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 نوع مقاله:

 پژوهشی
 چکیده 

ی فیزیکوشریمیایی آب روخاانر  رریروان    هرا مؤلفر  اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان پالنگان برر  

 ی خمرا، اکسریژن مولرول، هردایک الکتریکری،     هرا مؤلفر  بررری شد. خر امتداخ روخاان  پنج ایستگاه خر نظر گرفت  شد. 

روز یک بار از خی ماه  30ی زمانی هرهای مختلف و ب  فاصل خر ایستگاه TSSو TDS آمونیاک، نیتریک، نیترات، قلیائیک، 

گیری شدند. نتایج نشان خاخ ک  اکسیژن مولول و خرج  حرارت ب  لواظ فصرلی تفراوت   اندازه 1395خاخ ماه تا ار 1394

(. از لواظ میزان قلیائیک، P<0.05آمونیاک از نظر ایستگاهی تفاوت معنی خار نشان خاخ ) مؤلف (. P<0.05خار ندارند )معنی

های مختلف و فصول مختلرف  بین ایستگاه( TSS) مواخ جامد معلقکل  و (TDS) کل مواخ جامد مولول نیترات، نیتریک،

هدایک الکتریکری بر  لوراظ فصرلی و ایسرتگاهی تفراوت        مؤلف (. بر اراس نتایج P>0.05) خار وجوخ نداشکتفاوت معنی

فیزیکری و   هرای مؤلفر   غلظرک  نظرر  از ی رریروان روخاانر   ک  خاخ نشان پژوهش (. نتایجP<0.05خاری نشان خاخ )معنی

 باشد.براورخار می مناربیو از توانایی اوخپاالیی  مطلوب نسبتاً شرایط از خوره نمون  برخاری طول خر شیمیایی
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 مقدمه

ی آبخیز خر جهک حفظ تعاخل، مواخ زائد آلوخه کننده را از راه روخاان  تا حدی ک  ب  بوم نظرام روخاانر  صردم  وارخ نشروخ     حوض 

گذارخ. صنعک آبزی پرروری  های تولید غذا، مانند هر فعالیک خیگر بشر بر مویط زیسک اثر می(. فعالیکSioli, 1975نماید )اارج می

های خریافرک  های آبزی پروری ممکن ارک باعث تغییراتی خر اکوریستمقاعده مستثنی نیسک. پساب اروجی از ریستمهم از این 

هرای بشرر ماننرد کشراورزی،     کننده پساب شوخ. البت  رهم آثار زیسک مویطی آبزی پروری خر جهان خر مقایس  برا خیگرر فعالیرک   

هررای مشررخن نمروخن میرزان مؤلفر     (.Ackefors and Enell, 1994 ;Pillay, 2000) صرنعک، مسرکن ررازی و... انردک ارررک    

ها، اطالعات پای  را شوند و تعیین تاثیر آبزی پروری بر این مؤلف فیزیکوشیمیایی پساب مزارع پرورش ماهی ک  ب  منابع آبی رها می

 شیل
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خهنردگان مراهی ملرزم بر  توررع       نماید. براراس این اطالعرات، پررورش   جهک تنظیم مقررات حفاظک از مویط زیسک فراهم می

 .(Pulatsu, 2004) های تصفی  پساب مزارع و بهبوخ شرایط مویطی خر منابع آبی اواهند شدریستم

های پر آب ارتان کرخرتان و حتی کشور ایران ارک. میزان تولید مزارع پرورش مراهی پالنگران   ی ریروان یکی از روخاان روخاان 

 بانموخه اند.  ااذ را پروری آبزی جهک الزم مجوزهای مزارع این اکثر ک  ارک حالی خر اینباشد و یتن خر یک خوره م 540تقریباً 

 آن مقایسر   و آب روخاانر   فیزیکوشیمیایی هایمؤلف  گیری اندازه با توان می ریروان، روخاان  رازگان بوم حفظ اهمیک ب  توج 

