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 چکیده

بررسی كیفیت آب ورودی هدف  خزر در استان گیالن انجام گرفت. این مطالعه در مزارع پرورش ماهیان خاویاری در حاشیه سواحل دریای

وسیله دستگاه هكدورت ب فاكتورهایشد. انجام  1331سال آذر ماه  برداری از فروردین تانمونه بود.مزرعه  6و پساب خروجی تعداد 

مونیم آوسیله روش اسكوربیك اسیدآنتی مونیل تارتارات، هب كل فسفات و فسفاتمتر، ارتو TDS وسیلههسنج، كل موادجامد محلول بكدورت

،  MPNوسیلهفرم بههای كلیباكتری كادمیوم، اكسیژن محلول با روش وینكلر،ء روش احیا بانیترات ، وسیله تقطیر اولیه نسلریزاسیونهب

داری در میانگین . در تمامی مراكز تفاوت معنیگیری شدنداندازههای استاندارد ی و دیگر پارامترها با روشسنجروغن وچربی به روش وزن

گرم بر لیتر محاسبه شد كه از استاندارد سازمان بهداشت جهانی به مراتب میلی 11/1 ±10/1پارامترها مشاهده شد. میانگین فسفات مزارع 

 WHOو  EPAمراتب بیشتر از حد استانداردهای ( نیز مقداری بهNtu 63/23 ±61/1باالتر بود همچنین میانگین كدورت پساب مزارع )

مراتب بیشتر از حد استاندارد سازمان میانگین كل جامدات محلول در آب مقادیری به ،دست آمدهنین با توجه به نتایج بهرا نشان داد. همچ

گرم بر لیتر( نشان داد. از دیگر پارامترهای مورد توجه در بررسی حاضر میانگین تعداد )میلی 11/4466±11/11بهداشت جهانی را با میانگین

به  بر اساس نتایج، تصفیه پساب قبل از انتشار آن در پساب بود كه مقادیر باالیی را نسبت به استاندارد نشان دادند.فرم های كلیباكتری

سالمت  كاهش اثرات برو فیكاسیون یوترحداقل رساندن خطر بهعالوه بر كاهش انتقال الودگی میكروبی، شود كه توصیه میی های آبمحیط

 . شودرا ناشی میموجودات آبزی 

 

 خزر یایآب، سواحل در یفیتك یاری،خاو ی، ماه یمزارع پرورش ماه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 جهانی سطح در پروریآبزی صنعت توسعه امروزه

 انانس مصرف برای را ماهی توجهی قابل سهم توانسته

 ,Tawari and Abowei, 2011; FAO) كند تولید

 ابزاری عنوانبه ،ماهی پروریآبزی واقع در (،2016

 در دیده آسیب مردم اقتصادی وضعیت بهبود برای

 ,.Gunkel et al) شودمی محسوب جهانی سطح

 تولیدی آبزیان از نیمی حدود ،حاضر حال در (.2015

 هستند، پروریآبزی هایفعالیت حاصل جهان در

 ،(FAO) فائو سازمان هایبینیپیش براساس

 غذا، تأمین در بیشتری نقش آینده در پروریآبزی

 در روستایی پایدار توسعة و ارزآوری اشتغال، درآمد،

 لزوم (FAO, 2012) كرد خواهد ایفا كشورها بیشتر

 و محصولی تك اقتصاد از رهایی سیاست اجرای

 ام كشور ویژه شرایط در نفتی غیر صادرات تشویق

 بسیار توجه اخیر هایسال در كه شده باعث ایران

امروزه، صید بی  گردد. پروریبزیآ توسعه به زیادی

ها در دریاها، تعداد مختلف آالینده رویه و ورود انواع

زیادی از گونه های ماهی مانند ماهیان خاویاری را در 

 de) آستانه برخی تهدیدات مهم قرار داده است

Mitcheson et al., 2020; Nour and 

El‑Sorogy 2020).  های انسانی در فعالیتهمچنین

های هزیستگایا اطراف دریاها منجر به نابودی  داخل
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 در(. Foubert et al., 2020شده است )ریزی تخم

