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چکيده
در اين تحقيق کيفيت آب رودخانه قرهسو در محدوده کارگاههاي پرورش ماهي قزل آالي رنگينکمان در قالب  4ايستگاه
شامل ايستگاه باالدست (بهعنوان ايستگاه شاهد) ،ايستگاه بين کارگاهها ،ايستگاه آخر مزارع و ايستگاه پايين دست به فاصله 4
کيلومتري از آخرين مزرعه طي  6ماه در فصلهاي زمستان  1394و بهار  ،1395هر  45روز يکبار بررسي شد .هدف از اين
تحقيق بررسي پارامترهايي شامل دما ،آمونياک ،قليائيت ،نيترات ،نيتريت ،هدايت الکتريکي ،اکسيژن محلول ،pH ،مواد معلق و
محلول آب در ايستگاههاي مورد نظر بود .نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان آمونياک مربوط به ايستگاههاي بين
کارگاهها و پايين دست به ترتيب به مقدار  0/58±0/23و  0/15±0/13ميليگرم بر ليتر بهدست آمد که به طور معنيداري با
هم تفاوت داشتند ( .)p>0/05همچنين ميزان نيتريت در ايستگاه آخر مزارع به ميزان  0/15±0/04ميليگرم بر ليتر به طور
معنيداري باالتر از ايستگاههاي ديگر بود ( .)p>0/05از نظر زمان نمونهبرداري حداکثر ميانگين آمونياک و نيترات به ترتيب
در ماههاي دي و ارديبهشت بهدست آمد .حداقل ميزان قليائيت ،هدايت الکتريکي و نيتريت در خرداد ماه مشاهده شد که با
ساير ماهها تفاوت معنيداري داشتند ( .)p>0/05براساس آناليز آماري ( PCAتحليل مولفههاي اصلي) دما ،اکسيژن محلول و
قليائيت بيشترين تاثير مثبت و  pHبيشترين تاثيرگذاري منفي را نشان دادند .با افزايش دما ،ميزان نيترات نيز در محيط افزايش
داشت ولي برعکس افزايش آمونياک در آب با کاهش دما در ارتباط بود .در تحليل مولفههاي اصلي براساس همبستگي
ايستگاهها با نتايج ،اکثر فاکتورهاي بررسي شده در ايستگاههاي بين کارگاهها و پايين دست مقادير بيشتري را از خود نشان
دادند .در جمعبندي ميتوان گفت که خروجي پساب مزارع پرورش ماهي در ايستگاه بين کارگاهها بيشترين تاثير را بر کيفيت
آب نشان دادند.
کلمات کليدي :فيزيکوشيميايي ،کارگاه پرورش ماهي ،قرهسو ،پساب ،کيفيت آب
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( .)Ghamarnia and Asadi, 2011براساس پژوهش
 Ardakaniو همکاران ( )2014بر روي رودخانه کبکيان،
مقايسه ميانگين غلظت پيراسنجههاي مورد ارزيابي با حد
استاندارد تعيين شده براي منابع آب سطحي و مصارف
کشاورزي در نمونههاي ايستگاه پايين دست بيانگر آن بود
که رودخانه کبکيان در حال حاضر توان خودپااليي
آاليندهها را دارد ،ولي با افزايش تعداد کارگاههاي تکثير و
پرورش ماهي و هم چنين عدم نظارت بر منابع آالينده
ورودي ،در آيندهاي نزديک با معضالت جدي به ويژه بروز
پديده تغذيهگرايي مواجه خواهد شد .در تحقيق بر روي
رودخانه گاماسياب ميانگين غلظت يونهاي آمونيوم و
نيتريت ايستگاه شاهد با ساير ايستگاههاي نمونهبرداري به
دليل ورود بار قابل توجهي از مواد مغذي به رودخانه بر اثر
فعاليتهاي آبزيپروري و همچنين فاضالب روستاهاي
اطراف تفاوت معنيدار داشته است ( Tayebi and
.)Sobhan Ardakani, 2012
رودخانه قرهسو يکي از اين روخانههاي مهم کشور ميباشد
که حوزه آبخيز آن به وسعت  14161کيلومترمربع 21
درصد از مساحت دو استان آذربايجان شرقي و اردبيل را
در برميگيرد ( )Javan et al., 2013و از پيوند رودهاي
پرآب متعدد ديگر تشکيل ميگردد که پرآبترين رودخانه
دائمي داخلي استان اردبيل بهشمار ميرود .در طول مسير
اين رودخانه مزارع پرورش ماهي در حال فعاليت هستند
که همانند ساير اکوسيستم ها متاثر از اين فعاليتهاي
انساني ميباشند .وليکن تابحال پژوهشي در مورد تاثير
پساب مزارع پرورش ماهي قزلآالي رنگينکمان ،بر روي
کيفيت آب اين رودخانه با اهميت انجام نشده است .لذا
هدف از اين تحقيق بررسي فاکتورهاي فيزيکوشيميايي آب
روخانه قرهسو در محدوده کارگاههاي پرورش ماهي قزل-
آالي رنگينکمان ميباشد.
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مقدمه
رودخانهها به عنوان شاخص زيستگاههاي آبهاي جاري
هستند اما امروزه جدا از تغييرات طبيعي ،تحت تأثير
فعاليتهاي مؤثر انسانها ،درمعرض دگرگونيهاي عميق
قرار گرفته است ( .)Bekche pour, 2012کيفيت آب
رودخانهها با توصيف اجزاي فيزيکي ،بيولوژيک و شيميايي
رودخانهها مانند  ،pHمواد جامد معلق ،درجه حرارت،
رنگ ،بو ،نياز اکسيژن بيولوژيک ،فلزات سنگين ،کاتيونها
و غيره بيان ميشود ( Sakhaei et al., 2017؛ Ngoye
.)and Machiwa, 2004
پساب خروجي صنعت آبزيپروري يکي از عوامل آالينده
رودخانهها محسوب ميشود .پساب مزارع پرورش ماهي
قزلآال ،تأثيرات مخرب بر بوم سازگان رودخانه از طريق
توليد مواد مغذي (به ويژه ازت و فسفر) ،مواد جامد معلق،
عوامل بيماريزا و باقيماندههاي مواد شيميايي دارد.
همچنين خروجي مزارع پرورش ماهي حاوي مواد جامد
معلق ،غذاي خورده نشده و مدفوع ماهي ميباشد (
Guilpart et al., 2012؛.)Varedi et al., 2007
تغييرات ايجاد شده توسط پساب مزارع پرورش در محيط،
ميتواند بهطور مستقيم بر منافع ساير استفادهکنندگان از
آب که در مسير آب و پس از مزرعه پرورش ماهي قرار
ميگيرند ،تأثيرات مخرب داشته باشد .بنابراين ،اگر
کارگاههاي پرورش ماهي در فواصل بسيار کوتاه پساب
خروجي را بدون هرگونه سيستم تصفيه به رودخانه رها
سازند ،اين امر ميتواند به افت شديد کيفيت آب منجر
گردد (.)Vaez tehrani et al., 2004
پژوهشهاي مختلفي در مورد تاثير پساب پرورش ماهي بر
روي کيفيت آب رودخانهها انجام گرفته است .در رودخانه
هراز ،همبستگي معنيداري بين تراکم آبزيپروري و غلظت
آمونياک وارد شده به رودخانه مشاهده گرديد
( .)Kazemzadeh et al., 2002در بررسي ديگر اثرات
پساب مزارع بر برخي از فاکتورهاي کيفي آب رودخانه
ريجاب مورد مطالعه قرارگرفت و نتايج نشاندهنده اثرات
مخرب مزارع پرورش ماهي بر کيفيت آب رودخانه بود
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Table 1: The Location of sampling stations in
Gharehsou River.