 آب کیفیرک  برر  را رنگرین کمران   آالی قرزل  مراهی  پرورش و تکثیر های کارگاه پساب تاثیر برخاری،نمون  مختلف های ایستگاه خر

خاخ ترا بتوانرد    قرارپرورشی مزارع  پساب مدیریک برای اندرکاران خرک ااتیار خر را پای  اطالعات و نموخه مشخن ریروان روخاان 

 .کمک شایانی خر جهک تورع  صنعک پرورش ماهی ارائ  بدهد

 هاروش و مواد
باشرد و مسراحک زمرین مجتمرع     تن می 540پالنگان خارای مجتمع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با ظرفیک تولید رورتای 

متر مکعب خر ثانیر    5/3های پالنگان خر مسیر روخاان  تنگیور با خبی هکتار و همچنین منبع تامین آب مزارع چشم  1/7خرحدوخ 

ارراس   برر  حاضرر  یمطالعر   خرآغاز نمروخ.   1382ایی فعالیک اوخ را خر رال مزرع  54باشد. الزم ب  ذکر ارک ک  این مجتمع می

یرک   ایسرتگاه  ک  ترتیب این ب  .شد گرفت  نظر خر ایستگاه پنج آال، قزل ماهی پرورش ارتخرهای قرارگیری نووه و منطق  موقعیک

مزارع پرورش ماهی، ایستگاه ر  خر مورل قبرل از    ایستگاه خو خر مول اروج پسابروخاان ،  خر باال خرک شاهد ایستگاه عنوان ب 

تواند ب  طور مستقیم اثر گرذار باشرد، ایسرتگاه چهرار خر     اروج پساب و ب  عنوان ایستگاه شاهد ک  بر روی ایستگاه چهار و پنج می

برل از تالقری   متری مول اروج پساب مزارع پرورش ماهی و ایستگاه پنج خر فاصل  یک کیلومتری مرزارع پررورش مراهی و ق    100

پسراب   وجروخ  خلیرل  بر   همچنین(. 1)شکل پساب اانگی با روخاان  ریروان ب  منظور تعیین توان اوخ پاالیی روخاان  تعیین شد

 ترپایین کیلومتر یک از بیشتر فاصل  خر اوخپاالیی رنجش امکان ماهی پرورش خرک مزارع پایین اانگی و تالقی آن با روخاان  خر

  .ارک شده ارائ  برخاری نمون  های موقعیک ایستگاه 1 جدول خر نداشک. وجوخ

 سیروان و مزارع پرورش ماهی رودخانه در محدوده برداری نمونه های ایستگاه : موقعیت1 جدول

 عمق متوسط

 متر()سانتی

 ارتفاع از سطح دریا

 )متر(

 مختصات جغرافیایی
 ایستگاه

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

 یک 463571 353484 1005 60

 خو 463682 354232 1000 150

 ر  463655 354316 984 80

 چهار 463612 354274 996 70

 پنج 463623 354184 986 50
 

 
 های نمونه برداری ه: موقعیت جغرافیایی ایستگا1 شکل
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های خر طی مدت شش ماه از ایستگاهانجام پذیرفک.  1395تا ارخاخ ماه  1394برخاری از خی ماه نمون  بندیزمان جدول طبق بر

ترین زمان نمون  آب جمع آوری شد )خر هر ماه پنج نمون  و از هر ایستگاه یک نمون  آب ب  همراه یخ( و خرکوتاه 30نمون  برخاری 

رنجش شد. الزم ب  ذکر خر آزمایشگاه  TDS و TSS یتریک، نیترات، قلیائیک،ممکن ب  آزمایشگاه انتقال خاخه شد. میزان آمونیاک، ن

 یهامؤلف از روش ارتاندارخ برای رنجش  ها صورت گرفک.برخاریخما خر مول نمون  ارک ک  رنجش اکسیژن، هدایک الکتریکی و

فاکتورهای خما، 8603 با ارتفاخه از خرتگاه رنجش کیفیک آب مدل  (.Eaton et al., 1998فیزیکی و شیمیایی ارتفاخه شد )

