پرورش ماهی که بـه منـابع آبـی
رها میشوند و تعیین تاثیر آبزیپروری بر این پارامترها ،اطالعات پایه را جهت تنظیم مقررات حفاظت
از محیط زیست فراهم مینماید .بر اساس ایـن اطالعـات ،پـرورشدهنـدگان مـاهی ملـزم بـه توسـعه
سیستمهای تصفیه پساب مزارع و بهبود شرایط محیطی در منابع آبی خواهند شد .از آن جا که اسـتفاده
از آب رودخانه هراز بـهعنـوان بزرگترین و پرآبتـرین رودخانــه اســتان مازنـدران جهــت امــور
مختلف بهویژه ایجاد و توسـعه کارگـاههـای تکثیـر و پـرورش ماهی قزلآال به سرعت رو به گسترش
میباشد ،لـذا لـزوم ســنجش شاخصهای کیفــی آب این رودخانه و ارزیابی تاثیر کارگاهها بر آن بـا
توجه به مصرف مـواد غذایی ،سموم و داروهای مختلـف و همچنـین دفـع فضــوالت و مـواد دفعـی
آبزیان و بهعالوه تعیین توان خودپاالیی این رودخانه ضروری میباشـد .در پـژوهش حاضـر ،ارزیـابی
اثرات کارگاههای پرورش قزلآالی رنگین کمان بر کیفیت آب و تعیین توان خودپاالیی رودخانـههـای
هراز و تجن با بررسی تاثیر کمی و کیفی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات فیزیکـی
و شـــیمیایی ( )TDS ،TSS ،TS ،EC ،DO ،pH ،COD ،BOD ،PO4 ،NH3 ،NH4 ،NO3 ،NO2آب
رودخانه هراز و تجن صورت گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رودخانه هراز یکی از رودخانههای مهم حوضه آبریز دریای خزر بـوده و پـرآبتـرین رودخانـه
غرب مازندران و یکی از  7رودخانه پرآب شمال کشور محسوب میشود (افشـیننـژاد )0737 ،کـه از
دامنه شرقی کوه پالون گردن ٠1 ،کیلومتری جنـوب غربـی آمـل و  31کیلـومتری جنـوب غربـی نـور
سرچشمه گرفته و تا پلور ،رودخانه الر و از آن پل هراز نامیده میشود (روشـن طبـری .)0735 ،ایـن
رودخانه یکی از رودخانههای دائمی استان مازندران اسـت .طـول رودخانـه هـراز  0٠5کیلـومتر بـوده
4
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(افشیننژاد )0737 ،و حوزه آبخیز رودخانه هراز بـا مسـاحتی حـدود  5011کیلـومتر مربـع در بخـش
شمالی سلسله جبال البرز 75 ،درجه و  ٥5دقیقه تا  7٣درجه و  ٥2دقیقه عرض شـمالی و  50درجـه و
 23دقیقه تا  52درجه و  ٥2دقیقه طول شرقی واقع شده است (روشن طبری.)0735 ،
انتخاب ایستگاهها و نحوه نمونهبرداری

برای انجام این پروژه سه مزرعـه تکثیـر و پـرورش ماهی بر اساس مطالعات میدانی انتخاب
شدند (بهطوریکه هم باالدست و هم پاییندست رودخانه پوشش داده شود) .نمونهبرداری قبل از
ورودی آب هـر مزرعـه (ایستگاه شاهد) و بعد از آن در دو ایـستگاه کـه ایـستگاه اول در فاصله
 51-011متـری (جـایی کـه آب خروجـی ایـن مزرعه با آب رودخانه مخلوط میشود) و ایستگاه
بعـدی در فاصله حدود  0/5-2کیلومتری آنها برای مطالعه رونـد خودپاالیی رودخانـه (محلـی کـه
بخـشی از اثـرات منفـی پساب کارگاه کاهش یافته) ،انجام شد .در مجمـوع  9ایــستگاه در روخانه
هراز و  5ایستگاه در رودخانه تجن انتخاب و نمونهبرداری شــدند.
جدول  -1شماره ایستگاهها و نام محلهای نمونهبرداری در رودخانه هراز
شماره ایستگاه

محل نمونهبرداری

0

باالدست مزرعه پرورش ماهی اول

2

محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی اول به داخل رودخانه هراز

7

 0/5-2کیلومتر پاییندست مزرعه پرورش ماهی اول

٥

باالدست مزرعه پرورش ماهی دوم

5

محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی دوم به داخل رودخانه هراز

