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چکیده

آبزیپروری فعالیتی تولیدی است که توسعة بیرویة آن تأثیرات منفی بر منابع آبی خواهد داشت .این تحقیق با هدف بررسی تأثیر
فاضالب مراکز پرورش قزلآالی رنگینکمان بر رودخانة هراز و مطالعة قدرت خودپاالیی این رودخانه انجام شد .از  3مزرعه پرورش ماهی
در باالدست ،میان دست و پایین دست رودخانه هراز و  12ایستگاه منتخب در قبل از هر کدام از مراکز پرورش ماهی (شاهد) و فواصل
 1000 ،100و  2000متر پایینتر از محل ورود فاضالب با روش کامالً تصادفی نمونهبرداری شد .با توجه به شرایط قدرت خود پاالیی،
اثرات خروجی مزارع باالدست به مزارع مورد مطالعة بعدی و پاییندست نمیرسید .آنالیز فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب (دما،pH ،DO ،
 )PO4 ،NO3 ،TOC ،TDS ،COD ،BOD ،ECبا روشهای استاندارد و طبقهبندی ساپروبی توسط شاخص ارزش زیستی  Zصورت
گرفت .براساس نتایج ،در تمام ایستگاههای پایین دست افزایش معنیدار غلظت آالیندهها نسبت به ایستگاه شاهد مشاهده شد .غلظت
 BODنیز بهطور معنیداری در ایستگاههای بعد از مزارع باالتر از ایستگاه شاهد بود .علیرغم خودپاالیی مناسب رودخانه براساس
پهنهبندی ،بهخاطر حجم باالی فاضالب ورودی ،بیشتر بخشهای رودخانه در شرایط یوتروفی کامل و پلی ساپروبی قرار دارند.
باالدستترین کارگاه (مزرعة  ،)1بار آلودگی بیشتری به رودخانه تحمیل کرده و مزارع  2و  3در ردههای بعدی قرار دارند .طبق شاخص
ساپروبی ،بهترین کیفیت آب مربوط به ایستگاه شاهد مزرعة  1و بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه سوم بعد از مزرعة  1بود .مطالعة روند
خودپاالیی رودخانه در ایستگاههای مختلف نشان داد که فاصلة اطمینان برای خودپاالیی کامل حدود  2000متر است .علیرغم قدرت خود
پاالیی مناسب رودخانه هراز ،ورود فاضالب مزارع کوچک تر دیگر با فاصلة غیراستاندارد باعث افزایش یوتروفی رودخانة هراز شده است .در
صورت عدم نظارت و حسابرسی زیست محیطی مراکز پرورش ماهی ،با ایجاد معضالت بیشتر ،رودخانه در شرایط دیستروفی قرار خواهد
گرفت.
واژگان کلیدی :آبزیپروری ،پساب استخر ،خودپاالیی ،ساپروبی ،رودخانة هراز.

مقدمه
آبزیپروری از جمله فعالیتهای تولیدی است که با
افزایش تقاضای جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
اما توسعة کنترلنشدة آن مانند هر فعالیت تولیدی بر
محیطزیست رودخانهها و سایر منابع آبی تأثیرات
منفی همچون یوتروفی ،تغییر در محیط زیست و
آسیب به تنوع زیستی را به دنبال داشته است .یکی از
پیامدهای توسعة آبزیپروری ،افزایش آلودگی منابع
آبی توسط پساب خروجی از مراکز پرورشی است
(حسینی و همکاران )1392 ،که نیاز به کنترل و
پایش مستمر دارد .میزان آلودگی محیطهای آبی به

آالیندهها میتواند توسط آنالیزهای شیمیایی و
زیستی تعیین شود ( ;Hamed and Emara, 2006
 .)Veerasingam et al., 2011در سالهای اخیر
مشخص شده است که درشتبیمهرگان کفزی
( ،)Benthosاثرات ناشی از آلودگیهای محیطی را
بهصورت تغییر در تنوع یا تراکم خود منعکس
میکنند و بههمین دلیل در پایش زیستی مورد توجه
قرار گرفتهاند (ملک1379 ،؛ رضایی توابع و صمدی
کوچکسرائیRezaei Tavabe et al., 1398 ،
;Khaleghzadeh et al., 2011
.)Golestaninasab et al., 2014

;2008
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اثرات فاضالب مزارع پرورش قزلآال بر شرایط یوتروفی و ساپروبی رودخانه هراز
جدول  - 1مشخصات مراکز پرورش قزلآالی رنگینکمان انتخابی برای ارزیابی کیفی آبهای تحت تأثیر فاضالب.
نام مرکز
مزرعة 1
مزرعة 2
مزرعة 3