های آمونیاک، نیترات و نیتریک ب  وریل  خرتگاه مؤلف  (.Standard Method , 1998)اندازه گیری شد اکسیژن و هدایک الکتریکی 

رروب ارتفاخه  رمررری جرردازهگیرراننجی و ررر از روش وزن TSS مؤلف نجش ررای ررب گیری شد.اندازه 7500پالین تسک مدل 

دهارک. برای اندازهگیری مواخ جامد رنمون  تا مرحل  اشک شدن و اندازه گیری جرم باقیمان کرر یرمبتنی بر تبخی، این شیوه. شد

دن خر رصافی برای اشک ش کاغذورخاخه ورعب، کرخیمری رقبالً اندازهگیرا  صافی ک  وزن آنن  آب از کاغذ مقداری از نمو، معلق

 افیرصکاغذ پس وزن رر. درش شت خاال خیسیکاتور گذا ،ارهرک خوبرذب رطوبربدون ج شدن و برای انکت رارگرفرخرون آون ق

با ارتفاخه از خرتگاه  (.Eaton et al., 1998) اولی  و ثانوی  برآورخ گرخید تالف وزنراز اا TSSدار رد و مقرمجدخاً اندازه گیری ش

 ,.Eaton et alگیری شد )میزان کل مواخ جامد مولول بر طبق روش ارتاندارخ اندازه (M 40 M Crison مدل) TDSجش رن

 ,.Eaton et al)های فنل فتائین و متیل اورانژ )روش تغییر رنگ( انجام شد آلکانیتی با ارتفاخه از معرف مؤلف (. موارب  1998

 Excelثبک و تورط نرم افزار  Wordنرم افزار  خر آزمایشگاهی هایگیری اندازه و هابرخاری نمون  خر آمده ب  خرک نتایج (.1998

طرف  و برای  واریانس خو از آزمون آنالیز هاجهک تجزی  و  تولیل خاخه .گرفتند قرار تولیل و تجزی  مورخ و ررم مربوط  نموخارهای

ها نیز از گرخید. خر جهک تعیین نرمال بوخن خاخه ارتفاخه SPSSافزار  نرم خانکن خرها از آزمون بررری ااتالف بین میانگین خاخه

 ارمیرنوف ارتفاخه شد. - آزمون کلموگروف

 نتایج

 95و بهار  94های زمستان برخاری خر طی ماههای مختلف نمون هدایک الکتریکی خر ایستگاه مؤلف مربوط ب  رنجش نتایج  2شکل 

متر خر میکرو موس بر رانتی 66/599های مختلف میانگین حداکثر میزان هدایک الکتریکی مطالع  بین ایستگاهباشد. خر این می

میکرو موس بر  33/571متر خر ایستگاه چهار خر فصل زمستان و میکرو موس بر رانتی 66/591ایستگاه ر  خر فصل زمستان و 

 .(P<0.05) خاری مشاهده شدها تفاوت معنیر اراس نتایج بین ایستگاهمتر خر ایستگاه پنج خر فصل بهار مشاهده شد. برانتی

 
 متر (برداری ) بر حسب میکرو موس بر سانتیهای مختلف نمونههدایت الکتریکی در ایستگاه مؤلفه: نتایج سنجش 2شکل
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 1395و بهار  1394خر طی خو فصل زمستان  pHی حرارت، اکسیژن مولول و های خرج نتایج تاثیر فصل بر مؤلف  5تا  3شکل

گراخ خر فصل خرج  رانتی 87/11گراخ خر فصل بهار و خرج  رانتی 21/16باشد. بر اراس نتایج، میانگین حداکثر خرج  حرارت می

ولول ب  خر این مطالع  حداکثر و حداقل اکسیژن م .(P<0.05) زمستان مشاهده شد ک  با هم ب  طور معنی خاری تفاوت خاشتند

خاری خاشتند گرم خر لیتر مشاهده شد. ک  با هم تفاوت معنیمیلی 61/8گرم خر لیتر و بهار با میلی 42/9ترتیب خر فصل زمستان با 