سنجش فاکتورها
اکسيژن محلول) ،(DOدرجهحرارت ( ،)˚Cهدايت
الکتريکي ) (ECو  pHدر محل و در کنار رودخانه توسط
دستگاه پرتابل فيزيکوشيميايي آب  1مدل
WQMبصورت لحظهاي اندازهگيري و يادداشت شد .براي
آناليز فاکتورهايي همچون نيترات ،نيتريت ،آمونياک،
 ،TSS ،TDSقليائيت و  ،2BOD5نمونه هاي آب در
ظروف پلياتيلن تميز در تاريکي و در کنار يخ داخل
يخدان پلي يورتان به آزمايشگاه منتقل شدند ( Camargo
.)et al., 2011
پس از انتقال نمونههاي آب به آزمايشگاه ميزان آمونياک،
نيترات و نيتريت از طريق روش رنگسنجي با دستگاه
فتومتر پالين تست مورد سنجش قرار گرفتند ( APHA,
 .)2005سنجش ميزان کل مواد جامد محلول با استفاده از
دستگاه سنجش ( TDSمدل  )CRISON MM40انجام
و براي محاسبه  TSSاز روش وزنســنجي و
انــدازهگيــري جــرم رسوب استفاده شد .قليائيت با
روش تيتراسيون اندازهگيري شد (.)APHA, 2005

Water Quality Meter
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Figure 1: Location of sampling stations in
Gharehsou River of Ardabil Province.