منطقه
اسک
شاهاندشت
بعد از منطقه وانا

مختصات جغرافیایی
 x= 601705و y=3969098
 x=613902و y=3975409
 x=614120و y=3977437

شاخصهای زیستی نمادهای عددی هستند که
مقادیر کمی تنوع گونهای را با اطالعات کیفی در
مورد حساسیتهای اکولوژیکی هر تاکسون در بین
دیگران ،ترکیب میکنند ( Czeniawska-Kusza,
 .)2005هدف شاخصهای زیستی یا سیستم
امتیازدهی ،ارزیابی کیفیت بیولوژیک آبهای جاری
است و اساس کار آنها بر ناپدید شدن تاکسونهای
حساس با افزایش آلودگی است.
رودخانههای مختلف دارای قدرت و توانایی
خودپاالیی و ضریب خودپاالیی متفاوتی هستند و نوع
رفتار آنها در حذف آلودگیها متفاوت و تحت تأثیر
عواملی چون میزان انتقال ،نفوذ ،پخش ،تبدیل،
تهنشینی و تجزیة آالیندهها بر پدیدة خودپاالیی است
(حسینی و همکاران1385 ،؛ عاشق معال و همکاران،
 .)1395تعیین میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی
پساب مزارع پرورش ماهی رها شده به منابع ،اطالعات
پایه را جهت تنظیم مقررات حفاظت از محیط زیست
فراهم میکند .براساس این اطالعات ،پرورش
دهندگان ماهی ملزم به توسعه سیستمهای تصفیه
پساب مزارع و بهبود شرایط محیطی در منابع آبی
خواهند شد (حسینی و همکاران1392 ،؛ Pulatsu et
 .)al., 2004بنابراین ،برای کاهش آثار نامطلوب پساب
مزارع آبزیپروری و تعیین حدفاصل مجاز بین مزارع
پرورش ماهی ،الزم است توان و ضریب خودپاالیی
رودخانههای دریافتکنندة پساب مورد ارزیابی قرار
گیرد .تحقیقات مختلفی دربارة اثر فاضالب مزارع
پرورش ماهی در کیفیت ،کفزیان ،توان خودپاالیی و
تعیین ارزش زیستی رودخانهای انجام شده است
(حاتمی1387 ،؛ سهرابیان1388 ،؛ حسینی1391 ،؛
طیبی1391 ،؛ سبحان اردکانی و همکاران1393 ،؛
رضایی توابع1394 ،؛ رحیمی و همکاران1394 ،؛
قلندرزاده و همکاران1399 ،؛ Waring et al., 2012؛
Mahboobi Soofiani, 2012؛ Imanpour Namin et
al., 2013؛.)Neto et al., 2015
در رودخانة هراز نیز در مطالعاتی ،تأثیرات

برداشت ساالنه (تن)
150
40
60

فیلتر و حوضچه ترسیب
دارد
ندارد
ندارد

زیستمحیطی آبزیپروری بررسی شده است
( ;Varedi et al., 2010; Saremi et al., 2013
 .)Soltani et al., 2014اما نیاز به تحقیقات بیشتر
دربارة روند توسعة رو به رشد مزارع پرورش ماهی
قزلآالی رنگینکمان در این رودخانه که بدون
مطالعه و پایة علمی مشاهده میشود ،احساس میشد.
از اینرو این تحقیق با هدف تعیین تأثیر پساب مزارع
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در رودخانة هراز و
قدرت خودپاالیی رودخانه در معرض این پسابها
انجام شد و در ادامه وضعیت رودخانه در صورت ادامة
روند افزایش مزارع آبزیپروری را پیشبینی خواهد
نمود.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی کیفی آبهای تحت تأثیر از فاضالب
مراکز پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ،در رودخانة
هراز ،سه مزرعة پرورش قزلآالی رنگینکمان در نظر
گرفته شدند .هر سه مقیاس استاندارد مزارع
آبزیپروری شامل مزرعة بزرگمقیاس ،متوسطمقیاس
و کوچک مقیاس مطالعه شدند تا تأثیر پساب هر سه
مقیاس مزرعه بررسی شود .مزرعة  2بزرگمقیاس،
مزرعة  3متوسطمقیاس و مزرعة  1کوچکمقیاس
بودند .تولید ساالنة مزارع کوچکمقیاس :زیر  10تن،
متوسطمقیاس :بین  20تا  25تن و بزرگمقیاس
بیش از  30تن است ( 4 .)FAO, 2017ایستگاه برای
هر  3مزرعة پایلوت شامل :ایستگاه شاهد (قبل از
مزرعه) ،ایستگاه اول ( 100متر بعد از مزرعه)،
ایستگاه دوم ( 1000متر بعد از مزرعه) و ایستگاه
سوم ( 2000متر بعد از مزرعه) انتخاب شدند (شکل
 .)1مشخصات مراکز پرورشی انتخابی در جدول 1
مشخص شده است.
در نمونههای آب گرفتهشده از ایستگاههای
نمونهبرداری ،فاکتورهای فیزیکوشیمیایی شامل دما و
 pHبا دستگاه  ،HACHاکسیژن محلول در آب
( )DOتوسط تثبیت نمونة اکسیژن در محل و
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نشریه علوم آبزیپروری
جدول  - 2طبقهبندی کیفی آب بر اساس وضعیت زیستی بهروش بوئر (.)1980
میزان آلودگی
ناحیه الیگوساپروب با آلودگی کم
ناحیه بتامزوساپروب با آلودگی متوسط
ناحیة آلفامزوساپروب با آلودگی شدید
ناحیه پلیساپروب با شدیدترین میزان آلودگی

طبقه کیفی
I=OligosaprobyI
II=β-Mesosaproby
III=α-Mesosaproby
VI=Obypolysapr

وضعیت زیستی
1-1/5
1/5-2/5
2/5-3/5
3/5-4

شکل  - 1موقعیت مزارع و ایستگاههای نمونهبرداری بر روی رودخانه (ایستگاهها با عدد نشان داده شدهاند).