 در خاویاری، ماهیان گوشت صدور و تولید راستا این

 هب توجه با داخلی بازارهای در آن كم میزان با مقایسه

 المللیبین بازارهای در محصول این ارزآوری هایجنبه

 لحاظبه ماهیان این است. گرفته قرار توجه مورد

 محصوالت سایر و گوشت كیفیت خاویار، استحصال

 محسوب اقتصادی ماهیان ارزشمندترین از جانبی

 جهانی تجارت در را ایویژه جایگاه و شوندمی

 سفانهأمت اند.داده اختصاص خودبه آبزیان محصوالت

 ها،رودخانه شدنصنعتی سدها، ایجاد رویه،بی صید

 ماهیان این ذخایر از روز به روز عوامل سایر و آلودگی

 ماهیان این طبیعی ریزیتخم و مهاجرت مانع و كاسته

 ماهیان این صید روزافزون افزایش. است شده

 خاویارپی آن كاهش  در و خزر دریای در خصوصبه

از طرف  خاویارطرف و افزایش جهانی تقاضای  از یك

 عطوفاین ماهیان را به خود م پرورشو  تكثیردیگر، 

  .داشته است

 خاویاری پرورشی هایگونه اولین از ماهی فیل

 رد باال رشد سرعت داشتن دلیلهب كه است ایران در

 برای بودن، خوارچیزهمه و هاگونه سایر با مقایسه

 دارای صرفاً پروریآبزی است. شده معرفی پرورش

 ,.Smith et al) نبوده انسان برای غذا تولید مزایای

 پروریآبزی صنعت پیشرفتء سو آثار و (2010

 آبی عمناب بی كیفیت شدن و آلودگی به منجر تواندمی

 مزارع فاضالب تخلیه از آب آلودگی امروزه شود.

 نگرانی یك به جهان در آبی منابع به آبزیان پرورش

متأسفانه،  .(Boyd, 2003) است شده تبدیل جدی

همزمان با های مدیریتی ها و دستورالعملاستراتژی

ویژه از نظر حفاظت و پروری، بهرشد صنعت آبزی

 اندارتقاء نیافتهو زیست، توسعه  ارزیابی محیط

(Bhari and Visvanathan 2018;  Lulijwa et 

al., 2020 .)حاوی پروریآبزی از حاصل خروجی آب 

 و نشده خورده )غذای اضافی غذای از زیادی مقادیر

 پدیده كه (.Tovar et al., 2000) است دفعی( مواد

 اردد دنبالبه پذیرنده هایاكوسیستم در را پرغذایی

(Crab et al., 2007). قبیل از زیادی زائد مواد 

 میكروبی فلور و نشده خورده غذاهای فسفر نیتروژن،

 طبیعی هایاكوسیستم به رهاسازی با كه ماهی روده

 ییرتغ نتیجه در و جلبكی شكوفایی آلودگی، باعث

 را هادریاچه و هارودخانه هایاكوسیستم ساختار

 جامد مواد تجزیه .(Voltolina, 2004)دنبال دارد به

 كاهش و نیترات نیتریت، آمونیاك، افزایش باعث

 تكیفی كاهش نتیجه در كه شودمی محلول اكسیژن

 كاهش. (Fotedar, 2016) دارد همراه به را آب

 موجب و هوازیبی شرایط شدن حاكم سبب اكسیژن

 آمونیاك، تولید نتیجه در و رسوبات شدن ءاحیا

 این است ممكن كه شودمی متان و هیدروژن سولفید

 ,Enell and Lof) شوند منتشر آب داخل در مواد

 ادهم نیتروژن ، آبی هایاكوسیستم بیشتر در (.1983

 برای شده یونیزه آمونیاك است. محدودكننده مغذی

 ،ماهی .است سمیغیر  آمونیوم ولی سمی ماهی

 كرده دفع خود هایآبشش طریق از را اضافی آمونیوم

 پذیرنده آب در موجود اكسیژن حضور در مواد این و

 Downing) گرددمی تبدیل نیتریت و نیترات به

and Merkens, 1955).  

 Mantzavrakos (2111،) ماهیان مزارع اثرات 

 یونان در (Argolikos) آرگولیكوس خلیج در دریای

 د.دندا قرار بررسی مورد رسوب و آب ستون روی را

 یك اثرات كمی و كیفی بررسی ،مطالعه این هدف

 روی متراكم روش به دریایی ماهیان پرورش مزرعه

 العهمط این بود. رسوبات و آب فیزیكوشیمیایی خواص

 تقسم در باز آبی حوضه یك در واقع پالتیا جزیره در

 مزرعه .شد انجام یونان در آرگولیكوس خلیج خارجی

 سال از تحقیق این در مطالعه مورد ماهی پرورش

-301 حدود ساله هر و است نموده بكار شروع 1311

 باس و (Sparus auratus) سیم ماهی تن 411

 تولید (Dicentrarchus labrax) اروپایی دریایی

 گوستآ از فصل سه طی در گیرینمونه نماید.می

 مطالعه، این طی در شد. انجام 2112 می تا 2111

 و آب در ژئوشیمیایی و فیزیكی اصلی پارامترهای

 املش پارامترها این گرفتند. قرار بررسی مورد رسوبات

 نستو در معلق جامد مواد و فسفات نیتروژن، آمونیوم

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
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 در معدنی( و )كل فسفر و آلی كربن آلی، مواد و آب