انتخاب ایستگاه و نمونه برداري
در طول رودخانه قرهسو  7کارگاه تکثير و پرورش ماهي
قزلآال انتخاب و تعداد  4ايستگاه در طول رودخانه به
ترتيب  )1ايستگاه باالدست و قبل از کارگاهها (بعنوان
ايستگاه شاهد) )2 ،ايستگاه بين کارگاهها  )3ايستگاه آخر
مزارع و  )4ايستگاه پاييندست و به فاصله  4کيلومتري از
آخرين کارگاه تعيين گرديد .براي سنجش فاکتورهاي
فيزيکي و شيميايي آب از ايستگاههاي مورد مطالعه در
زمستان 1394و بهار  1395به فاصلههاي  45روز نمونه-
برداري انجام شد.
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مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه
رودخانه قرهسو در محدوده  47درجه و  44دقيقه شرقي
تا  48درجه و  42دقيقه شرقي و  37درجه و  45دقيقه
شمالي تا  38درجه و  36دقيقه شمالي واقع شده است.
(شکل  )1اين رود از رشته کوه تالش (باغرو) در شرق
اردبيل سرچشمه ميگيرد و در مسيرخود ضمن عبور از
دشت اردبيل آبهاي جاري اين قسمت از جمله
بالخليچاي را جمعآوري مينمايد .اين رودخانه سرانجام
در محل اصالندوز به رودخانه مرزي ارس تخليه ميشود
( .)Javan et al., 2013موقعيت مکاني ايستگاههاي مورد
مطالعه (رودخانه قرهسو ،بخش کنگرلو) از دستگاه  GPSبر
روي رودخانه در جدول  1ارائه شده است.

سال بیست و هفت /شماره 2

نتايج
فاکتورهاي فيزیکوشيميایي آب
نتايج حاصل از فاکتورها براساس ماه و ايستگاه مورد بررسي
قرار گرفت (جداول  2و  .)3باالترين و پايينترين ميزان
آمونياک به ترتيب در ايستگاه  2و ايستگاه  4بهدست آمد که
به طور معنيداري با هم تفاوت داشتند ( .)p>0/05ميزان
نيترات در دو ايستگاه  3و  4باالتر از دو ايستگاه اول بود ولي از

ميزان نيتريت در ايستگاه  3به طور معنيداري باالتر از
ايستگاههاي ديگر بود( .)p>0/05ساير فاکتورها از نظر
ايستگاهي با همديگر تفاوت آماري نشان ندادند (جدول
 .)2بهطور ميانگين درجه حرارت در ايستگاه  1پايينتر از
 3ايستگاه بود .همچنين ميزان  TDSدر ايستگاه  2نسبت
به ديگر ايستگاهها باالتر بود ولي به علت واريانس باال در
ماههاي مختلف نمونهبرداري از نظر آماري تفاوت معني-
داري را نشان نداد (( )p<0/05جدول .)2
ميانگين ماهانه فاکتورهاي فيزيکو شيميايي آب رودخانه
قرهسو تفاوت معنيداري را بين فاکتورها از نظر زمان
نمونهبرداري نشان داد (جدول  .)3حداکثر ميانگين
آمونياک در دي بهدست آمد که به طور معنيداري بيشتر
از ماههاي ديگر بود ( .)p> 0/05حداقل ميزان قليائيت در
خرداد بطور معنيداري پايينتر از ساير ماهها بدست آمد
( .)p> 0/05باالترين ميزان نيترات در ارديبهشت ماه
حاصل شد که بهطور معنيداري باالتر از بقيه ماههاي
نمونهبرداري بود .کمترين مقدار هدايت الکتريکي و نيتريت
در خرداد ماه مشاهده شد که بهطور معنيداري کمتر از
ساير ماههاي نمونهبرداري بود (جدول .)3

(
)
:
Table 2: The average (Mean ±SD) physicochemical factors of the river Gharehsou from December 2015 to May 2016
in different stations.
ايستگاهها
پارامتر
ايستگاه 4
ايستگاه 3
ايستگاه 2
ايستگاه 1
آمونياک کل (ميلي گرم بر ليتر)
قليائيت (ميلي گرم بر ليتر)
نيترات (ميلي گرم بر ليتر)
نيتريت (ميلي گرم بر ليتر)
( ECميلي موسي بر سانتي متر)
دما (درجه سانتي گراد)
اکسيژن محلول (ميلي گرم بر ليتر)
pH
(1TDSميليگرم بر ليتر)
(2TSSميليگرم بر ليتر)

0/38 ± 0/15b

0/32± 0/19b

0/58± 0/23a

148/85± 21/44a

170/72±19/81a

29/54a

5/52±2/74
0/05±0/01b
1/74± 0/16
12/68± 2/59
9/24±0/63
7/58±0/28
716/25±13/44
4/33±4/22

5/95±3/91
0/09±0/03b
2/37± 0/28
14/95± 3/41
9/43±0/28
7/79±0/38
816/25±92/50
1/30±1/23

