
 

پروری ابزار مهمی برای افزایش رشد اقتصادی در نواحی شهری و روستایی از طریق ایجاد شغل آبزی چکیده:

های تکثیر و پرورش و درآمد است. با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش تولید ماهیان پرورشی، ایجاد کارگاه

های اسـتان ترین رودخانـهترین و پرآبعنـوان بزرگهایی نظیر هراز و تجن بـهماهیان سردابی بر روی رودخانه

که در طراحی و ساخت آنها دقت الزم نسبت به رعایت طوریگیرد. بهای انجام میمازندران بدون هرگونه مطالعه

دست و همچنین امکان پاالیش آب خروجی قبل از ورود به مسیر رودخانه های باالدست و پایینفواصل با کارگاه

هـای منظور ایجاد و توسـعه کارگـاههای هراز و تجن بهگیرد. از آن جا که استفاده از آب رودخانهیصورت نم

های کیفــی آب این باشد، لـذا ســنجش شاخصآال به سرعت رو به گسترش میتکثیـر و پـرورش ماهی قزل

باشد. در ها ضروری میاالیی این رودخانهعالوه تعیین توان خودپها و بهها بر آنرودخانه و ارزیابی تاثیر کارگاه

آالی رنگین کمان بر کیفیت آب و تعیین توان خودپاالیی های پرورش قزلپژوهش حاضر، ارزیابی اثرات کارگاه

های هراز و تجن با بررسی تاثیر کمی و کیفی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات فیزیکی رودخانه

های ( آب رودخانه2NO، 3NO، 4NH ،4PO ،BOD ،COD ،pH ،DO ،EC ،TS ،TSS ،TDSو شیمیایی )

ایستگاه در رودخانه تجن  5ایــستگاه در رودخانه هراز و  9هراز و تجن صورت گرفت. برای انجام این پروژه 

 برداری قبل از ورودی آب هـر مزرعـه و بعد از آن در دو ایـستگاه کـهبرداری شــدند. نمونهانتخاب و نمونه

ها برای مطالعه کیلومتری آن 5/1-2متـری و ایستگاه بعـدی در فاصله حدود  50-100ایـستگاه اول در فاصله 

های ها در حال حاضر توان خودپاالیی آالیندهرونـد خودپاالیی رودخانـه انجام شد. نتایج نشان داد که این رودخانه

های پرورش به سیاست کشور مبنی بر افزایش تعداد کارگاه های پرورش ماهی را دارند ولی با توجهناشی از کارگاه

ها، در فاصله زمانی نه چندان طوالنی های وارده به این رودخانهماهیان سردابی و همچنین عدم کنترل آالینده

دسـت مجتمـع پرورش ماهی در منطقه ها از معضالت جدی خواهد بود. همچنین در پـایینآلودگی این رودخانه

پساب مزارع تاثیرات شـدیدی بـر اکوسیـستم رودخانـه وارد کـرده کـه مدیریت علمی مزارع این منطقه گزنک، 

رسد. فواصل مزارع پرورش ماهی ایجاد شده، در رودخانه هراز مبنای علمی نداشته و بررسی نظر میضروری به

باشـد. بنـابراین ه نسبتا قابل توجه میکیلومتری بعد از مزرع 5/1-2دهد خودپاالیی آن در فاصله حاضـر نـشان می

که باشد. با توجه به اینرعایـت این فاصله بین مزارع پرورش ماهی در حفظ سالمتی اکوسیستم رودخانه موثر می

شوند، لـذا بهتـر اسـت کلیـه ایـن واحـدها از طور مستقیم وارد اکوسیستم رودخانه میپساب کلیه مزارع به

 ی تصفیه پساب و فاضالب استفاده نمایند.های مجهز براسیستم

 