 وضوحبه مطالعه این از حاصل نتایج بودند. رسوب

 مواد غلظت )افزایش اثرات مهمترین كه داد نشان

 در رسوبات( هم و آب ستون در هم آلی و مغذی

 د.گردی مشاهده بیشتر مزرعه به نزدیك هایایستگاه

 بهار و ستانبتا طی در پارامترها اكثر در بیشینه مقادیر

 كه بیانگر این نكته است حال، هر به آمد. دستهب

 ثیرأت نمایانگر شده گیریاندازه هایغلظت اگرچه

 مقادیر باشد، می رسوبات روی ماهی پرورش مزرعه

 مشابه مطالعات از شده گزارش مقادیر به نسبت آن

 شكل به یونان در ماهی پرورش مزارع در شده انجام

 مطالعه این  اصلی هدف است. ترپایین دارییمعن

 رد خاویاری ماهی پرورش مراكز پساب كیفیت مقایسه

 مدیریتی راهكارهای ارائه منظوربه ماهه 6 دوره یك

 به كاهشی و اصالحی رویكردهای قالب در بهینه

 اثرات كمترین با پایدار پروریبزیآ توسعه موجب

  است. زیست محیط بر مخرب

 

 هامواد و روش

 پاییز و تابستان و بهارهای فصل درمطالعه  این

 ماهیان پروش مزارع در ماه 6 طی در (1331)

 استان در آستارا و تالش هایشهرستان در خاویاری

 مساحت .(1و جدول 1)شكل  گرفت صورت گیالن

 تا مربع متر 4362 محدوده در بررسی مورد مزارع

 ارعمز این گوشت تولید میزان و است متربوده 11111

 در پرورش مورد ماهیان است. سال در تن 01 حداكثر

 تولید خاویار تن 3 تا 1 بین مطالعه مورد مزارع

 دو را ماهیان این پرورش و تولید ارزش كه كنندمی

 پرورش مورد ماهیان مهمترین از كند.می چندان

 فیل ،(Acipenser stellatus) برونازون به توانمی

  كرد. اشاره (Huso huso) ماهی

 یك فیزیكوشیمیایی پارامترهای سنجش جهت

 در ایستگاه یك و مزارع خروجی قسمت در ایستگاه

 در بردارینمونه .شد انتخاب خزر دریای ساحل داخل

 ماهانه صورتهب و خاویاری ماهیان شرپرو دوره طول

 بردارینمونه از پس منظور این برای .گرفت صورت

 اكسیژن و شفافیت آب، و هوا دمای ثبت از بعد و آب

 به آب هاینمونه برداری،نمونه منطقه در محلول

 فاكتورهایی آزمایشگاه در .شدند منتقل آزمایشگاه

 مواد فسفات، ارتو آمونیوم، نیترات، ،اسیدیته چون

 محلول، اكسیژن آب، در معلق مواد آب، در محلول

 دفعی فرمكلی،وچربی روغن كدورت، معلق، جامدات

 دارداستان روش اساس بر انسان دفعی فرمكلی آب، كل

 وسیلههب كدورت كه ترتیب بدین .دشونمی گیریاندازه

 خاویاری ماهیان پرورش مزارع مشخصات و نام -1جدول    

 شهرستان

 حرف

 اختصاری

 در موقعیت

 نقشه

 مزرعه نام

 طول

 شرقی

 )درجه(

 عرض

)درشمالی

 جه(

 تعداد

 استخر

 تولید

 گوشت

 (تن)

 تولید

 خاویار

 (تن)

 مساحت

 متر) كل

 (مربع

 بنا زیر

 (مربع متر)

 آب دبی

 لیتر) دریا

 (ثانیه بر

 آستارا
S نژادسلمان 

1131/41 2131/31 
66 21 1 11111 4111 111 

 تالش
B بخشایی 

3601/41 1411/31 
61 21 1 4362 3111 111 

 آستارا
H 

 حسین

 زاده

113/41 2312/31 
11 21 0/1 4111 1111 111 

 تالش
M 

 مروارید

 قرق

3161/41 1342/31 
32 01 3 11101 1161 211 

 آستارا
G سو قره 

1114/41 2123/31 
21 21 0/1 0011 3111 111 

 آستارا
N نگین 

1113/41 2311/31 
20 21 0/1 11111 3111 111 
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  وسیلههب محلول جامد مواد كل سنج،كدورت دستگاه