7/25 ± 4/48
0/15 ±0/04a
2/12 ±0/23
15/15 ± 4/05
8/68 ± 0/36
7/87 ±0/44
760/50 ± 64/31
2/82 ± 2 /72

163/60±

0/15 ± 0/13c
183/90 ± 31 /64a
7/55 ± 2/52
0/05 ± 0/01b
2/15 ± 0/26
15/57 ± 2/65
9/92 ±1/39
7/72 ±0/36
749/50± 63/15
0/07 ±0/05

:
<p

4
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تجزیه و تحليل آماري دادهها
دادههاي جمعآوري شده در ماهها و ايستگاهاي مختلف
مورد بررسي قرار گرفت .از آزمومن کولموگروف-
اسميرنوف براي بررسي نرماليته استفاده شد .از آزمون غير
پارامتري کروسکال واليس براي مقايسه گروههاي مختلف
استفاده شد .حداقل سطح معنيداري آزمونها p<0/05
در نظر گرفته شد .دادهها به صورت ميانگين  ±انحراف
معيار ارائه شدند .بررسي همبستگي ميان دادهها در فصول
و ماههاي مختلف توسط نرم افزار  Canocoبا استفاده از
تحليل تشخيصي صورت گرفت (.)Zuur et al., 2007
براي انجام آناليزهاي آماري از نرم افزار  SPSSنسخه 21
و براي رسم نمودارها از نرم افزار  Excelنسخه 2013
استفاده گرديد.
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نظر آماري تفاوت معنيداري بين آنها يافت نشد (.)p<0/05

سال بیست و هفت /شماره 2

مجله ع لمی شیالت ایران

آمونياک کل (ميلي گرم بر ليتر)
قليائيت (ميلي گرم بر ليتر)
نيترات (ميلي گرم بر ليتر)
نيتريت (ميلي گرم بر ليتر)
( ECميلي موسي بر سانتي متر)
دما (درجه سانتي گراد)
اکسيژن محلول (ميلي گرم بر ليتر)
pH

:
<p

ميانگين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب رودخانه قره-
سو اردبيل با استاندارهاي بينالمللي مورد مقايسه قرار
گرفت که نتايج آن در جدول  4آورده شده است .براساس
اين مقايسه ميزان  ،pHاکسيژن محلول و نيتريت قابل
قبول بود اما مقادير هدايت الکتريکي ،آمونياک و نيترات
در بعضي از ماهها و ايستگاههاي نمونه برداري باالتر از حد
مجاز نشان داده شد .اگر چه ميزان نيترات براي آبزي
پروري باالتر از مجاز تشخيص داده نشد.
ارتباط بين فاکتورهاي فيزیکي -شيميایي و ماههاي
نمونهبرداري
نتايج حاصل از آناليز آماري ( PCAتحليل مولفههاي
اصلي) ارتباط بين فاکتورهاي فيزيکي -شيميايي در
ماههاي مختلف در شکل  2نشان داده است .ميزان
تاثيرگذاري هريک ازمولفههاي اول و دوم بترتيب  83/3و
12/8درصد ميباشد که مجموعا  96/1درصد تغييرات را
شامل ميشود .در مولفه اول دما و در مولفه دوم قليائيت و
مواد جامد محلول بيشترين تاثير مثبت را نشان دادند.
همچين با توجه به مولفه اول بيشترين تاثيرگذاري منفي
در همبستگي بين فاکتورهاي محيطي مربوط به  pHدر

آب بود (جدول  .)5براساس مولفه دوم ،مواد جامد معلق و
آمونياک بيشترين تاثيرگذاري منفي در همبستگي بين
فاکتورهاي محيطي را نشان دادند (جدول  .)5بيشترين
همبستگي مثبت بين فاکتورهاي فيزيکوشيميايي و ماهها
مربوط به نيترات و درجهحرارت با ماههاي ارديبهشت و
خرداد بهدست آمد.
ارتباط بين فاکتورهاي فيزیکي -شيميایي و
ایستگاههاي نمونهبرداري
نتايج حاصل از آناليز آماري ( PCAتحليل مولفه هاي
اصلي) ارتباط بين ميانگين فاکتورهاي فيزيکي -شيميايي
در ايستگاههاي نمونهبرداري در شکل  3نشان داده است.
ميزان تاثيرگذاري هر يک ازمولفه هاي اول و دوم
بترتيب 92/2و  5/8درصد ميباشد که مجموعاً  97درصد
تغييرات را شامل ميشود .در مولفه اول مواد جامد معلق
( )TSSبيشترين تاثير مثبت و در مولفه دوم ،نيتريت،
قليائيت و هدايت الکتريکي بيشترين تاثير مثبت را نشان
ميدهند (جدول .)6