(P<0.05 بر اراس نتایج، میانگین حداکثر میزان .)pH  مشاهده شد.  10/7و خر فصل بهار خر حدوخ  87/7خر فصل زمستان حدوخ

 (.P<0.05خاری مشاهده شد )تفاوت معنی pHمؤلف  بین فصل زمستان و بهار از نظر میزان 

 
 گراد(درجه حرارت ) بر حسب درجه سانتی مؤلفه: نتایج سنجش 3 شکل

 

 
 اکسیژن محلول ) بر حسب میلی گرم بر لیتر( مؤلفه: نتایج سنجش 4شکل

 

 
 pH مؤلفهنتایج سنجش  :5 شکل
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میانگین حداکثر آمونیاک خر نشان خاخه شده ارک. بر اراس نتایج  6 های مختلف خر شکلآمونیاک خر ایستگاهمؤلف  نتایج تغییرات 

شوخ. خر مطالع  حاضر بین گرم بر لیتر مشاهده میمیلی 06/0گرم بر لیتر و کمترین آن خر ایستگاه ر  با میلی 65/0ایستگاه یک با 

 (.P<0.05خاری مشاهده شد )آمونیاک تفاوت معنیمؤلف  ها از نظر ایستگاه

 
 گرم در لیتر(برداری )بر حسب میلیهای مختلف نمونهآمونیاک در ایستگاه مؤلفهنتایج سنجش  :۶شکل

متعلق   TSSمیانگین آورخه شده ارک. بر اراس نتایج حداکثر 7های مختلف خر شکل بر اراس ایستگاه TSS مؤلف نتایج مربوط ب  

گرم بر لیتر و حداقل میانگین قلیائیک متعلق ب  ایستگاه یک )ررچشم ( با میلی 8/30متری پساب( با  100ب  ایستگاه چهار )

خاری مشاهده های مختلف تفاوت معنیباشد. بر اراس نتایج ب  لواظ فصلی و همچنین خر بین ایستگاهگرم بر لیتر میمیلی5/17

  (.P>0.05نشد )
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 برداریهای مختلف نمونهگرم بر لیتردر ایستگاهبر حسب میلی TSS مؤلفهنتایج سنجش  :7 شکل

متعلق ب   TDS میانگین باشد. بر اراس نتایج حداکثرهای مختلف میبر اراس ایستگاه TDS مؤلف نتایج مربوط ب   8شکل 

باشد. بر میلی گرم خر لیتر می7/142متعلق ب  ایستگاه یک با  TDSمیلی گرم بر لیتر و حداقل میانگین  2/193ایستگاه چهار با 

خاری مشاهده نشد های مختلف تفاوت معنیاراس نتایج آنالیز واریانس خو طرف  ب  لواظ فصلی و همچنین خر بین ایستگاه

(P>0.05.) 
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 های مختلف نمونه برداریگرم در لیتر در ایستگاهبر حسب میلی TDS مؤلفهنتایج حاصل از سنجش  :7شکل 

 

 بحث

هد واتر خر  یبا توقیق بر روی روخاان  خاری وجوخ خاشک.تلف )زمستان و بهار( ااتالف معنیب  لواظ خرج  حرارت بین فصول مخ

ی از نظر خرج  حرارت بین ویرجینیا ک  توک تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قرار خارخ، نتایج بدین صورت بوخ ک  ب  لواظ کیف

های شمال خاان کیفی آب رو با ارزیابی. (Selong and Helfrich., 1998)خاری وجوخ نداشک های مختلف ااتالف معنیایستگاه

ک های باال خرک و پایین خرب  لواظ خمایی بین ایستگاهاان ( با ارتفاخه از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی روخ12شرقی ارپانیا )

مشاب  ندارخ  Helfrich و Selong. نتیج  توقیق حاضر با پژوهش (Zarzuela et al., 2009) خاری مشاهده شده بوخااتالف معنی

اراس نتایج بیشترین میانگین این فاکتور خر فصل بهار و کمترین آن خر فصل  و همکاران مشاب  ارک. بر Zarzuelaولی با توقیق 

حد ارتاندارخ  زمستان ارک ک  علک مربوط ب  افزایش خمای مویط خر فصل بهار و کاهش خمای مویط خر فصل زمستان ارک.