TDSگراد، درجه سانتی 111دمای  در گیریاندازه متر

 دما در گیریاندازه متر TSS معلق جامد مواد كل

 ارتو متر،  pHوسیلههب pH  ، ،گرادسانتی 110تا 113

 سیدا اسكوربیك روش وسیلههب كل فسفات و فسفات

 هاولی تقطیر با روش آمونیم تارتارات، مونیل آنتی

 آمین، لآلفانفتی روش وسیلههب نیتریت نسلریزاسیون،

 لولمح اكسیژن كادمیوم،ء احیا روش وسیلههب نیترات

 Total) فرمكلیكل باكتری  وینكلر، روش اب

coliform)، فرمكلی ( مدفوعیFecal coliform )

 كدورت، MPNروش ایلوله چند تخمیر وسیلههب

 روش به وچربی روغن سنج،كدورت وسیلهبه

 برای مطالعه این در .شدند گیریاندازه سنجیوزن

 نسخه Excel افزارنرم از نمودارها و هاشكل رسم

 مقادیر مقایسه برای همچنینشد.  استفاده 2111

 مختلف هایایستگاه و هاماه در پارامترها میانگین

 One-way) طرفهیك واریانس  آنالیز از بردارینمونه

ANOVA)  بستر نرم افزار  درSPSS   13نسخه 

  گردید. استفاده

 

 نتایج

 سابپ كیفی معیارهای كه داد نشان بررسی این نتایج

 متفاوتی سطوح از بردارینمونه مختلف هایزمان در

 رخیب در و مشهود كامالً تغییرات این و بودند برخوردار

 (.>10/1P) بود دارمعنی آماری نظر از نیز موارد از

 در شده گیریاندازه پارامترهای میانگین نتایج

 در ماه آذر تا ماه فروردین از مختلف هایایستگاه

 3 و 2های شكل در استخرها آب خروجی و ورودی

، گرفته انجام هایبررسی براساس است. شدهارائه 

 در خاویاری ماهیان مزرعه 6 بین در كلی طورهب

 كل فاكتورهای میزان آستارا و تالش هایشهرستان

 و كدورت محلول، جامدات كل معلق، معلق جامدات

 

 .موقعیت مراكز پرورش ماهیان خاویاری در حاشیه سواحل خزری -1شكل 
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 بیش خاویاری ماهیان مزارع خروجی آب در فسفات

 نبودن نرمال به توجه با كه ماهیان مزارع ورودی آب از

 ویتنی-من ناپارامتریك آزمون برطبق هاداده

 طبق همچنین (.>10/1P) است دارمعنی هااختالف

 بآ در محلول اكسیژن چربی، شده انجام هایبررسی

 دوره در را داریمعنی تفاوت پرورش مزارع خروجی

 در داد. نشان ورودی بآ با پرورش ماهانه بررسی

 فسفات و معلق جامدات چربی، كدورت، حاضر بررسی

كل  دادند. نشان را افزایشی نرخ مطالعه دوره در

 و خروجی آب درمدفوعی  فرمكلی فرم،كلیباكتری 

 دارمعنی تفاوت دارای خاویاری ماهیان مزارع ورودی

 در شده محاسبه میانگین مقادیر (.>10/1P) باشد می

 با ماهه 6 زمانی دوره در مطالعه مورد مزارع

 آژانس و جهانی بهداشت سازمان استانداردهای

 تگرف قرار مقایسه مورد آمریكا زیست محیط حفاظت

  است. شدهارائه  2 جدول در آن نتایج كه

 آب كیفی پارامترهای میانگین مقایسه در

 بهداشت سازمان استاندارد حدود با مزارع خروجی

 آمریكا زیست محیط حفاظت آژانس و جهانی

 تنیترا میانگین ارائه شده است، 2 جدول در طورهمان

 از  و بود متغیر36/1 تا 34/1 محدوده در مزارع پساب

 در بود كمتر بسیار نظر مورد مقداراستانداردهای

 ±10/1 مطالعه مورد مزارع فسفات میانگین كهحالی

د استاندار از كهدست آمد به لیتر بر گرممیلی 11/1

 است. باالتر مراتب به (10/1سازمان بهداشت جهانی )