٣

 0/5-2کیلومتر پاییندست مزرعه پرورش ماهی دوم

3

باالدست مزرعه پرورش ماهی سوم

٠

محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی سوم به داخل رودخانه هراز
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 0/5-2کیلومتر پاییندست مزرعه پرورش ماهی سوم
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جدول  -2شماره ایستگاهها و نام محلهای نمونهبرداری در رودخانه تجن
شماره ایستگاه

محل نمونهبرداری

0

باالدست مزرعه پرورش ماهی اول

2

محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی اول به داخل رودخانه تجن
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 0/5-2کیلومتر پاییندست مزرعه پرورش ماهی اول

٥

محل ورود پساب مزرعه پرورش ماهی دوم به داخل رودخانه تجن

5

 0/5-2کیلومتر پاییندست مزرعه پرورش ماهی دوم

شکل  -1ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه هراز .نقاط زرد :ایستگاه نمونهبرداری ،نقاط سبز :کارگاه پرورش ماهی قزلآال

ایستگاههای نمونهبرداری
در رودخانه هراز  9ایستگاه در حاشیه سه مزرعه پـرورش مـاهی کـه در منـاطق نیـاک بـهعنـوان
ایستگاه باالدست ،گزنک بهعنوان ایستگاه میانه و وانا بهعنوان ایستگاه پاییندست قرار داشتند ،انتخـاب
و نمونهبرداری شد (جدول  0و شکل  .)0در رودخانه تجن نیز  5ایسـتگاه در حاشـیه مـزارع پـرورش
ماهی موجود انتخاب و نمونهبرداری شد (جدول  2و شکل .)2
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شکل  -2ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه تجن .نقاط زرد :ایستگاه نمونهبرداری ،نقاط سبز :کارگاه پرورش ماهی قزلآال

آنالیز شیمیایی
تعدادی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل اکسیژن محلـول ( ،)DOهـدایت الکتریکـی
( )ECو  pHدر محل و با استفاه از دستگاه مولتی الین ،اندازهگیری شد .سپل نمونههای آب رودخانـه
با استفاده از ظروف پالستیکی یک لیتری جهت سـنجش مقـادیر سـایر پارامترهـای کیفـی آب شـامل
اکسیژنخواهی بیولوژیکی ( ،)BODاکسیژنخواهی شیمیایی ( ،)CODنیتریت ( ،)NO2نیترات (،)NO3
فسفات ( ،)PO4آمونیوم ( ،)NH4+مواد جامد معلق ( )TSSو مواد جامد محلول ( )TDSبـه آزمایشـگاه
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس جهت اندازهگیری انتقال داده شد.