خر  مؤلف باشد ک  میزان این می لیترگرم خر میلی ( بیشتر از پنجBoyd and Gautier, 2000اکسیژن خر منابع آبی بر طبق )

 باشد. ی ریروان خر این مودوخه میروخاان 

 خاری وجوخ خاشک.  لواظ اکسیژن مولول ااتالف معنیریروان ب  لواظ فصلی خر بین خو فصل زمستان و بهار ب یخر روخاان 

  ن کیفیک آب اکسیژن بوخ ک  بر اراس نتایج بو یکی از فاکتورهای تعیی شدهد واتر خر ویرجینیا ارزیابی  یروخاان  کیفیک آب

 ,Selong and Helfrich) خاری مشاهده شده بوخاال خرک و پایین خرک ااتالف معنیهای بلواظ اکسیژن مولول بین ایستگاه

های ایستگاهمولول بین های شمال شرقی ارپانیا ب  این نتیج  رریدند ک  ب  لواظ اکسیژن خر ارزیابی روخاان موققینی  .(1998

، زیاخ شیب نسبتاً ب  توج  ریروان با یروخاان (. Zarzuela et al., 2009) خاری مشاهده شداال خرک و پایین خرک ااتالف معنیب

حرارت،  خرج  افزایش با مولول اکسیژن باشد. میزانبراورخار می مناربی اکسیژن میزان کم و همچنین حرکات تند آبی از عمق

خر ایستگاه ر  خر ارخاخ ماه با توج  ب  خبی و شیب زیاخ روخاان  و همچنین حرکات تند آب این  .یابدمی کاهش... آلوخگی و

یگر خارای میزان اکسیژن کمتری های خنسبک ب  ایستگاه خو ایستگاه باالترین میزان اکسیژن را ب  اوخ ااتصاص خاخه ارک. ایستگاه

تری نظر میزان اکسیژن خر وضعیک مطلوبهای گرم مورخ بررری با توج  ب  کاهش خما از ماههای ررخ نسبک ب  باشد، البت  ماهمی

قرار خاشتند. کمترین میزان اکسیژن ب  ایستگاه خو و ب  ارخاخ ماه تعلق خاشک و علک آن این ارک ک  ایستگاه خو مول اروج 

ر مدت زمان وا را جهک تباخل اکسیژنی نداشت  و خپساب مزارع پرورش ماهی ارک و آب اروجی فرصک الزم خرجهک تماس با ه

باشد ک  از این طریق مقدار مواخ خفعی ماهیان ب  افزایش بیومس خر ارخاخ ماه میریزخ و علک خیگر مربوط کوتاهی ب  روخاان  می

کافی خر جهک تماس پرورشی افزایش یافت  و باعث کاهش اکسیژن اواهد شد. خر کل با توج  ب  این ک  خر طول روخاان  فرصک 
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رازی ماهی خر روخاان  و باشد و میزان اکسیژن خر جهک رهاارخ وضعیک اکسیژن خر حد مطلوب میهای آب وجوخ خهوا با مولکول

 باشد. ها خر روخاان  خر حد مطلوب میپرورش آن
ین میزان اکسیژن ب  این ایستگاه تعلق ررد ک  باید باالترررچشم  بوخن این گمان ب  نظر می خر نگاه ب  ایستگاه یک با توج  ب 

شوخ و آب چشم  ب  مقدار ایلی کمی با اما با توج  ب  این ک  خر این ایستگاه آب روخاان  با آب چشم  مخلوط می ،خاشت  باشد

االیی نسبک ب  ریزخ از خالیلی ارک ک  آب این ایستگاه خارای اکسیژن ایلی بخارخ و ایلی رریع ب  روخاان  می هوا تباخل اکسیژنی