 ±61/1)كدورت پساب مزارع مورد مطالعه  میانگین

63/23 Ntu) حد از بیشتر مراتب به مقداری نیز 

 با (.Ntu 0) داد نشان را شده معرفی استانداردهای

 جامدات كل میانگین آمده دستهب نتایج به توجه

 حد از بیشتر مراتببه مقادیری آب در محلول

پارامترهای كیفی )اسیدیته، اكسیژن محلول، جامدات محلول و معلق و كدورت( آب ورودی و خروجی مزارع پروش ماهیان نوسانات میانگین  -2شكل   

 .خاویاری سواحل دریای خزر
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 گرم میلی 1111) جهانی بهداشت سازمان استاندارد

 گرممیلی) 11/4466±11/11را با میانگین  ( لیتر بر

 كل تعداد حاضر بررسی در داد. نشان لیتر( بر

 (14/114 ±42/11میانگین )با فرمكلی هایباكتری

 استانداردهای حد با مقایسه در را بیشتری تعداد

 محیط حفاظت آژانس و جهانی بهداشت سازمان

 رد را ویژه بسیار توجه كه دادند نشان آمریكا زیست

 مدفوعی و دارویی غذایی، زائد مواد مدیریت خصوص

 هایسازمان توسط آن كنترل و نظارت عدم طلبد،می

 زیستی محیط پایش برنامه وجود عدم و مسئول

 اكوسیستم زیست محیط به را سنگینی خسارات

 سطح 4مطابق نتایج شكل  نماید.می تحمیل پذیرنده

اكسیژن محلول و اسیدیته در پساب مزارع نگین و 

دیگر نشان  مزارعمروارید مقدار كمتری را نسبت به 

مقدار  مزارعداده است و این در حالیست كه در تمامی 

اكسیژن محلول هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است 

وان تست كه میا و در سطح باالتر از مقادیر استاندارد 

جلوی بسیاری از آثار مخرب ناشی با مدیریت اصولی 

  از این محدودیت را گرفت. 

ها، ب خروجی ایستگاهدر مقایسه جامدات محلول در ا
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 فرم( مزارع پروشهای كلیآب ورودی و خروجی ) نیترات، آمونیوم، فسفات، چربی و روغن و باكترینوسانات میانگین پارامترهای كیفی  -3شكل 
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سو ماهی  قرهبیشترین مقدار مربوط به مزارع پروش 

و مروارید بوده است كه مقداری خیلی باالتر از سطح 

استاندارد بهداشت جهانی را نشان داد، همچنین 

عه زرم نبیشترین سطح روغن و چربی نیز در پساب ای

، البته ایستگاه سلمانژاد هم در شهرستان شدمشاهده 

آستارا مقدار باالیی از چربی را در پساب خود نشان 

یكی از  پارامترهایی كه در بررسی . (0شكل ) داد

حاضر مقادیر نسبتاً باالیی را در تمامی مزارع در پساب 

فرم است كه های كلینشان داده است تعداد باكتری

نسبت به سطح استاندارد كه باید صفر باشد به مراتب 

ساب فرم مدفوعی در پباالتر است، بیشترین تعداد كلی

آن در پساب مزرعه  مزرعه سلمانژاد و كمترین تعداد

تواند در صورت عدم سو مشاهده شد، كه میقره

مدیریت صحیح و اصولی در این زمینه آثار 

های پذیرنده كه ناپذیری را بر اكوسیستمجبران

های منتهی به دریای خزر و اكوسیستم خزری رودخانه

 (. 6است، بر جای گذارد )شكل 

رد مزارع مو یكی از مهمترین پارامترها كه در

بررسی در تمامی مزارع مقداری به مراتب باالتر از 

  كهاست   PO43-  سطح استاندارد را نشان داد مقدار

 .ماهه 6خزر در دوره زمانی مقایسه میانگین پارمترهای فیزیكوشیمیایی پساب خروجی مزارع پروش ماهیان خاویاری در سواحل دریای -2جدول    
اكسیژن  اسیدیته