5
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(1TDSميليگرم بر ليتر)
(2TSSميليگرم بر ليتر)

0/82± 0/17 a
158/27± 4/6 a
1/85±1/33 c
0/09±0/02 a
2/33± 0/07 a
8/22± 0/25 b
عدم وجود داده
8/33±0/17 a
778/75±23/88 a
8/25±3/68 a

0/20± 0/08 b
183/85±25/66 a
4/57±0/47 b
0/11±0/03a
2/17± 0/19 a
9/2± 0/85 b
9/5±0/33
8/42±0/08 a
814/75±59/52 a
0/006±0/002 d

0/25± 0/17 b
217±10/2 a
16/55± 1/60 a
0/12±0/05a
2/44±0/23 a
20± 1/38 a
10/09±0/82
7/08±0/01 b
838/50±42/9 a
0/23±0/02 b

/ ± 0/08 b
107/95± 6/35 b
3/3±0/43 b
0/03±0/008 b
1/44± 0/04 b
22± 0/92 a
8/36±0/4
7/14±0/01 b
610/50±44/93 b
0/04±0/007 c

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116689

(
)
:
Table 3: Monthly average (Mean ±SD) of physicochemical factors of the river Gharehsou from December
2015 to May 2016
ماههاي نمونه برداري
پارامتر
خرداد
ارديبهشت
اسفند
دي

دلشاد و همکاران

Table 4: The standard of contamination of running water and its comparison with the measured physical
and chemical parameters in the Gharehsou River.
Boyd and Gautier, 2000

pH

Kelly et al., 1998
Boyd and Gautier, 2000
EEC, 1978
Schwartz and Boyd, 1994
McNeely and Neimanis, 1979
Schwartz and Boyd, 1994
1.0

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116689 ]
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Figure 2: Statistical analysis of PCA indicates the relationship between physico-chemical factors.: Temperature
(TEM), dissolved oxygen (DIO), electrical conductivity (CON), pH (pH), nitrite (TIN), nitrate (NAT),
ammonium (AMO), suspended solids (TDS), suspended solids (TSS) And alkalinity (ALK).

PCA
:
Table 5: The results of PCA analysis on physicochemical factors at different mounts
y
x
TEM
DIO
pH
CON
TDS
ALK
NIT
NAT
AMO

TSS
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Figure 3: Statistical analysis of PCA indicates the relationship between physico-chemical factors and
sampling stations. Temperature (TEM), dissolved oxygen (DIO), electrical conductivity (CON),
pH (pH), nitrite (TIN), nitrate (NAT), ammonium (AMO), suspended solids (TDS), suspended
solids (TSS) And alkalinity (ALK).
PCA
Table 6: The results of PCA analysis of physicochemical factors changes at different stations.
Axis

Axis

TEM
DIO
PH
CON
TDS
ALK
NIT
NAT
AMO
TSS

.بين کارگاهي و پايين دست همبستگي مثبت نشان دادند
 اکسيژن محلول، نيترات،از طرف ديگر بين فاکتورهاي دما
. با ايستگاه آخر مزارع ارتباط منفي ديده شدpH و

7

 با ايستگاههايTSS  وTDS  فاکتورهاي،براساس نتايج
، نيترات،باالدست و آخر مزارع و بقيه فاکتورها (قلياييت
) با دو ايستگاهpH  وEC ، آمونيوم، اکسيژن محلول،دما

براساس جدول  5و مولفه اول و دوم بيشترين تاثير گذاري
منفي در همبستگي بين فاکتورهاي فيزيکي -شيميايي و
ايستگاهها مربوط به اکسيژن محلول و  pHآب ميباشد.