باشد ک  علک مربوط ب  ستان و کمترین آن خر فصل بهار میخر فصل زم مؤلف بیشترین میزان میانگین این  ها نباشد.رایر ایستگاه

 150-500میزان ارتاندارخ هدایک الکتریکی خر منابع آبی  باشد.تان و افزایش خما خر فصل بهار میکاهش خما خر فصل زمس

 (Kelly et al., 1998متر ارک )رانتیبر میکروموس 

خر برای پنج و  چهار، ر های از حد ارتاندارخ پیروی کرخ. خر ایستگاه مؤلف برخاری میزان این های نمون ها و ماهخر اکثر ایستگاه. 

های هدایک الکتریکی از میزان ارتاندارخ بیشتر بوخ. بیومس مزارع پرورش ماهی خر ماه مؤلف برخاری میزان های نمون از ماه

خ خفعی و زائد ها بیشتر بوخه و ب  خنبال آن مواها بیشتر ارک و میزان غذاخهی خر طی این ماهارخیبهشک و ارخاخ نسبک ب  رایر ماه

 مطالعاتباشد. ها میهای این ماههدایک الکتریکی خر برای از ایستگاهآید ک  هم  این عوامل خلیلی بر افزایش بیشتری ب  وجوخ می

 خارای متررانتی بر میکروموس 150-500 الکتریکی هدایک با قابلیک هاییآب ک  خاخ نشان آمریکا خاالی هایآب خر شده انجام

 باشدمی مهرگانبی و ماهیان از ااصی هایگروه برای هاآن نبوخن منارب بیانگر مودوخه این از اارج و ارک شیالتی ارزش

(Kelly et al., 1998). نشان  تواندمی بررری مورخ ایهنمکا خر آن خارمعنی تغییرات و مودوخه این از بسیار باالتر الکتریکی هدایک 

ع آبی الکتریکی خر منابمیزان ارتاندارخ هدایک  .باشد روخاان  ب  صنعتی هایآالینده اصوص  ب خیگر آلوخگی منبع یک وروخ

 .(Kelly et al., 1998متر ارک )میکروموس بر رانتی 500-150

هدایک الکتریکی بین  مؤلف ب  لواظ  از حد ارتاندارخ پیروی کرخ. مؤلف برخاری میزان این های نمون ها و ماهخر اکثر ایستگاه 

با ارزیابی روخاان  ریجاب خر ارتان  موققینی .مشاهده شد خاریی ریروان ااتالف معنیها و فصول مختلف روخاان ایستگاه

لواظ هدایک الکتریکی بین ب  این نتیج  خرک یافتند ک  ب  قرار خاشک کرمانشاه ک  توک تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی 

بر اراس نتایج بیشترین میزان میانگین هدایک  .(Hosseini et al., 2013) خار وجوخ خارخهای مختلف ااتالف معنیایستگاه

  تواند مربوط بباشد و این افزایش میپنج خر فصل بهار میخر فصل زمستان و ایستگاه  چهارو ر  الکتریکی مربوط ب  ایستگاه 

ها باشد. افزایش ایستگاههای مولول خر آب خر این ونیاک و همچنین افزایش خما و یونکربن، آمحضور گازهایی از جمل  خی اکسید 

ها خارند. افزایش هدایک بر روی این ایستگاه ر و  خومربوط ب  تاثیری ارک ک  ایستگاه  پنجو چهار هدایک الکتریکی خر ایستگاه 

خر فصل  مؤلف تواند ایجاخ شوخ. بیشترین میزان میانگین این علک نزخیکی ب  مزارع کشاورزی می ب  ر الکتریکی خر ایستگاه 

یش های مولول خر آب، افزاباشد ک  علک افزایش خر زمستان مربوط ب  افزایش یونستان و کمترین آن خر فصل بهار میزم

خیگری ک  خر این  مؤلف  های مولول خر آب ارک.کاهش خر بهار مربوط ب  کاهش یون باشد و علکآمونیاک، افزایش خما و ... می