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با نـرمافـزار آمـاری  SPSSنسـخه  03بـا اسـتفاده از آنـالیز
واریانل یک طرفه ( )One-way ANOVAو نرمالسـازی دادههـا بـا روش کولمـوگراف -اسـمیرنوف
انجام شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکـن ( )Duncanدر سـطد  5درصـد ( )P=0.05اسـتفاده
گردید .محاسبه دادهها و ترسیم نمودارها با  EXCELانجام شد.
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نتایج و بحث
نتایج سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه هراز به شرح زیر است:
مقدار  DOچه در تابستان و چـه در زمسـتان تغییـر معنـیداری در ایسـتگاههـای قبـل و بعـد از
کارگاههای پرورش ماهی نداشت .اگرچه مقدار  DOدر ایستگاههای بالفاصله بعد از کارگاهها بـهویـژه
ایستگاه شماره  5کمتر از ایستگاههای قبل و بعد از آن بود .مقدار  BODبهطور کلی در فصـل تابسـتان
در ایستگاههای بعد از کارگاههای پرورش ماهی بیشتر از ایستگاههـای قبـل و بعـد از کارگـاههـا بـود.
بهویژه در ایستگاه شماره  5که مقدار این پارامتر بهطور معنـیداری از ایسـتگاههـای قبـل و بعـد از آن
بیشتر بود (در تابستان) .مقدار  ECدر کارگاههای قبل و بعد از کارگاه پرورش ماهی تغییـر معنـیداری
نداشت .اگرچه اندکی افزایش داشت .مقدار  pHنیز در ایستگاههای بعد از مزرعه پرورش ماهی بیشـتر
از ایستگاههای قبل و بعد از آن بود (تابستان و زمستان) ،اما این اختالف معنیدار نبود.
مقدار آمونیوم هم در فصل تابستان و هم در فصل زمستان در ایستگاههای بعد از کارگاه پـرورش
ماهی بیشتر از ایستگاههای قبل و بعد از آن بود .که این اختالف تنها در ایستگاه شماره  5چه در فصـل
تابستان و چه در فصل زمستان معنیدار بود .مقدار نیتریت از باالدست به سمت پاییندسـت رودخانـه
روند افزایشی داشت ولی اختالف بین ایستگاههای قبل و بعد از کارگاه ،معنیدار نبود .همچنین مقـدار
نیتریت در ایستگاههای  0/5-2کیلومتری پایینتر از کارگاههـا بیشـتر از ایسـتگاههـای بالفاصـله بعـد از
کارگاه بود که این اختالف البته معنیدار نبود .نیترات هـم رونـدی مشـابه نیتریـت داشـت و اخـتالف
معنیداری بین ایستگاههای قبل و بعد از کارگاههای پرورش ماهی مشاهده نشد .مقدار فسفات نیـز بـه
سمت پاییندست روند افزایشی داشت ولی اختالف معنیداری بین ایستگاههای قبل و بعد از کارگاهها
مشاهده نشد .اگرچه مقدار آن در ایستگاههای بعد از کارگاههای پرورش ماهی بیشـتر از ایسـتگاههـای
قبل و بعد آن بود.
مقادیر  TSS ،TDSو  TSروند مشابهی با یکدیگر داشتند .بهطوری که مقدار آنها قبـل و بعـد از
کارگاه پرورش ماهی انـدکی افـزایش داشـت ولـی ایـن افـزایش معنـیدار نبـود .مقـادیر پارامترهـای
اندازهگیری شده در ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه هراز بهصورت زیر میباشد.
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شکل  -3میانگین  DO ،TSSو  BODدر نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه هراز
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شکل  -4میانگین  NH4 ،NO3و  PO4در نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه هراز
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شکل  -5میانگین  TS ،TDS ،NO2در نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه هراز
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شکل  -6میانگین  pHو  ECدر نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه هراز
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نتایج سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه تجن به شرح زیر میباشد:
مقدار  DOدر فصل تابستان و زمستان تغییر معنیداری در ایستگاههای قبل و بعد از کارگاههای
پرورش ماهی نداشت .مقدار  BODنیز تنها در ایستگاه دوم تجن در فصل تابستان با ایستگاههای قبل
و بعد از آن اختالف معنیدار داشت .مقدار  ECنیز تفاوت معنیداری در ایستگاههای مورد مطالعه
بهویژه قبل و بعد از کارگاه پرورش ماهی از خود نشان نداد (چه در فصل تابستان و چه در فصل
زمستان) .مقدار  pHاگرچه نوسانات زیادی در ایستگاههای مختلف بهویژه فصل تابستان داشت ،اما
اختالف معنیداری را بین ایستگاههای مختلف و همچنین قبل و بعد از کارگاه پرورش ماهی نشان
نداد.
مقدار آمونیوم نیز تنها در ایستگاه  2و آن هم در فصل تابستان با سایر ایستگاهها تفاوت معنـیدار
داشت و مقدار آن از ایستگاه قبل از پرورش ماهی بیشتر بود .مقدار نیتریت از باالدست به سمت پایین
دست روند افزایشی داشت ،ولی تفاوت معنیداری بین ایستگاههای قبل و بعد از کارگاههـای پـرورش
ماهی مشاهده نشد .همچنین نیترات روندی مشابه نیتریت داشت و اثر قابل توجهی کـه ناشـی از ورود
پساب کارگاههای پرورش ماهی باشد ،در مورد این پـارامتر مشـاهده نشـد .مقـدار فسـفات هـم بـین
ایستگاه های مختلف تـا حـدودی نوسـان داشـت ولـی اخـتالف معنـیداری بـین مقـادیر فسـفات در
ایستگاههای مختلف و همچنین قبل و بعد از کارگاه پرورش ماهی مشاهده نشد.
مقادیر  TSS ،TDSو  TSهم تقریبا روند مشابهی داشتند و تفاوت معنیداری بـین ایسـتگاههـای
مختلف و همچنین قبل و بعد از کارگاه پرورش ماهی مشاهده نشد .مقـادیر پارامترهـای انـدازهگیـری
شده در ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه تجن بهصورت زیر میباشد:
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شکل  -7میانگین  DO ،TSSو  BODدر نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه تجن
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شکل  -8میانگین  NH4 ،PO4و  NO3در نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه تجن
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شکل  -9میانگین  TDS ،NO2و  TSدر نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه تجن
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شکل  -11میانگین  pHو  ECدر نمونههای مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف رودخانه تجن