 محلول

كل جامدات 

 محلول

كل 

جامدات 

 معلق

جامدات  چربی

 معلق

كل باكتری  فسفات كدورت

 كلی فرم

كلیفرم 

 مدفوعی

 نام مزرعه نیترات آمونیوم

میلی 

گرم بر 

 لیتر

میلی گرم بر 

 لیتر

میلی گرم 

 بر لیتر

میلی 

گرم بر 

 لیتر

میلی 

گرم بر 

 لیتر

NTU  میلی

گرم بر 

 لیتر

MPN MPN  میلی

گرم بر 

 لیتر

میلی 

گرم بر 

 لیتر

 قره سو 1/31 1/46 116/42 131/42 1/21 21/32 1/64 13/43 24/13 4014/20 0/12 1/32

 نگین 1/34 1/43 111/63 112/13 1/11 23/11 1/04 13/14 22/20 4403/31 0/01 1/13

 مروارید 1/36 1/41 112/02 131/21 1/13 23/41 1/03 13/21 23/04 4011/11 0/63 1/11

 سلمانژاد 1/36 1/01 103/33 160/33 1/12 31/01 1/41 12/60 13/13 4313/11 0/33 1/12

 حسین زاده 1/30 1/41 124/22 114/13 1/11 23/61 1/04 13/12 22/61 4461/16 0/63 1/10

 بخشایی 1/36 1/43 120/21 112/14 1/11 23/11 1/01 13/11 22/42 4402/12 0/12 1/16

 میانگین  1/36 1/41 124/22 114/14 1/11 23/63 1/06 13/12 22/61 4466/11 0/11 1/16

 حداكثر  1/31 1/01 103/33 131/42 1/21 31/01 1/64 13/43 24/13 4014/20 0/33 1/32

 حداقل 1/34 1/46 111/23 160/33 1/12 21/32 1/41 12/60 13/13 4313/11 0/01 1/12

1/13 1/12 11/11 1/61 1/26 1/10 1/61 1/02 11/42 11/23 1.  انحراف معیار  1/11 116/

1.0-6.0 استاندارد  01 - 1 1 1/10 0 - - 1111 1111 0 
who 

استاندارد  11 - 1 1 - 0 - - 011   1.0
EPA 

3-6.0 استاندارد برای  13 - 1 1 - 0 - - 011 - 0/0 

ت احفظ حی

 ابزیان

 

 
 .ی تالش وآستارا هامقایسه میانگین اسیدیته و اكسیژن محلول در پساب خروجی مزارع پرورش ماهی در شهرستان -4شكل 
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های تالش و مقایسه میانگین جامدات محلول ، معلق ، چربی و كدورت در پساب خروجی مزارع پرورش ماهی در شهرستان -0شكل 

 آستارا. . 

 های تالش و آستارا. فرم در پساب خروجی مزارع پرورش ماهی در شهرستانهای كلیمقایسه میانگین باكتری -6شكل 

 های تالش و آستارا.مقایسه میانگین نیترات، آمونیوم و فسفات در پساب خروجی مزارع پرورش ماهی در شهرستان - 1شكل 
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 تواندهای پذیرنده میمقدار باالی آن در اكوسیستم

ان كنند گ كننده برای تولیدعنوان یك عامل محدودبه

 از حاصل هایداده كلی طوربه. (1شكل ) اولیه باشد

 موثری تالش است نیاز كه دهدمی نشان تحقیق این

 مغذی مواد و معلق مواد آلی، ذرات كاهش هدف با

 ساحل حاشیه در پروریآبزی هایفعالیت از ناشی

مخرب بر محیط زیست، به حداقل انجام گیرد تا اثرات 

 مقدار خود برسد.

 