گرم خر لیتر بوخ. بیشترین میزان آمونیاک مربوط ب  میلی 0-2/3بین  یزان این مؤلف اک بوخ. متوقیق مورخ ارزیابی قرار گرفک آمونی

تواند مربوط ب  فعالیک ک  علک می (EEC, 1978) گرم خر لیتر ( بوخمیلی 1/0)ک  باالتر از حد مجاز یک ارخاخ ماه و خر ایستگاه 

های خر ماهیک همچنین کمترین آن مربوط ب  ایستگاه های انجام خهنده پدیده نیتریفیکاریون باشد. کمتر از حد باکتری

بوخ  گرم خر لیتر ( کمترمیلی 1/0) EECارخیبهشک و بهمن بوخ ک  این میزان از حدوخ توصی  شده برای مزارع پرورش ماهی تورط 

(EEC, 1978) . 

نسبک ب  مزارع پرورش ماهی و عدم تاثیر پساب بر ایستگاه مذکور افزایش بیومس هیچ تاثیری  یکزیاخ ایستگاه  یبا توج  ب  فاصل 

ی ریروان ااتالف های مختلف روخاان آمونیاک خر بین ایستگاه مؤلف ب  لواظ  .بر افزایش آمونیاک خر این ایستگاه ندارخ

نشاه بر اراس فاکتورهای کیفی آب ب  این نتیج  رریدند ک  ب  ریجاب خر ارتان کرما یبا ارزیابی روخاان خاری مشاهد شد. معنی

بر  Karasuی روخاان با ارزیابی (. Hoseini et al., 2013) خاری وجوخ خاشکهای مختلف ااتالف معنیبین ایستگاه آمونیاک لواظ
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 Pulatsu et) خاری مشاهده نشدها ااتالف معنیلواظ میزان آمونیاک بین ایستگاه ک  ب  ه شدخاخنشان اراس فاکتورهای کیفی آب 

al., 2004) . باشد ک  علک مربوط ب  می یکآمونیاک ب  ترتیب مربوط ب  ایستگاه  مؤلف بر اراس نتایج بیشترین میزان میانگین

 مؤلف باشد و کمترین میزان میانگین این می pHهای نیتریفیکاریون، کاهش اکسیژن، افزایش خما و افزایش کاهش فعالیک باکتری

مورخ  هایمؤلف از خیگر  باشد.های نیتریفیکاریون میمشاهده شد ک  علک مربوط ب  افزایش فعالیک باکتری پنجو چهار خر ایستگاه 

 McNeely and ) ارک شده گزارش لیتر خر گرممیلی یک از کمتر رطوی طبیعی هایآب خر نیترات غلظکبررری نیترات بوخ ک  

Neimanis, 1979.)  نیترات ب  جز  میزان باشد. همچنینمی شده توصی  حد از باالتر هاایستگاه تمام خر نیترات میزان وجوخبا این

 پایین ماهی، یعنی پرورش مزارع برای شده رطح توصی  از رتنها پاییخر بقی  ماه پنج و چهار، ر های خر فرورخین ماه و خر ایستگاه

 واندتمی نیز بیوژن )نیترات( مواخ از آمده بدرک نتایج. (Schwartz and Boyd, 1994 ) بوخ نیترات برای لیتر خر گرممیلی9/16از  تر
 (.ماهها و ب  ویژه خر فرورخین گاهاکثر ایست خر باشد )افزایش مطلب این گواه احتماالً

با بررری  خاری وجوخ ندارخ.روان ب  لواظ نیترات ااتالف معنیری یهای مختلف و همچنین خر فصول رال روخاان بین ایستگاه 

خاری مشاهده های مختلف ااتالف معنیبا ارتفاخه از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی ب  لواظ نیترات بین ایستگاهروخاان  ریجاب 

 یکیفی روخاان  هایپیرارنج  بر کمان رنگین آالی قزل پرورش ماهی کارگاه از ناشی پساب اثر .(Hoseini et al., 2013) نشد

 خاری مشاهده نشدباال خرک و پایین خرک تفاوت معنیهای ات بین ایستگاهک  براراس نتایج ب  لواظ نیتر شد بررری برگ براندن