نتایج تحقیقات لوچ و همکاران ( )099٣مبین تغییرات ذیل در نتیجه فعالیت مزارع پرورش ماهی
بر روی بوم سازگانهای آبی اطراف آنها میباشد:
 -0افزایش رسوبگذاری
 -2افزایش جامدات معلق و مواد آلی محلول
 -7کاهش میزان اکسیژن محلول به دلیل تنفل ماهیها و افزایش اکسیژن موردنیاز زیستی
 -٥افزایش غلظت آمونیوم ،نیترات و نیتریت
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 -5افزایش سمیت آمونیوم
البته با توجه با گونه ،اندازه و سن ماهی ،تراکم ماهیها در استخر میزان مواد آالینده تولید شده
کارگاهها بسیار متفاوت است.
در استخرهای پرورش ماهی قزلآال ،آمونیاک که بهطور طبیعی از طریق آبشش ماهیها و از راه
مدفوع آنها و نیز شکسته شدن سلولهای مرده توسط باکتریها ،وارد آب شده که میزان آن  ٣/5تا 3
ساعت پل از غذادهی ماهیان به حداکثر خود میرسد .قسمت عمده آمونیاک محلول در آب بعدا
تبدیل به آمونیوم شده که برای ماهی ،سمی بهشمار نمیآید.
کارگاه پرورش ماهی در حاشیه رودخانههای هراز و تجن شامل استخرهای بزرگ رو باز بود که
حجم زیادی از آب را از باالدست خود برداشته و پل از فعالیت آبزی پروری ،مجددا در پاییندست
به رودخانه رها میکند .مطالعات قبلی نیز تاثیر منفی استخرهای پرورش ماهی روی جوامع ماهیان
ساکن در رودخانه را به خوبی ثابت کرده است؛ با این حال  Raczyńskaو همکاران ( )2102معتقد
هستند که بسیاری از اثرات منفی توسعه و احداث استخرهای پرورش ماهی هنوز مطالعه نشده است.
در ایران ،از یک طرف ،تامین مواد غذایی ،موجب گسترش و میل به گسترش صنعت آبزی پروری
شده است و از سوی دیگر با توجه به محدودیتهای منابع آبی ،الزم است نسبت به نظارت کامل بر
اجرای اصولی ساخت استخرها دقت شود .بدیهی است که خروجی پساب استخرهای پرورش ماهی
حاوی مواد آلی زیادی است که ناشی از مصرف مواد غذایی ،رشد ماهیان میباشد .این مواد آلی در
نتیجه تجزیه زیستی ،میزان اکسیژن آب را به شدت کاهش میدهند ،دمای آب را افزایش و نهایتا ضمن
افزایش کدورت آب ،موجب از دست رفتن تعادل طبیعی اسیدیته در آبهای جاری میشوند؛ همچنین
خروجی پساب ،حاوی مقادیر زیادی ترکیبات نیتروژن دار از جمله آمونیوم است که برای اکوسیستم
خطرآفرین است.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج نادری جلودار و همکاران ( )2113و  )2102( Raczyńskaکامال
مطابقت دارد .توجه به پتانسیل خودپاالیی رودخانه ،کنترل ظرفیت تولید و استفاده از روشهای تصفیه
آب استخرها همچون هوادهی بیشتر و سیستمهای برگشتپذیر برای کنترل آلودگیهای زیست
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محیطی ناشی از آبزی پروری خصوصا در پاییندست الزم است .نکته دیگری از تاثیرات فعالیتهای
آبزی پروری بر اکوسیستمهای طبیعی ،دفع مواد شیمیایی است که برای شستن استخرها و تاسیسات
استخر به محیط وارد میکنند .ورود مواد گندزدایی همچون کلر ،نفتالین ،استون و  ...به محیط بهخاطر
لزوم شستشوی استخرها ثابت شده است.
بررسیهای انجام شده در آبهای داخلی ایاالت متحده نشان میدهد که آبهایی با قابلیت
هدایت الکتریکی  051-511میکروموس بر سانتیمتر دارای ارزش مختلف شیالتی میباشند و خارج
از این حدود نشانگر مناسب نبودن آنها برای گروههای خاصی از ماهیان و بیمهرگان میباشد
(Kelly et al.,1998؛ نادری و همکاران .)07٠5 ،البته در آبهایی با قابلیت هدایت الکتریکی تا 2111
نیز میتواند به منظور استفاده در صنعت تکثیر و پرورش ماهی بهکار رود .باال بودن قابلیت الکتریکی
در بیشتر موارد در ایران منشا زمینشناسی دارد.
حاشیه رودخانههای هراز و تجن بهواسطه پتانسیل بالقوهای که در زمینه آبزی پروری دارا
میباشد ،زمینه مساعدی را در خصو

جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت فراهم

نموده است (میرابزاده اردکانی .)0737 ،اگرچه امر تکثیر و پرورش از نگاه اول ممکن است به ظاهر
آسان جلوه نماید ،لیکن بهمنظور استمرار امر پرورش در این منطقه الزم است تا دورنمای مسائل آتی
این امر از جمله تعیین توان اکولوژیک آبزی پروری در منطقه و همچنین وضعیت خودپاالیی آب
رودخانه به دقت مدنظر قرار گیرد.
یکی از فاکتورهای شاخص هیدروشیمی آب اکسیژن محلول میباشد که در این بررسی حتی در
بحرانیترین شرایط که در فصول گرم سال پیش میآید مقدار آن از  3/3میلیگرم در لیتر در هراز و از
 3/5در تجن کمتر نشده است .به این ترتیب با توجه به اینکه حد کمینه اکسیژن محلول برای یک نهر،
تا بتواند تنوع زیستی و سالمت اکولوژیک خود را حفظ نماید  ٣میلیگرم در لیتر میباشد (

EPA,

 .)1996میـزان اکـسیژن محلـول در تمـام فصول سال بیشتر از  3میلیگرم در لیتر برآورد گردید که با
نتایج مطالعه در نهرهای ویرجینیا همسو میباشد ( .)Selong and Helfrich, 1998رودخانه هراز و
تجن از نظر این شاخص کیفی آب در شرایط مطلوبی میباشند .تغییرات اندک اکسیژن در طول مسیر
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مورد مطالعه تحت تاثیر عوامل آشفتگیزا قرار دارد .مانند ،خروجی کارگاههای پرورش ماهی و
مصرف اکسیژن در مزارع ،مناطق مسکونی روستایی و رستورانها میباشد .در مورد اکسیژن محلول می
توان چنین استنباط کرد که رودخانه هراز و تجن از نظر میزان اکسیژن محلول در هر دو فصل
نمونهبرداری از میزان مطلوبی برخوردار بوده که این مساله بهدلیل پایین بودن دمای هوا در این مناطق
و شیب زیاد رودخانه و در نتیجه تالطم و سرعت زیاد آب میباشد.
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده کیفیت در محیطهای آبی و رودخانهها BOD ،میباشد لذا هر
چه مقدار مواد آلی نهرها بیشتر باشد اکسیژن بیشتری برای تجزیه هوازی آنها نیاز است که خود،
کاهش اکسیژن محلول در دسترس برای سایر موجودات را بههمراه دارد .بهطور کلی در تابستان
بیشترین مقادیر  BODرا داریم که دلیل اصلی آن افزایش فعالیتهای انسانی ،گرم شدن هوا و همچنین
افزایش میزان تولید کارگاههای پرورش ماهی قزلآال میباشد.
آژانل حفاظت محیط زیست ایاالت متحده براساس مقادیر  ،BODآبهای رودخانهها را از
لحاظ کیفـی طبقهبندی نموده که معموال محدودهای بین  1-2میلیگرم در لیتر را برای آبهـای بـسیار
پـاکیزه و  7-5میلی گرم در لیتر را برای آبهای نسبتا آلوده و بیش از  5میلیگرم در لیتر را بـرای
آبهـای بـسیار آلـوده در نظر گرفت ( .)EPA, 1996بر این اساس تمامی ایستگاههای مطالعاتی این
تحقیـق در مـدت بررسـی در طبقه آبهای نسبتا آلوده قرار گرفته ،در حالی که ایستگاه  5هراز در
طبقه با آلودگی شدید قرار میگیرد .البته این ارزیابی در فصول مختلف سال وضعیت متفاوتی داشته
است .براساس نتایج مطالعه حاضر به استثنای  ،NH4سایر مواد مغـذی شـامل  PO4 ،NO2و  NO3بـین
ایـستگاههای مختلف در مدت بررسی اختالف معنیداری را نشان نمیدادند .ایستگاه  5هراز و  2تجن
بـا بیـشترین آلودگی آلی ناشی از فعالیت مزارع ،از لحاظ مقدار  NH4و  BODتفاوت معنیداری با
ایـستگاههـای قبل و بعد از خود نشان میداد .در تابستان نیز این اختالف در بین ایستگاههـای
مختلـف شـدت بیـشتری پیـدا کرده ،بهطوری که مقدار  NH4و  BODایستگاه  5هراز و  2تجن با
ایستگاههای قبل و بعد از خود دارای اختالف معنیداری بـوده که نشاندهنده تاثیر مزرعه و
خودپـاالیی رودخانـه در ایـستگاه  ٣هراز و  7تجن میباشـد .در تحلیـل افزایش مقدار  NH4ایـن
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موضوع اشاره میشود که ماهیان پروتئین موجود در غذایشان را هضم کرده و آمونیاک را از طریق
آبشش و مدفوع به بیرون دفع مینمایند .آمونیاک براثر فرایند نیتریفیکاسیون به نیتریت و سپل بـه
نیتـرات غیـر سمی تبدیل میشود .مزارع پرورش ماهی  NH4قابل توجهای را تولید میکنند که بـا
فاصـله گـرفتن از مزارع پرورش ماهی و مطلوب شدن شرایط اکسیژنی سرعت عمـل نیتریفیکاسـیون
شـدت بیـشتری پیـدا کرده ،بنابراین در بررسی حاضر افزایش میزان نیترات طی عمل خودپاالیی
رودخانه در ایستگاههـای  ٣ ،7و ( 9در فا صله  0/5-2کیلومتری بعد از هر مزرعه) منطقی به نظر
میرسـد .همچنـین علیرغم دمای باالی آب رودخانه هـراز در تابـستان و شـدت پیـدا کـردن فراینـد
نیتریفیکاسـیون ،مقـاد یر آمونیاک و نیتریت در این فصل بیشتر از فصل زمستان بوده که بهنظر میرسد
ناشی از فعالیت مـزارع باشـد .میزان فسفر برای آبهای طبیعی سطحی حداکثر  1/0میلیگرم در لیتر
بیان گردید ( .)EPA, 1996بـر ایـن اساس با توجه به مقادیر فسفر بهدست آمده در ایستگاههای
مطالعاتی ،ایستگاه  5هراز و پایینتر از آن و همچنین ایستگاههای  2و  ٥تجن ،از وضـعیت مطلـوبی
برخوردار نبوده است که میتواند ناشی از تاثیر مزارع پرورش ماهی و به احتمال بیشتر ورود
فاضالبهای شهری و روستایی باشد.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات تعدادی از محققین