8
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بحث
درجه حرارت آب به دليل تنظيم حداکثر غلظت اکسيژن
محلول آب و نرخ واکنشهاي شيميايي و بيولوژيکي
بهعنوان يکي از پارامترهاي زيستمحيطي و بحراني
کيفيت آب است ( .)Ramesh et al., 2015در مطالعه
حاضر کمترين ميزان دماي آب در دي و بيشترين ميزان
آن در خرداد بدست آمد .براساس آناليزهاي آماري PCA
درجهحرارت بيشترين همبستگي را با ماههاي ارديبهشت
و خرداد نشان داد (شکل  )2که نشان دهنده تاثير شديد
فصول بر درجه حرارت آب ميباشد .از نظر ايستگاهي
کمترين دما مربوط به ايستگاه باالدست بود که نشان
دهنده تاثير مزارع پرورش ماهي در پاييندست رودخانه بر
روي دماي آب ميباشد .در پژوهش انجام گرفته بر روي
رودخانه کبکيان ( ،)Ardakani et al., 2014در
ايــستگاههــاي تحــت تــاثير پــساب خروجي
استخرهاي پرورش ماهي بـه دليـل حضور ماهي و
واکنشهاي گرمـازا در اثـر تجزيه مواد آلي افزايش دما
گزارش شده است که مطابق با يافتههاي تحقيق حاضر
است.
تغييرات اکسيژن در فصول مختلف بر جوامع ماکروبنتوزي
رودخانه رودخانه تاثيرگذار است ( Ramesh et al.,
 .)2015در مطالعه حاضر ميزان اين فاکتور طي دوره
نمونهبرداري بين  8/36تا  9/92ميليگرم بر ليتر متغير بود
که بيشترين مقدار در ايستگاه پاييندست و کمترين
ميزان در خردادماه بدست آمد .همچنين براساس
آناليزهاي آماري ( PCAشکل  )4باالترين همبستگي
اکسيژن محلول با ايستگاه پايين دست حاصل شد .اين
ميزان اکسيژن باالتر از حداقل مقدار اکسيژن محلول (5
ميليگرم بر ليتر) در رودخانهها طبق استاندارد آبزيپروري
( )Boyd and Gautier, 2000ميباشد .شدت جريان

آب ،حضور گياهان آبزي ،نوع بستر ،زمان و مکان
نمونهبرداري و درجهحرارت محيط بر ميزان اکسيژن
محلول آب رودخانه تأثيرگذار است .در مطالعه
 Mesgaranو همکاران ( )2012بر روي رودخانه دوهزار
تنکابن ،ميزان اکسيژن محلول بدون اختالف معنيداري در
ايستگاههاي مختلف بين  9/34تا  9/93متغير بود .در
تحقيق حاضر نيز تاثير ايستگاه و فصل بر روي ميزان
اکسيژن محلول تاثير معنيدار را نشان نداد .غلظت نسبتاً
باالي ميزان اکسيژن ،حتي در پايين دست مزارع پرورش
ماهي به علت هوادهي مکانيکي و دريافت اکسيژن از هوا
ميباشد .همچنين حضور گياهان آبزي سبب افزايش
نسبي مقدار اکسيژن در ايستگاه پاييندست شده است.
مطالعه مشابهاي توسط  Boaventuraو همکاران ()1997
گزارش شده است.
در تحقيق حاضر ميانگين مقدار  pHاز  7/08تا  8/42در
نوسان بود .از نظر ايستگاهي تفاوت معنيداري بين
ايستگاههاي باالدست و پاييندست مشاهده نشد؛ اما
ميزان تغييرات  pHتابع فصول نمونهبرداري بوده و در
ماههاي سرد سال (دي و بهمن) ميزان  pHباالتر از
ماههاي گرم (ارديبهشت و خرداد) بود .کاهش مقدار pH
ارتباط زيادي به ورود پساب کشاورزي و خانگي وارد شده
به رودخانه دارد که همزمان بر ساير فاکتورها تأثير
گذاشته است .وليکن به طور کلي مقدار  pHدر رودخانه
قرهسو در حد قابل قبول ( 6/5-9/5جدول  )4براساس
استاندارهاي مختلف ( ) Boyd and Gautier, 2000قرار
دارد .براساس نتايج آناليزهاي ( PCAجدول  5و شکل )2
باالترين ارتباط منفي  pHبا ماههاي ارديبهشت و خرداد
مشاهده شد که نشان دهنده کاهش  pHدر اين  2ماه
نسبت به ماههاي دي و اسفند ميباشد.
بيشترين مقدار مواد جامد محلول ( )TDSو هدايت
الکتريکي ( )ECدر ايستگاه بين کارگاهها بدست آمد و و
اين دو فاکتور با همديگر در ارتباط بودند .مقدار هدايت
الکتريکي از باالدست به پاييندست ابتدا در ايستگاه دوم
افزايش و سپس به سمت پاييندست روندکاهشي نشان