 بحث 

 بیآ منابع آلودگی پروریبزیآ صنعت توسعه با امروزه

 نگرانی مهمترین مزارع پساب تخلیه طریق از

 ;Boyd, 2003) رودمی شمار به محیطیزیست

Samani et al., 2015)  شواهد فراوانی وجود دارد كه و

آب آلوده به مواد آلی و مشكالت مشابه ناشی از تخلیه 

معدنی ناشی از این صنعت به دریا را در كشورهای مختلف 

 هایفعالیت (.Leslie et al., 2017) كندگزارش می

 كه است محیطی همراهپروری با برخی تأثیرات زیستآبزی

 به) مغذی مواد از آب شدن ها شامل غنیآن برخی از

 قابل جامد ماده تن نیم حدود ماهی تن هر تولید ازای

 و داروها به محیط شدن آلوده ،(شودمی تولید رسوب

 ردیگ و ماهیان جمعیت به آسیب ها،كننده ضدعفونی

 Rosenthal, 1997; Esmaili ) است آبزی جانوران

Sari, 2000; Prasad et al., 2019.) از برخی 

 در هاآالینده مقادیر بودن باال دلیلبه هافاضالب

 ندتوانمی نشوند، تصفیه صحیح طوربه كه صورتی

 زیست محیط در جدی مخرب تاثیرات ایجاد موجب

 كاهش اثرات (.Schulz et al., 2003) گردند

 سرعت و آب، دمای ،pH تغییرات محلول، اكسیژن

 ،تاس گذارتاثیر اكوسیستم سالمت بر كه آب جریان

 یا اسیدیpH  یون غلظت واسطهبه) مستقیم تأثیرات

 در سمی مواد انحالل طریق از) غیرمستقیم و (بازی

 هب آمونیوم تبدیل مانند مواد، كیفی تبدیل یا و آب

 این در Naderijlodar et al., 2006).) (امونیاك

 آب اسیدیته میزان در دارییمعن اختالف مطالعه

 بآ اسیدیته میانگین و نشد مشاهده ورودی و خروجی

 در این و بود نوسان در قلیایی تا خنثی محدوده در

 دلیلبه ماهی پرورش مزارع پسابكه  ستا حالی

 دارای اًعمدت دفعی مواد و غذایی مواد ماهی، تنفس

 ردمو باید ،دلیل همین بهباشند می اسیدی خاصیت

 یك عنوانبه خود كه چرا دنگیر قرار مكرر بررسی

 یبحران عوامل دیگر تشدید باعث تواندمی پایه عامل

 اسیدیته، بررسی مورد هایماه از برخی در البته گردد

 آمده دستهب مقادیر داشت، همراه به را كاهشی نرخ

 بهداشت سازمان استانداردهای با بررسی این در

 و (0/1) آمریكا زیستمحیط حفاظت آژانس و جهانی

 دارد مطابقت (0/6-3) بزیانآ استاندارد حداكثر

EPA, 1996; WHO, 2004).) میانگین محتوای 

 مطالعه مورد هایماه در ورودی آب با پساب كدورت

 بوده برخوردا داریمعنی تفاوت از پرورش مراكز در

 و جهانی بهداشت استانداردهای با مقایسه در و است

 به مقادیر این ( 0Ntu) آبزیان برای استاندارد حداكثر

 و Van Heets هایبررسی بودند. باالتر بسیار مراتب

 كدورت میزان كه است داده نشان ،(2113) همكاران

 و بوده مرتبط بارندگی میزان با هاپساب گونه این

 هایمحیط بآ كیفیت كاهش باعث آن باالی سطح

های بررسی مشابه مطالعه این در .شودمی پذیرنده

Maillard  میان اختالف ،(2110ن )همكارا و 

 و ورودی آب در موجود حلولم جامدات كل میانگین

 دارمعنی ،آماری نظر از مطالعه مورد مراكز در خروجی

 هب را امر این دلیل كه داد نشان را افزایشی نرخ یك و

 مورد ورودی آب وقتی كه كردند بیان صورت این

 كه موجود مواد شده آلوده گیرد، قرار ماهی استفاده

 صورت به خروجی آب در غذاهای ماهی، مدفوع همان

 افزایش باشد،می تركیبات دیگر و نشده خورده

 در نیز مزارع خروجی آب آمونیوم محتوای د.یابمی

 هك داد رانشان افزایشی نرخ یك بررسی مورد هایدوره

 زیاد آن دنبال به و استخر پرورشی هایفعالیت افزایش

 مواد از استفاده با همراه موجود، ماهی تراكم شدن

 داروها انواع و مختلف تركیبات با بیشتر غذایی

 را نتایجی چنین باشد امر این علل مهمترین تواندمی

 همكاران و Rahimibashar تحقیقات در توانمی
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 مشاهده( 2113) همكاران و Kirkajaic و (2112)