 Σαمجموعة موجودات آلفامزوساپروب ،و ΣP

وینکلر)،
(روش
یدومتری
تیتراسیونهای
اکسیژنخواهی بیولوژیک ( ،)BODبهوسیلة
انکوباسیون نمونه بهمدت  5روز و اندازهگیری اکسیژن
باقیمانده به روش وینکلر (،)Clesceri et al., 1989
اکسیژنخواهی شیمیایی ( )CODبا روش تقطیر
برگشتی باز ،میزان فسفات ( )PO4تحت شرایط
اسیدی توسط واکنش با آمونیوم هپتامولبیدات،
نیترات ( )NO3توسط احیا با کادمیوم و سپس
واکنش با سولفانیلیک اسید (،)Eaton, 2005
ترکیبات ارگانیک آب ( )TOCبا روش آنالیز
دستگاهی و با استفاده از دستگاه آنالیز SGE
 ANATOCTM Seriesاندازهگیری شدند .برای
آنالیز مواد جامد معلق ( ،)TDSکپسول چینی بهمدت
یکساعت در  180درجة سانتیگراد قرار گرفته و
سپس در دسیکاتور خنک و قبل از آزمایش توزین
شد ( .)Standard methods, 2005ارزیابی زیستی
رودخانه و ارزیابی شاخص زیستی رودخانه طبق رابطة
 )Baur, 1980( 1محاسبه شد.
∑𝑂 + 2∑β + 3∑α + 4∑ρ
رابطة1
∑h

مجموعة موجودات پلیساپروب است .ارزیابی کیفیت
رودخانه مطابق با جدول  2انجام گرفت.
طرح آزمایش شامل طرح آماری و نمونهبرداری
کامالً تصادفی بوده است .قبل از انجام آنالیز واریانس،
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون Shapiro-
 Wilkبررسی شد و برای آنالیز دادهها از آنالیز تجزیة
واریانس یک طرفه ( )One-way ANOVAاستفاده
شد .مقایسه میانگین تیمارهای مختلف (با سطح
معنیداری ( )P≤0.05با آزمون دانکن و با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخة  23انجام شد .همچنین
نمودارهای مربوط به مقایسة میانگین فاکتورها آنالیز
شده بهوسیلة نرمافزار  Excel 2010رسم شد و توان
خودپاالیی رودخانه با تحلیل نتایج حاصل از
پهنهبندی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در ایستگاههای
مورد مطالعه تعیین شد.
نتایج
پارامترهای آالینده آب در مزارع مورد مطالعه :از
آنجا که الگوی نوسانات پارامترهای اندازهگیری شده
در سه مزرعه کامالً متفاوت بود ،الزم بود که دادهها
در جدولهای جداگانه برای هر مزرعه ارائه شوند.
باالدستترین مزرعه بهنام مزرعة  ،1مزرعة وسط بهنام

=𝑧

در این رابطه Z :نشانگر وضعیت زیستی،Σh ،
مجموع فراوانی ،ΣO ،مجموعة موجودات
الیگوساپروب ،Σβ ،مجموعة موجودات بتامزوساپروب،
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اثرات فاضالب مزارع پرورش قزلآال بر شرایط یوتروفی و ساپروبی رودخانه هراز
جدول  - 3میانگین پارامترهای آالیندة آب در مزرعة  1در تمامی ایستگاههای نمونهبرداری مزرعه.
پارامتر

PO4

ایستگاه

0/33±0/3

a

A
B
C
D

TOC

NO3

COD

3/1±0/9

5/8±0/3

a

23/8±3/8

b

a

a

BOD

DO

pH

TDS

EC

8/23±4/2

8/13±1/9

6/63±0/2

376/7±60/2

176/7±48/5

a

a

a

a

a

0/53±0/08

9/03±0/8

9/9±1/1

54/6±5/1

24/76±0/3

8±0/9

5/3±0/1

560±41/3

260±30/3

0/43±0/1a

8/23±0/1b

8/56±0/1b

48/23±7/2b

22/96±1/7b

7/73±0/3b

6/3±0/3ab

783/3±17/1b

366/7±10/9b

0/76±0/1a

9/33±1/6

7/13±0/2

54/73±8/3

34/1±6/6

7/9±1/1

5/17±0/5

890±93/4

413/3±37/4

a

b

b

c

b

b

b

b

b

b

b

ab

b

ab

b

b

 :Aایستگاه پیش از مزرعه؛  :Bایستگاه 1؛  :Cایستگاه 2؛  :Dایستگاه .3

جدول  - 4میانگین پارامترهای آالیندة آب در مزرعة  2در تمامی ایستگاههای نمونهبرداری مزرعه.
پارامتر