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116689

دلشاد و همکاران
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باالدست افزايش داشت .از آنجاييکه ميزان قليائيت حضور
يونهاي کربنات را نشان ميدهد و از طرف ديگر يونهاي
کربنات بر ميزان مواد جامد محلول نيز اثرگذار هستند ،هر
دو فاکتور در ايستگاه بين کارگاهها که بعد از ورود پساب
مزارع است ،افزايش را نشان داده است ولي در ادامه مسير
بعد از رسيدن به ايستگاه آخر مزارع از ميزان قليائيت آب
کاسته شده که سبب کاهش  TDSنيز شده است که
ميتواند به علت حضور گياهان آبزي اطراف رودخانه و
شرايط توپوگرافي منطقه باشد .در مطالعه  Hosseiniو
همکاران ( )2013نيز بيشترين ميزان  TDSبعد از آخرين
مزارع مشاهده شده است که با ميزان افزايش قليائيت از
باالدست تا آخرين مزارع رابطه مستقيمي را نشان داده
است.
در تحقيق حاضر مقدار آمونياک از  0/15تا  0/58ميليگرم
بر ليتر متغير بود و باالترين مقدار آن در ايستگاه بين
کارگاهها يافت شد .همچنين حداکثر آمونياک کل در
زمستان و حداقل آن در بهار مشاهده شد که همبستگي
باالي آمونياک با دي ماه در شکل  2نشان داده شده است.
اين تغييرات به دليل دماي آب ،پوشش گياهان آبزي
رودخانه و فعاليت باکتريها در تبديل آمونياک به ساير
ترکيبات ميباشد .براساس مقدار مجاز آمونياک غيريونيزه
( 0/1ميليگرم بر ليتر) (جدول  )4در آبهاي جاري ،در
تمام ايستگاهها مقدار آمونياک از حد آستانه تحمل آبزيان
باالتر بود Hosseini .و همکاران ( )2013در مطالعه
رودخانه ريجاب گزارش کردند که آمونياک در بين
ايستگاههاي مختلف از باالدست به پايين دست داراي
اختالف معنيداري بود؛ بطوري که باالترين مقدار آمونياک
کل به ميزان  1/13ميليگرم بر ليتر بعد از آخرين مزارع
پرورش ماهي يافت شد که دليل آن ورود آمونياک از
طريق پساب حاصل از پرورش ماهي بيان شد .همچنين
 Viaderoو همکاران ( )2005حداکثر آمونياک غيريونيزه
 0/08ميليگرم بر ليتر را در منابع آبي متاثر از پساب
خروجي مزارع پرورش ماهي گرازش کردند که پايينتر از
حد آستانه تحمل ماهي قزل آال ميباشد.
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داد .همچنين از ايستگاه باالدست تا ايستگاه بين کارگاهها
مقدار مواد جامد معلق کاهش و مواد جامد محلول افزايش
داشت که نشان دهنده تبديل مواد جامد معلق در طي
مسير به مواد جامد محلول ميباشد .گياهان آبزي اطراف
رودخانه نيز با مصرف مواد محلول و همچنين رسوب مواد
سبب خودپااليي رودخانه ميشود .براساس مطالعه
 Midlenو  )1998( Reddingمواد جامد معلق پساب
خروجي مزارع پرورش ماهي ميتواند بين 11/4 -1/5
ميليگرم در ليتر در روزهاي عادي تا  17ميليگرم در ليتر
در روزهاي شستشو و برداشت متغير باشد .با اين حال
باالترين غلظت مواد جامد محلول و معلق رودخانه رودخانه
قرهسو در محدوده استاندارد مواد جامد آب ( Westers,
 )2000ميباشد .در تحقيقي بر روي رودخانه کبکيان
ميزان هدايت الکتريکي و کل جامدات محلول در خروجي
کارگاهها به دليل ورود پساب بيشتر از ورودي بود
( .)Ardakani et al., 2014ورود پساب مزارع پرروش
ماهي بر ميزان مواد جامد معلق ( ،)TSSمواد جامد محلول
در آب ( )TDSو هدايتالکتريکي تاثيرگذار خواهد بود
( .)Ardakani et al., 2014براساس نتايج آناليز PCA
در شکل  3همبستگي مثبتي بين فاکتورهاي  TDSو
 TSSدر ايستگاههاي باالدست و آخر مزارع مشاهده شد.
براساس جدول  5ميزان تاثيرگذاري هر يکي از
فاکتورهاي TDS ،TSSبه يک ميزان و بصورت مثبت مي-
باشد در حاليکه هدايتالکتريکي و قليائيت تاثيرگذاري
منفي و عکس  TSSو  TDSرا نشان دادند .مواد جامد
معلق نيز در اثر فعاليت باکتريها به مواد جامد محلول
تبديل ميشوند و درصد بااليي از  TDSگوياي طبيعت
قليايي آب است ( )Udhayakumar, 2016و هر چه
مقدار امالح حل شده در آب بيشتر باشد ،قابليت
هدايتالکتريکي نيز افزايش مييابد ( Boyd and
.)Gautier, 2000
ميزان قليائيت در رودخانه قرهسو بين  148تا 183
ميليگرم بر ليتر متغير بود .در بررسي ايستگاهي ميزان
قليائيت در ايستگاه بين کارگاهها نسبت به ايستگاه