(Selong and Helfrich, 1998؛ Costa-

Pierce, 2002؛ کاظم زاده خواجویی و همکـاران )07٠0 ،درارتبـاط بـا تـأثیر پـساب مـزارع بـر
میـزان نوترینت های رودخانه همسو است.
در پژوهش حاضر مقدار متوسط  NH4اندازهگیری شده در ایستگاهها در محـدوده نرمـال بـوده
کـه بـرای آبهـای طبیعـی در حـد کمتـر از یـک میلـیگـرم در لیتـر بیـان شـد (EPA, 1996؛
 .)McNeely and Neimanis, 1979نیتریت از نظر استاندارد زیست محیطی نباید از  1/50میلیگرم در
لیتر بیـشتر باشـد و در آبهـای طبیعـی سطحی مقدار نیتریت  1/110میباشد (

McNeely and

 .)Neimanis, 1979در بررسی انجام شده نیتریت در منطقه مورد مطالعه از نظر استاندارد زیست
محیطـی در محـدوده نرمـال بوده ،ولی نسبت به آبهای طبیعی سطحی از مقدار بیشتری برخوردار
بود.
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مواد مغذی (فسفر و نیتروژن)  :هم فسفر و هم نیتروژن از مواد اساسی برای گیاهان میباشند که
اساس زنجیره غذایی را تشکیل میدهند .از آنجایی که فسفر در اکثر منابع آبی از مواد مغذی بسیار
محدود است ،افزایش حتی بسیار اندک در مقدار آن میتواند موجب وقایع نامطلوب نظیر رشد بیش از
اندازه گیاهان و جلبک هادر منطقه وارد شده گردد .فسفر در منابع آبی میتواند دارای منشا متعدد
طبیعی و انسانی باشد .منشا طبیعی شامل خاک و سنگ بستر است و منشا انسانی عمدتا شامل آبشویی
حاصل از کودهای مصرفی در کشتزارها ،فضوالت ناشی از مکانهای نگهداری حیوانات و شویندهها
میباشد .مقادیر فسفات بهدست آمده در ایستگاههای مطالعاتی تجن بهطور متوسط بین  1/15و  1/07و
در ایستگاههای مطالعاتی تجن بهطور متوسط بین  1/1٥تا  1/0٥میلیگرم فسفر در لیتر متغیر بوده
است .مقدار فسفات از  1/0میلیگرم در لیتر ( )EPA, 1996که برای آبهای طبیعی سطحی بیان شده
است .اگرچه مقدار این پارامتر در ایستگاههای بالفاصله بعد از پرورش ماهی بیشتر از این مقدار بود
ولی در فاصله  0/5-2کیلومتری بعد از آن به مقدار استاندارد رسید و این نشاندهنده توان خودپاالیی
و وضعیت مطلوب رودخانه تجن در ایستگاههای مورد مطالعه بود.
ازت در منابع آبی به اشکال مختلفی شامل آمونیوم ( ،)NH4نیتریت ( )NO2و نیترات ( )NO3در
آب وجود دارد .ازت از مواد مغذی گیاهان به حساب میآید ولی مقدار زیاد آن مشکالت کیفیتی را
برای منابع آبی ایجاد میکند مانند رشد بیش از حد گیاهان ،تغییر نوع گیاهان و جانوران نهرها .این
تغییرات میتواند بر شاخصهای آب تاثیر نموده و مقدار زیاد نیتراتها میتواند برای جانوران سمی
باشد .در بررسی انجام شده مقدار نیترات اندازهگیری شده در ایستگاههای مختلف هراز بین  2/2و ٣/0
و در ایستگاههای مختلف تجن بین  1/٥تا  7/5میلیگرم در لیتر اندازهگیری شده است .محدوده نرمال
نیترات برای آبهای طبیعی کمتر از یک میلیگرم در لیتر است (