PO4

ایستگاه

A
B
C
D

TOC

NO3

BOD

COD

DO

pH

TDS

EC

0/6±0/1a

6/03±1/4a

6/5±1/6a

31/6±1/1a

14/8±2/2a

8/03±0/1a

6/16±0/1a

563/3±27/4a

261/6±20/3a

0/46±0/1a

10/16±2/3

c

11/2±1/9

54/03±5/3

29/06±4/1

a

8/46±0/1

5/26±0/2

666/6±33/3

310±25/1

0/6±0/2a

8/5±1/5bc

8/7±1/3bc

58/2±7/6b

28/6±4/5b

8/16±0/2a

5/76±0/3b

786/6±31/5c

366/6±21/4c

0/6±0/3a

6/86±1/7ab

7/9±0/9ab

56/5±5/3b

25/6±1/3b

7/93±0/2a

5/96±0/2ab

830±73/3c

386/6±30/5c

c

b

b

c

b

b

 :Aایستگاه پیش از مزرعه؛  :Bایستگاه 1؛  :Cایستگاه 2؛  :Dایستگاه .3

جدول  - 5میانگین پارامترهای آالیندة آب در مزرعة  3در تمامی ایستگاههای نمونهبرداری مزرعه.
پارامتر

PO4

ایستگاه

A
B
C
D

TOC

NO3

BOD

COD

0/56±0/07

7/16±0/1

7/33±1/3

0/66±0/02a

9/26±0/1

9/1±0/9

61/16±9/6

0/63±0/16a

8/36±0/09b

8/96±1/2a

45/23±2/1b

28/1±2/6c

0/53±0/12a

8/13±0/5

7/4±0/8

42/2±1/7

23/6±1/4

a

a
c

b

a

a

a

DO

pH

28/3±1/3

15/9±0/09
25/8±2/3

8/36±0/14

8/46±0/12b

5/6±0/2b

8/13±0/6

6±0/2

a
c

b

a

c

b

TDS

EC

8/53±0/1

6/26±0/1

570±0/3

276/66±30/3

5/2±0/1

710±0/3

330±20/2

810±0/3a
650±0/3

a
c

b

a

c

a

a

a

a

a

b

390±11/5c
303/33±20/1

ab

 :Aایستگاه پیش از مزرعه؛  :Bایستگاه 1؛  :Cایستگاه 2؛  :Dایستگاه .3

 2میزان فاکتورهای مورد سنجش با شکستی در
مقدار خود مواجه شده و کاهش یافتهاند.
شاخص زیستی :در مزرعه  :1براساس شکل ،2
شاخص در ایستگاه پیشمزرعة  1از حد مطلوبی
برخوردار بوده و الیگوساپروب است .بعد از مزرعه،
شاخص در طول رودخانه افزایش یافته و به منطقه
پلیسابروب رسید .در مزرعه  2شاخص مذکور ،در
پیشایستگاه و ایستگاههای بعد از مزرعه در محدوده
آلفامزوساپروب است .در مزرعة  3شاخص مذکور ،در
تمامی ایستگاهها از حد مطلوبی برخوردار بوده و در
ایستگاه  1و  2بعد از مزرعه پرورش ماهی به بیشترین
مقدار خود رسیده است و در محدوده آلفامزوساپروب
است.
بررسی روابط بین مزارع :براساس آزمون تحلیل
واریانس  ANOVAبرای پارامترهای ،COD ،BOD
 TOC ،pH ،ECو  ،Z-Indexاختالف بین استخرها
معنیدار بود .آزمون دانکن نشان داد برای ،BOD

مزرعة  2و پاییندستترین کارگاه ،بهنام مزرعة 3
شناخته شد .مقادیر پارامترها در سه مزرعه ،بهترتیب
در جدولهای  4 ،3و  5مشخص شده است .مطابق با
این جدولها ،در مزرعة  1و مزرعة  EC ،TDS ،2و
شاخص زیستی ،از ایستگاه شاهد به سمت ایستگاه
شماره  3در فاصلة تقریبا  2000متری مزرعه بوده و
نهایت پذیرش فاضالب را داشتهاند .در مزرعة ،3
مقدار  ECدر ایستگاه شماره  2در فاصله حدوداً
 1000متری از مزرعه افزایش یافته و مجدداً در
ایستگاه سوم کاهش محسوسی داشت .سایر
فاکتورهای مورد سنجش در هر سه مزرعه ،در
ایستگاه پیشمزرعه دارای کمترین مقدار مربوطه
بودند .در مزرعة  1و مزرعة  ،2با حرکت آب بهسمت
ایستگاه شماره  3مجدداً مقادر کلیه فاکتورهای
مذکور دوباره افزایش نشان داده است .در مزرعة ،3
در ایستگاه شماره  1مقدار پارامتر آالینده برای تمامی
فاکتورها افزایش داشته ولی به سمت ایستگاه شماره
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شکل  - 2شاخص زیستی در مزرعههای الف) 1؛ ب) 2؛ ج)  :A( 3ایستگاه پیش از مزرعه؛  :Bایستگاه 1؛  :Cایستگاه 2؛  :Dایستگاه .)3

شکل  - 3پهنهبندی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در رودخانه هراز :الف) نیترات؛ ب) BOD؛ ج) COD؛ د) TOC؛ ه) فسفات؛ و) اکسیژن محلول؛
ز) TDS؛ ح) شاخص زیستی ( Zاز طیف رنگی قرمز به سمت سبز ،شرایط بهبود مییابد).