سال بیست و هفت /شماره 2
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از نظر ايستگاهي بيشترين ميزان نيترات ( 7/55ميليگرم
بر ليتر) رودخانه قرهسو در ايستگاه پايين دست بدست
آمد .بهطور کلي غلظت نيتراتها و ديگر ترکيبات نيتروژني
به عواملي چون فرسايش ،آلودگيهاي کشاورزي و
فرايندهاي نيتريفيکاسيون توده حياتي ميکروارگانيسمها
بستگي دارد ( .)Abbaspour et al., 2014مقدار نيتريت
در آب رودخانه قرهسو بين  0/05تا  0/15ميليگرم بر ليتر
متغير بود .نيتريت از ايستگاه باالدست تا ايستگاه آخر
مزارع افزايش و سپس در ايستگاه پايين دست کاهش
يافت که ميتواند به علت حضور مقدار باالي اکسيژن
محلول در ايستگاه پايين دست باشد که آمونياک به
نيتريت و سپس نيترات تبديل شده است .ارتباط مثبت
بين ميزان نيتريت و ايستگاه آخر مزارع در شکل  3بوضوع
ديده ميشود .از طرف ديگر براساس شکل  2ميزان
نيتريت با ماههاي گرم سال ارتباط منفي را نشان داد که
بيانگر اين است که تبديل نيتريت به نيترات بر اثر افزايش
دما و در نتيجه افزايش فعاليت موجودات و باکتريهاي
آبزي و تجزيه نيتريت ميباشد .در مطالعه  Hosseiniو
همکاران ( )2013نيز در ايستگاه يک کيلومتري بعد از
آخرين مزارع با بهبود شرايط ميزان نيترات در حال
افزايش بوده ولي ميزان نيتريت روند افزايشي نداشتکه
نتيجه تحقيق حاضر را تاييد ميکند.
فاکتورهاي فيزيکوشيميايي رودخانه قرهسو اردبيل در
محدوده کارگاههاي پرورش ماهي قزلآالي رنگينکمان به
دو صورت ايستگاهي و ماهانه مطالعه گرديد و همبستگي
مثبتي بين نيترات با ماههاي ارديبهشت و خرداد يافت
شد؛ بطوريکه در ماههاي گرم سال با افزايش دما ميزان
نيترات در محيط افزايش يافت .همچنين همبستگي مثبت
بين قليائيت ،نيتريت ،آمونيوم ،مواد معلق نامحلول،EC ،
 TDSو  pHبا ماههاي اسفند و دي يافت شد .از طرف
ديگر ارتباط منفي بين فاکتورهاي دما و نيترات با
فاکتورهاي اکسيژن محلول ،مواد جامد معلق ،آمونيوم و
هدايت الکتريکي ديده شد .از نظر ايستگاهي همبستگي
مثبت بين فاکتورهاي  TDSو  TSSدر ايستگاههاي

باالدست و آخر مزارع مشاهده شد و از طرف ديگر
قليائيت ،نيترات ،دما ،اکسيژن محلول ،آمونيوم EC ،و pH
همبستگي مثبتي با ايستگاههاي بين کارگاهها و پايين
دست نشان دادند .در مجموع با توجه به وضعيت
خودپااليي رودخانه و با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده
از مطالعات ميداني و آزمايشگاهي خروجي پساب مزارع در
ايستگاههاي بين کارگاهها بيشترين تاثير را بر کيفيت آب
نشان دادند.

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116689
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Abstract

In this research, the water quality of Gharehsou River within the fish farms in the 4 stations
including the upstream station (as a control station), the station between farms, the station
after the last farms and downstream after 4 km away from the last fish farm, was surveyed
every 45 days from the December 2015 to May 2016. The purpose of this study was to
investigate parameters including water temperature (˚C), dissolved oxygen (DO), electrical
conductivity (EC), pH, alkalinity, ammonia, nitrate, nitrite, TDS and TSS at the desired
stations. The results showed that the highest and lowest levels of ammonia in stations between
farms and downstream were found 0.58 ± 0.23 mg.l-1 and 0.15 ± 0.13 mg.l-1, respectively,
which was significantly differed (p<0.05). Also, nitrite level at station last farms was
0.15±0.04 mg.l-1 significantly higher than other stations (p<0.05). In terms of sampling time,
the maximum mean ammonia and nitrate content were obtained in January and May,
respectively. Minimum alkalinity, EC and nitrite were observed in June, which had a
significant difference with other months (p<0.05). Based on statistical analysis PCA
(principal component analysis), temperature, dissolved oxygen and alkalinity showed the
greatest positive impact and pH had most negative impact. Also with increasing temperature,
ammonium nitrate was increased; but on the contrary, increase the nitric acid in water to be
associated with reduced temperature. According to correlation station with the results, most of
the examined factors showed higher values in stations between farms and downstream. So
aquaculture effluent in stations between farms showed the greatest impact on water quality.
Keywords: Physicochemical, Fish farm, Gharehsou, effluent, Water quality
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