 در محلول اكسیژن محتوای حاضر بررسی در. كرد

 تغییرات ورودی بآ به نسبت مزارع خروجی پساب

 در را دارییمعن كاهش ویژهبه داد نشان را داریمعنی

 دمای رفتن باال بودیم. شاهد بررسی دوره گرم هایماه

 و رشد افزایش در موثر عامل تابستان فصل در محیط

 جزیهت برای هوازی هایباكتری بوده، هاباكتری تكثیر

 را اكسیژن از زیادی مقادیر محیط در موجود آلی مواد

 آب محلول اكسیژن مقدار نتیجه در كرده جذب

 (.Khatibhaghighi et al., 2008) یابدمی كاهش

 برای ماهی پرورش مزرعه یك در اكسیژن وقتی

 دیدج نگرانی یك باشد، كننده محدود خاص گونه یك

 زا متابولیكی تولیدات دفع آب، كیفیت با رابطه در

 گرددمی تلقی اوره و آمونیوم آمونیاك، جمله

(Merino et al., 2007) مطالعه اساس بر 

Zarzuela آب كیفیت روی ،(2113) همكاران و 

 و باالدست در اسپانیا شرقی شمال رودخانه به ورودی

 سال فصول در داریمعنی اختالف از دستپایین

 د.دار همخوانی مطالعه حاضر نتایج با كه بود برخوردار

 بآ در محلول اكسیژن محتوای میانگین وجود این با

 بهداشت سازمان استانداردها مقدار به نسبت خروجی

 حد درا آمریك زیست محیط حفاظت آژانس و جهانی

  شد. سنجش مناسبی

 و پرورشی ماهی توسط نیتروژنی تركیبات دفع

 ذا،غ مانده باقی از آلی مواد میكروبی، هایكننده تجزیه

 آیندفر است، معدنی مواد و آمونیاك تولید اصلی منبع

 ریعس پاسخ نتیجه ماهی در نیتروژنی تركیبات دفع

 دودح تركیبات این كل از كه است غذا هضم به نسبت

 .گرددمی دفع نیتروژن صورتبه آن درصد 31-11

 ینپروتئ متابولیسم نتیجه آمونیوم و آمونیاك دفع

 به باتوجه دفع نرخ كه است غذا در موجود شده هضم

 تعیین ماهی گونه و دما شده، هضم نیتروژن میزان

 در همچنین (.Pulatsu et al., 2004) شودمی

 پرورش مزارع پساب در هافرمكلی میزان حاضر بررسی

 حد از باالتر بسیار و داد نشان را توجهی قابل افزایش

 EPA) است بزیانآ و هاانسان برای )صفر( مجاز

1996; WHO, 2004).  Serra-Llinares  و همكاران

طور ها بهند كه ماهیدخود نشان دا بررسی( در 2114)

كنند كه احتمال انتقال ها را دفع میعفونتمداوم 

عفونت بین مزارع و محیط های پذیرنده بسیار وجود 

همچنین در (، (Serra-Llinares et al., 2014 دارد

تماس  ،(2113و همكاران ) Solberg تحقیقات دیگر

لوده با مزارع را یكی از عوامل تاثیرگذار بر شدت آافراد 

 ,.Solberg et al) پذیری عنوان كردندعفونت

2013). 

 از طبیعی هایسیستم به دلیل ورود پساببه 

 و احداث خزر دریای به منتهی هایرودخانه جمله

 است ممكن مزارع این مطالعه بدون و رویهبی ایجاد

 و آب بهداشت تأمین نظر از را مشكالتی آینده در

 باشد؛ داشته پی در بیآ هایاكوسیستم لودگیآ

 ماع امر عواقب و پیامدها تمامی است ضروری بنابراین

 چنین محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، مسائل از

 ابیارزیمسئوالن  و متخصصصان توسط هاییفعالیت

 ندهدرآی اصولی، و صحیح هایروش پیشبرد با تا گردد

.نباشیم محیط زیستی جدی مشكالت بروز شاهد
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Abstract  
This study was conducted in sturgeon farms along the Caspian Sea coast in Gilan province. The aim was to 

evaluate the quality of incoming water and effluent of 6 farms. Sampling was performed from April to December 

2017. Turbidity parameter by turbidimeter, total soluble solids by TDS meter, orthophosphate and total phosphate 

by Ascorbic acid method of antimonyl tartrate, ammonium by initial generation distillation, nitrate by cadmium 

reduction method, dissolved oxygen with Winkler method, coliform bacteria were measured by MPN, oil and fat 

by gravimetric method and other parameters were measured by standard methods. There was a significant 

difference in the mean of the parameters in all centers. The average field phosphate was measured 0.17±0.05 mg 

/ l, which was much higher than the WHO standard. Also, the average field effluent turbidity (29.69±1.60 Ntu) 

was slightly higher than the EPA standards WHO showed. Also, according to the obtained results, the average of 

total water-soluble solids showed values much higher than the standard of the World Health Organization with an 

average of 4466.07± 87.70 (mg/l). Another parameter considered in the present study was the average number of 

coliform bacteria in the effluent, which showed high values compared to the standard. Based on these results, 

treatment of effluent before its release into aquatic environments is recommended, which in addition to reducing 

the transmission of microbial contamination, minimizes the risk of atrophy and reduces the effects on the health 

of aquatic organisms. 

 

Keywords: Fish farms, Sturgeon, Water quality, Caspian Sea coast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