عادی و بهینه است .میزان فسفات بعد از مزرعة
مرکزی در بیشترین مقدار بوده و در ایستگاههای بعد
از مزارع در اثر خودپاالیی رودخانه کاهش یافته و
مطابق شکل با رنگ سبز ،نشانة بهترین وضعیت،
رسیده است .اکسیژن محلول بعد از مزرعة قادی
کاهش یافته ،بعد از مزرعة مرکزی به کمترین میزان
خود رسیده و بعد از ایستگاه بعد از مزرعه مجدداً روند
افزایشی داشته است .این روند دربارة  TDSنیز
مشاهده شده است .میزان شاخص زیستی بعد از
مزرعة قادی تا بعد از ایستگاه اول مزرعه مرکزی در
حد باال بوده و نشان از آلودگی رودخانه دارد و پس از
ایستگاه اول مزرعه مرکزی کاهش یافته و در زمرة
آبهای الیگوساپروب قرار گرفته است .بنابراین مطابق
این پهنهبندی ،در میان پارامترهای اندازهگیری شده،
نیترات و  BODدر بدترین وضعیت در رودخانه قرار
دارند.

 ECو  ،Z-Indexدر ایستگاههای قبل از مزارع بین
استخر  1با استخرهای  2و  3اختالف وجود داشت و
در ایستگاههای بعد از مزارع اختالف وجود نداشت،
برای پارامترهای  pH ،CODو  ،TOCبراساس آزمون
دانکن ،بین استخرها اختالف وجود ندارد.
پهنه بندی رودخانة هراز بر اساس متغیرها :در
شکل  ،3پهنهبندی متغیرهای رودخانة هراز با امکان
تفسیر ساده با کمک طیفهای رنگی به نمایش
درآمده است .مطابق این شکل ،نیترات از مزرعة قادی
تا مزرعة مرکزی در کل در حال افزایش بوده و بعد از
مرزعة مرکزی نیز کاهش نیافته است ،تنها در فاصلة
بین مزرعة بزرگی و مرکزی اندکی از مقدار آن کاسته
شده اما بعد از مزرعة مرکزی نیز در میزان باال باقی
مانده است .این روند دربارة  BODنیز با شدت کمتر
تکرار شده و رودخانه از این نظر در شرایط مساعدی
نیست .میزان  CODو  TOCدر مسیر در حالت
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نبوی و همکاران

از مزارع پرورش ماهی در تمامی ایستگاهها بهدلیل
دبی باالی آب میزان اکسیژن به حد نمونه شاهد
برگشته است و این نشانة خودپاالیی رودخانه است.
در مجموع با توجه به اینکه حداقل سطح اکسیژنی
برای یک رودخانه برای حفظ تنوع زیستی و سالمت
اکولوژیکی  6میلی گرم در لیتر است (،)EPA, 2012
رودخانه هراز در منطقه مورد مطالعه از نظر این
شاخص کیفیت آبی در شرایط مطلوبی قرار داشت.
افزایش  pHدر ایستگاه اول (خروجی مزارع) هر
سه مزرعه بیشتر از سایر ایستگاهها در هر مزرعه بوده
که میتواند بهدلیل افزایش میزان دبی و در نهایت
افزایش  pHباشد .البته این نکته حائز اهمیت است
که مقادیر  pHدر همه ایستگاههای نمونهبرداری در
حد مجاز  6-9بوده است ( .)Boyd, 2003مطالعات
مختلفی توسط محققان نیز افزایش  pHرا در
خروجی مزارع پرورش ماهی گزارش نموده اند
( Pulatsu et al., 2004; Teodorowicz et al.,
.)2006; Mahboobi Soofiani et al., 2012
 TDSدر ایستگاههای هر سه مزرعة پرورش ماهی
در ایستگاه اول (خروجی مزرعه) افزایش یافت که در
بررسی اثر متقابل ایستگاهها اختالف معنیداری بین
ایستگاهها در هر مزرعه مشاهده نشد ،اما تحلیل
واریانس بین مزارع معنیدار بود .این امر را میتوان
بهدلیل فعالیتهای آبزیپروری از جمله غذادهی و
نظافت استخرها دانست .محققان دیگر نیز به افزایش
این پارامتر در پساب خروجی مزارع تاکید داشتهاند
(حاتمی1387 ،؛ طیبی و سبحان اردکانی1391 ،؛
 .)Mahboobi Soofiani et al., 2012افزایش
میزان نیترات در خروجی مزارع در این تحقیق،
میتواند بهدلیل تولید نیترات توسط فعالیتهای
آبزیپروری باشد .کاهش میزان نیترات در طول
رودخانه احتماالً بهدلیل ترکیبی از عمل جذب آن
توسط فون و فلور رودخانه ،نیتراتزدایی
(دنیتریفیکاسیون) رسوبات و رقیقشدن آب است
( .)Homewood et al., 2004مطالعات متعددی نیز
حاکی از افزایش میزان نیترات حاصل از مزارع
پرورش ماهی در آب هستند (حاتمی1387 ،؛ Zivic