;Mc-Neely and Neimanis, 1979

.)EPA, 1996
در بررسیهای انجام شده مقدار نیتریت اندازهگیری شده در ایستگاههای مختلف بین  1/10و
 1/172میلیگرم در لیتر متغیر بوده است .این مقدار نیتریت در محدوده نرمال گزارش شده برای
آبهای طبیعی میباشد که کمتر از  1/50میلیگرم در لیتر است (.)Mc-Neely and Neimanis, 1979
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مقدار آمونیوم در آبهای طبیعی کمتر از  0میلیگرم در لیتر است ( )EPA, 1996که در بررسیهای
انجام شده مقدار متوسط آمونیوم اندازهگیری شده در ایستگاههای مختلف بین  1/0و  1/٥٠2میلیگرم در
لیتر بود که در حد استاندارد زیست محیطی میباشد.
 pHآب از دیگر عوامل بسیار مهم کیفی آب میباشد که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر محیط
آبی و موجودات آبزی دارد .کاهش  pHموجب افزایش سمیت فلزات سنگین و سایر آالیندهها
میگردد .برای مثال با افزایش  0واحد اسیدیته مقدار آمونیاک  01برابر میشود (.)APHA, 1985
محدوده  pHبیان شده برای آبهای سطحی جهت حفظ تنوع بیولوژیکی در محدوده بین  ٣/5-9بیان
شده است ( .)EPA, 1996مقدار متوسط  pHآب رودخانه تجن در ایستگاههای مطالعاتی بین  3/٣تا
 ٠/2متغیر میباشد که در محدوده نرمال آبهای طبیعی قرار دارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از کارگاههای مورد مطالعه میتوان چنین بیان داشت که افزایش تولید
ماهی منجر به مصرف بیشتر مواد غذایی و مواد شیمیایی شده و در نتیجه تولید زایدات افزایش مییابد.
غذاهای مصرف نشده و هضم نشده بههمراه مواد دفعی ماهی ،آالیندههای خروجی کارگاههای پرورش
ماهی میباشند .فیلیپل و راس ( )09٠5بیان داشتند که به ازای هر تن تولید ماهی  051-711کیلوگرم
مواد غذایی مصرف نشده و  251-711کیلوگرم مدفوع به آب وارد میشود (.)Philips and Ross, 1985
همچنین مشخص شده که تقریبا به ازای  011تن مواد غذایی 01 ،تن ماده آلی در کارگاههای پرورش
ماهی قزل آال ایجاد میشود (.)Gown et al., 1991
نتیجهگیری
با مقایسه پارامترهای مورد مطالعه در آب رودخانه هراز و تجن میتوان گفت که این رودخانهها
در حال حاضر توان خودپاالیی آالیندههای ناشی از کارگاههای پرورش ماهی را دارند ولی با توجه به
سیاست کشور مبنی بر افزایش تعداد کارگاههای پرورش ماهیان سردابی و همچنین عدم کنترل
آالیندههای وارده به این رودخانهها ،در فاصله زمانی نه چندان طوالنی آلودگی این رودخانهها از
معضالت جدی خواهد بود .ساالنه حجم عظیمی از مواد آلی و مغذی از طریق کارگاههای پرورش
ماهی به آب رودخانه میریزد و با توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش تولید ماهیان پرورشی ،اگر
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روند احداث کارگاهها به همین صورت ادامه پیدا کند ،منجر به پدیده خوراکوری در این رودخانه و از
بین رفتن این بوم سازگان میشود .پل الزم است که قبل از احداث کارگاههای پرورش ماهیان
سردابی ،به ظرفیت کارگاه ،دبی آب رودخانه ،نوع تغذیه و میزان آن توجه کافی مبذول داشت.
استفاده از برخی پارامترهای کیفی آب و شاخصهای زیستی نشان داد کـه در پـاییندسـت
مجتمـع پرورش ماهی در منطقه گزنک (ایستگاه  )5پساب مزارع تاثیرات شـدید بـر اکوسیـستم
رودخانـه وارد کـرده کـه مدیریت علمی مزارع این منطقه ضروری است .فواصل مزارع پرورش ماهی
ایجاد شده ،در رودخانه هراز مبنای علمی نداشته و بررسی حاضـر نـشان داد ،خودپاالیی آن در فاصله
 0/5-2کیلومتری بعد از مزرعه نسبتا قابل توجه میباشـد .بنـابراین رعایـت این فاصله بین مزارع
پرورش ماهی در حفظ سالمتی اکوسیستم رودخانه موثر میباشد .با توجه به اینکه پساب کلیه مزارع
و همچنین فاضالبهای رستوران ها ،روستاها و واحدهای صنعتی حاشیه رودخانه بهطور مستقیم وارد
اکوسیستم رودخانه میگردند ،لـذا بهتـر اسـت کلیـه ایـن واحـدها از سیستمهای مجهز به تصفیه