بحث
آنالیز پارامترهای آالیندة آب حاکی از افزایش این
فاکتورها در ایستگاههای خروجی هر سه مزرعه بود
که منطبق با نتایج پژوهش نفری یزدی و همکاران
( )1390و کاظمزاده خواجویی ( )1381است.
همچنین ،میانگین غلظت پارامترهای مختلف
نمونهبرداری کمتر از حد استاندارد تعیین شده بود
( )EPA, 2012که این موضوع با دستاورد پژوهش
سعیدی و مهردادی ( )1385در رودخانه تجن دربارة
اثرات توسعة صنعتی ،کشاورزی و شهری مطابقت
دارد.
طبق نتایج ،در هر سه مزرعه بین میانگین غلظت
پارامترها در ورودی و خروجی ایستگاهها اختالف
معنیدار وجود نداشت .نوسانات مشهود در  DOبرای
ایستگاههای نمونهبرداری در مزرعة  1متأثر از محصور
شدن طبیعی و جدا شدن بخشی از هراز در منطقة
دریاچة امامزاده علی است .با توقف آب و مصارف
بومی در این دریاچه ،فاکتورهای آالیندة آب باال رفته
است .اثر این سکونت موقت آب ،کاهش پاالیش در
رودخانه است ،هرچند میزان  DOنسبت به ایستگاه
اول بهتر شده بود .با عبور از ایستگاه اول و حد فاصل
میان ایستگاههای  2و  ،3شهر الریجان قرار دارد که
پساب مناطق مسکونی به هراز واریز میشود .همین
امر سبب نوسان افتدار  DOدر ایستگاه آخر،
علیرغم حرکات پاالیندة هراز ،شده است .میزان
اکسیژن محلول در ایستگاه خروجی مزارع پرورش
ماهی کاهش معنیداری نسبت به سایر ایستگاهها و
بهخصوص ایستگاه شاهد داشت .کاهش میزان
اکسیژن محلول خروجی از مزارع پرورش ماهی در
مطالعات مختلف توسط محققان گزارش شده است
(اعرابی1372 ،؛ حاتمی1387 ،؛ طیبی و سبحان
اردکانی1391 ،؛  )Varedi et al., 2010و میتواند
در اثر افزایش مصرف اکسیژن محلول در آب توسط
ماهیها در اثر فعالیتهای زیستی و تغذیهای باشد
( .)Teodorowicz et al., 2006البته غلظت
اکسیژن با توجه به نوع مدیریت مزرعه مانند استفاده
از هواده ،حوضچههای تهنشینی ،تراکم نگهداری ،دما
و غیره متفاوت است ( ;Viadero et al., 2005

et al., 2009; Camargo et al., 2011; Guilpart
 .)et al., 2012; Neto, 2015حداکثر میزان BOD
و  CODدر ایستگاه خروجی مزارع پرورش ماهی

Teodorowicz et al., 2006; Mahboobi

 .)Soofiani et al., 2012پس از سپری شدن فاصله
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متوسط و در مزرعة  ،2ایستگاه شاهد نیز آلودگی
شدید داشت .بنابراین ،هرچند در این دو مزرعه نیز
شاخص  Zدر ایستگاه های بعد از مزرعه روند رو به
رشدی را نشان داد ،اما تنها در مزرعة  1این روند رو
به رشد زیاد بوده و در هر ایستگاه ،آلودگی از نظر
عددی وارد طبقة باالتری شده است .چنانکه در
ایستگاه  1آلودگی در طبقة متوسط ،در ایستگاه  2در
طبقة شدید و در ایستگاه  3وارد طبقة بسیار شدید
شده است .بنابراین از دیدگاه شاخص  ،Zتنها در
محدودة مزرعة  ،1میتوان خودپاالیی رودخانه را مورد
تردید قرار داد .استفاده از شاخصهای زیستی برای
ارزیابی رسوبات رودخانهای همواره نقش مهمی در
برآورد کیفیت رودخانه داشته است (نادری جلودار و
عبدلی1390 ،؛ قلندرزاده و همکاران )1399 ،و نتایج
پژوهش حاضر نیز این نکته را تأئید میکند .در نهایت
افزایش غلظت  ،COD ،BODفسفات و نیترات که
در ایستگاههای بعد از مزرعه در هر سه مرکز
آبزیپروری مشاهده شده است ،نشاندهندة تأثیر
فاضالب حاصل از آبزیپروری در میل رودخانه به
سمت یوتروفی میشود که این موضوع نیز در
پژوهشهای پیشین ( Wang et al., 2011; Tong

مشاهده شد .افزایش فعالیتها در مزارع میتواند
باعث باال رفتن  BODو  CODگردد .اگرچه میزان
آنها در طول تحقیق حاضر فراتر از حد مجاز که 30
میلیگرم در لیتر برای  BODو  100میلیگرم در
لیتر برای  CODاست ( )Boyed, 2003نرفت.
فعالیتهای مدیریتی نظیر غذا دهی و نظافت و به هم
خوردن مواد جامد ته نشین شده میتواند باعث
افزایش این مقدار شود (حسینی و همکاران.)1392 ،
در مقایسه بین ایستگاههای مختلف در هر مزرعه
حداکثر میزان این پارامترها در پساب خروجی مزارع
اندازهگیری شد که با دیگر مطالعات انطباق دارد
(اعرابی1372 ،؛ حاتمی1387 ،؛ طیبی1391 ،؛
 .)Mahboobi Soofiani et al., 2012اثرات متقابل
بین مزارع نیز حاکی از اختالف معنیدار بین مزارع
بود .طبقهبندی آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت
متحده ) (USEPAبراساس مقدار  BODبرای
رودخانهها معموالً محدودهای بین  0-2میلیگرم در
لیتر را برای آبهای بسیار پاکیزه 3-5 ،میلیگرم در
لیتر را برای آبهای نسبتاً آلوده و بیش از  5میلیگرم
در لیتر را برای آبهای بسیار آلوده در نظر گرفت
( .)EPA, 2012بر این اساس ،تمامی ایستگاههای
مطالعاتی این تحقیق در مدت بررسی در طبقه
آبهای بسیار آلوده از نظر  BODقرار گرفتهاند.
همچنین تحقیقات مشابه ،بیان کردند که پساب مواد
آلی خارج شده از مزارع پرورش ماهی باعث افزایش
میزان  CODدر رودخانه میشود (حسینی ثانی،
1376؛ حاتمی .)1387 ،نتایج بررسی خودپاالیی
رودخانه نشاندهندة کاهش مقادیر با فاصله از مزرعه
و رسیدن مقادیر اندازهگیریشده به مقدار شاهد است.
در بررسی حسینی ( )1391و سبحان اردکانی
( ،)1393اختالف معنیداری بین ایستگاهها مشاهده
نشده و در پژوهش نادری جلودار و عبدلی ()1390
نیز خودپاالیی مناسب رودخانة هراز در برابر پساب
حاصل از مزارع قزلآالی رنگینکمان بهخصوص در
 3/5کیلومتری بعد از مزارع به اثبات رسیده است که
با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
شاخص زیستی  ،Zدر هر سه مزرعه ،در
ایستگاههای بعد از مزرعه ،غیر از ایستگاه اول مزرعة
 ،1در محدودة آلودگی شدید و خیلی شدید قرار
داشت .البته در مزرعة  ،3ایستگاه شاهد آلودگی

et al., 2016; Ji et al., 2017; Tang et al.,
 )2020به اثبات رسیده است.