پساب و فاضالب استفاده نمایند.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران این طرح از شرکت آب منطقـهای مازنـدران بـرای حمایـت مـالی ،کمـال تشـکر و
قدردانی را دارند.
منابع
اسماعیلی ساری ،ع .)0739( .مبانی مدیریت کیفـی آب در آبـزی پـروری .تهـران :موسسـه تحقیقـات
شیالت ایران.
اسماعیلی ساری ،ع .)07٠7( .هیدروشیمی :بنیـان آبـزی پروری .تهران :انتشارات اصالنی.
افشیننژاد ،ی .)0737( .رودخانههای ایران جلد دوم ،انتشارات وزارت نیرو -شرکت مهندسین مشـاور
جاماب.
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حسینعلی ثانی ،م .073٣ .بررسی آلودگیهای حاصل از مزارع تولید مـاهی قـزلآال روی بـوم سـازگان
رودخانه دوهزار تنکابن و نقش خودپاالیی آن ،پایـاننامه کارشناسی ارشد محیط زیست دانشــگاه
تهـران.
حسینی ،س.ح ،.سجادی ،م.م ،.کامرانی ،ا ،.سوری نژاد ،ا ،.رنجبر ،ح .تاثیر پساب مزارع پرورش مـاهی
قزلآالی رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب (اسـتان کرمانشـاه) .بـوم
شناسی آبزیان ،دوره دوم ،شماره چهارم .0792 .صفحه .29-79
روشـن طبـری ،م .)0735( .هیـدرولوژی و هیـدروبیولوژی رودخانه هراز .مجله علمی شیالت ایـران،
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Abstract
Aquaculture is considered as an important tool for increasing economic growth
in urban and rural area. Constructing cold-water fish farms along Haraz and Tajan
rivers has been done without any scientific investigations. Little attention has been
paid to the distances between farms. Moreover, the farms lack wastewater
treatment facilities, and untreated effluents are easily discharged into the
surrounding rivers. Construction and development of trout culture farms along
Haraz and Tajan rivers are increasing. So, assessment of water quality parameters
in these rivers as well as investigating self-purification potential of the rivers seems
to be necessary. In the current study, we have investigated the impacts of trout
farming on water quality parameters in Haraz and Tajan rivers and the selfpurification potential of these rivers. We have analyzed quantitative and qualitative
effects of farms effluents on physical and chemical characteristics (NO2, NO3, NH4,
PO4, BOD, COD, pH, DO, EC, TS, TSS and TDS) of these two rivers. Three
different farms in each river were selected. For each farm, samples were collected
from before farm inlet (control station), and two other stations, one at 50-100 m
(where the farm effluent enters the river) and one at 1.5-2 km (to assess the selfpurification potential) downstream of the farm. In total, 9 stations in Haraz river
and 5 stations in Tajan river were selected. The results showed that both Haraz and
Tajan rivers have the potential of purifying the effluents discharged by trout culture
farms. However, increasing the number of these farms in the future and also
releasing untreated effluents may cause important problems for these rivers. The
results also demonstrated that in downstream of the farms located in Gazanak
region, effluents had severe effects on the water quality. So, management and
screening of the farms in this region is needed. It seems that self-purifying potential
at 1.5-2 km downstream of the farms is considerable. Therefore, suitable distances
between farms can help in maintaining the health of the river ecosystem. In
addition, owners of the farms should be asked to use some facilities for treating the
effluents.
Keywords: Effluent, Aquaculture farm, Trout, Self-purification, Haraz, Tajan

27