در کل در هر سه مزرعه ،تمیزترین ایستگاه،
ایستگاه شاهد بوده و غلظت آالیندهها از باالدست به
پاییندست روند افزایشی داشته و با وجود مناسب
بودن خودپاالیی رودخانة هراز ،بهدلیل حجم زیاد
فاضالبهای ورودی ،سبب یوتروفی باالی این
رودخانه شده است .در کل در تمام ایستگاههای پایین
دست افزایش غلظت پارامترها نسبت به ایستگاه
شاهد مشاهده شد .پهنهبندی رودخانه براساس
متغیرها نیز ،نشاندهندة خودپاالیی مناسب رودخانه
بود اما بهخاطر حجم باالی فاضالب ،بیشتر بخشهای
رودخانه در شرایط یوتروفی کامل و پلیساپروبی قرار
دارند .هرچند توان خودپاالیی رودخانه مناسب است،
اما از آنجا که در حالت یوتروفی قرار دارد ،ظرفیت
افزایش بار آبزیپروری و افزایش مزارع پرورشی را
ندارد و هر افزایشی در این زمینه فراتر از توان
خودپاالیی رودخانه خواهد بود .باالدستترین کارگاه
مورد مطالعه (مزرعة  ،)1بار آلودگی بیشتری به
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رودخانه تحمیل کرده و مزارع  2و  3در ردههای
بعدی قرار دارند .طبق شاخص ساپروبی ،بهترین
کیفیت آب مربوط به ایستگاه شاهد مزرعة  1و
بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه سوم بعد از مزرعة 1
بود .کارگاه پرورش ماهی اول با فاصله حدود  100متر
از رودخانه ،در مقایسه با سایر کارگاههای مـورد
ارزیـابی ،بـهخصوص کارگاه سوم که بیشترین فاصله
را با رودخانه هرازدارد ( 2000متر) ،از تحمیل بار
آلودگی بیشتـری بر رودخانه برخـوردار بود .بنابراین
با توجه به نحوة مدیریت تقریباً مشابه همه کارگاهها،
علت اصلی این امر را میتوان مربوط به موقعیت و
مکان کارگاه شمارة یک دانـست .کیفیت آب رودخانه
در کل در وضعیت یوتروفی قرار دارد .بهدلیل گسسته
بودن ارتباط پارامترهای مزارع مختلف از یکدیگر،
فاصلة مزارع مورد مطالعه از هم مناسب بوده اما در
مجموع در رودخانة هراز ،فاصلة مزارع مختلف از
یکدیگر به میزان الزم نبوده و رودخانة هراز قادر به
خود پاالیی کامل پارامترها نمیباشد .طبق این
تحقیق ،در صورتیکه آالیندة دیگری وارد رودخانه
نشود ،پس از مزرعه شماره  3با احتساب فاصله
اطمینان ،پارامترهای آالینده به حالت عادی باز
خواهند گشت .این امر نشان دهنده پاکیزهتر بودن
آب و کیفیت مناسب آب در ایستگاه آخر و به وقوع
پیوستن خودپاالیی در رودخانه هراز در حد مناسب
پس از طی مسافت حدود دو کیلومتر از آخرین مزرعه
پرورش ماهی است .بنابراین بهدلیل وضعیت یوتروفی،
این رودخانه ظرفیت افزایش بار آبزیپروری و افزایش
مزارع پرورشی را ندارد و هر افزایشی در این زمینه
فراتر از توان خودپاالیی رودخانه خواهد بود .بنابراین
ضروری است سازمانها یا مؤسسات صادرکنندة مجوز
فعالیت پروژههای پرورش ماهی ،قبل از تصمیمگیری
جهت صدور مجوز و پروانة فعالیت ،تمامی پیامدها و
عواقب امر اعم از مسائل اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی را بهدقت مدنظر داشته باشند و مجریان
و دستاندرکاران احداث پروژههای پرورش ماهی نیز
در هنگام اجرای این نوع طرحها جوانب مختلف کار را
کامالً مورد توجه قرار دهند تا با اتخاذ روشهای
صحیح و اصولی ،درآینده شاهد بروز مشکالت جدی
زیستمحیطی نباشیم .پیشنهاد میشود پیش از
احداث استخرهای پرورش ماهی ،ویژگیهای کمی و
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کیفی آب رودخانه در منطقة مورد نظر بررسی شود.
در این صورت با اطالع از ظرفیت خودپاالیی رودخانه،
میتوان اثرات مخرب پساب استخرها بر آب رودخانه
را تا حد ممکن کاهش داد .ارتقاء دانش فنی
بهرهبرداران ،رعایت ضوابط برای پساب استخرها با
بهروزرسانی استانداردهای موجود و ایجاد مقررات
اجرایی ،راهکارهای تشویقی و تنبیهی ،استفاده از
تکنولوژی پاک و پایش و نظارت مستمر فعالیت
استخرها ،برای رعایت این استانداردها ضروری است.
منابع
اعرابی د .1372 .بررسی اثرات فاضالب مزارع پرورش
ماهیان سردابی بر روی زیستگاههای طبیعی آبزیان
(منطقة جاجرود) .پایاننامة کارشناسی ارشد شیالت،
دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران 93 .ص.
حاتمی ر .1387 .بررسی اثر پساب مزارع پرورش ماهی
قزلآال بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب و غنای
تاکسونومی جوامع ماکروبنتوز رودخانة زایندهرود.
پایان نامه کارشناسی ارشد شیالت ،دانشکدة منابع
طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان 110 .ص.
حسینعلی ثانی م .1376 .بررسی آلودگیهای حاصل از
مزارع تولید ماهی قزلآال روی بومسازگان رودخانة
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همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ،تهران،
دانشگاه تهران ،دانشکده محیط زیست.1-8 .
حسینی س.ح .1391 .تأثیر آلودگیهای ناشی از مزارع
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بر کیفیت
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانة ریجاب.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه هرمزگان.
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Abstract
Aquaculture is a production activity whose uncontrolled development would cause negative effects on water
resources. This study was conducted on Haraz River to investe the sewage impacts of Oncorhynchus mykiss
farms and assess the self-purification capability of the river. Sampling was carried out in 3 pilot farms and 12
selected stations containing pre-farm (control) and post-farms stations in distances of 100, 1000 and 2000
meters downstream from the sewage entry point by random method. Due to the self- purification, the impacts of
upstream farms did not reach the next and lower-stream ones. Analyzes of physicochemical factors of water
including: Temperature, DO, pH, EC, BOD, COD, TDS, TOC, NO 3, PO4 were performed. Saproby
classification was done based on biological value index. According to the results, in all downstream stations, a
significant increase in concentrations of pollutants was obsereved compared to the control station. BOD was
signifantly higher in the post-farm stations too. Despite the proper self-purification of river based on zonation,
most sections were completely in eutrophic and polysaprob conditions due to the volume of sewage imported.
The first studied farm from upstream, imported more pollution to the river and and the second and third farms
are in the next ranks. Accoding to Z index, the best water quality belonged to control station of the first farm and
the worst, was about the third station of the mentioned farm. Self-purification assessment demonstrated the
reliable distance at 2000 m for complete purification. Despite the suitable self-purification of the Haraz river,
the effluents from other smaller farms at non-standard distances, has increased the eutrophy of this river. Failure
to monitor fish farms, may cause more problems in the future and the river may be in the state of dystrophy.

Keywords: Aquaculture, Farm effluents, Self-purification, Saproby, Haraz River.
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