(Rennert, 1994). نهر  ارزیابی بر اراس نتایجKarasu خاری وجوخ خاشکهای مختلف ااتالف معنیب  لواظ نیترات بین ایستگاه 

(Pulatsu et al., 2004).  و خر ارخیبهشک ماه  ر خر نوران بوخ. بیشترین میزان نیتریک خر ایستگاه  26/0تا 01/0میزان نیتریک بین

گرم خر لیتر میلی 83/0نیتریک  غلظک برای شده توصی  میزانو مربوط ب  خی ماه بوخ.  یکمشاهده شد و کمترین آن خر ایستگاه 

تر از حد مورخ بررری، میزان نیتریک پایین هایها و ایستگاه. با این حال خر تمامی ماه(Schwartz and Boyd, 1994) باشدمی

 بوخ. توصی  شده

 اثر خاری مشاهده نشد.نیتریک تفاوت معنییروان ب  لواظ ر یها و همچنین فصول مختلف روخاان بر اراس نتایج بین ایستگاه 

ک  براراس نتایج  شد بررری برگ براندن کیفی روخاان  فاکتورهای بر کمان رنگین آالی قزل پرورش ماهی کارگاه از ناشی پساب

اما بر اراس نتایج (. Rennert, 1994) خاری مشاهده نشدباال خرک و پایین خرک تفاوت معنیهای یک بین ایستگاهب  لواظ نیتر

بر  .(Pulatsu et al., 2004) خاری مشاهده شدهای مختلف ااتالف معنیب  لواظ نیتریک بین ایستگاه Karasuروخاان  ارزیابی 

های نیتریفیکاریون ک  علک مربوط ب  افزایش فعالیک باکتری ایستگاه ر خر  مؤلف اراس نتایج بیشترین میانگین میزان این 

های مشاهده شد ک  علک مربوط ب  کاهش فعالیک باکتری خوو یک خر ایستگاه  مؤلف باشد و کمترین میزان میانگین این می

 و  TDS ها و همچنین فصول مختلف ب  لواظی ریروان بین ایستگاهباشد. بر اراس نتایج خر روخاان نیتریفیکاریون می

TSSو  ریجاب ب  این نتیج  رریدند ک  ب  لواظ مواخ جامد مولول یبا بررری روخاان  موققینیخاری وجوخ نداشک. ااتالف معنی

 Karasu روخاان ارزیابی  بر اراس نتایج (.Hoseini et al., 2013) خاری وجوخ خارخهای مختلف تفاوت معنیکل بین ایستگاهمعلق 

 .(Pulatsu et al., 2004) خار وجوخ نداشکااتالف معنی  TSSو TDS ب  لواظ

با ارتفاخه از فاکتورهای  ریجاب یی بوخ ک  مورخ ارزیابی قرار گرفک. با بررری روخاان هایمؤلف  )آلکانیتی( هم از خیگر قلیائیک کل 

 Hoseini) خاشکخاری وجوخ های مختلف تفاوت معنی)آلکانیتی( بین ایستگاه ب  لواظ قلیائیک فیزیکی و شیمیایی بر اراس نتایج

et al., 2013) دایک الکتریکی خر این ک  علک مربوط ب  افزایش ه ر خر ایستگاه  مؤلف . بر اراس نتایج بیشترین میزان میانگین این

ک  علک مربوط ب  کاهش میزان  مشاهده شد چهارخر ایستگاه  مؤلف باشد مشاهده شد و کمترین میزان میانگین این ایستگاه می

وان ب  ریر یهای مختلف و خر بین فصول زمستان و بهار روخاان ایج بین ایستگاهباشد. بر اراس نتهای مولول خر آب مییون

 .خاری مشاهده نشدلواظ قلیائیک ااتالف معنی
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Abstract 
Rainbow trout farm effluent impacts on physicochemical parameters were evaluated Sirvan River. Five stations in 

different parts of the river were determined. Parameters including temperature, dissolved oxygen, conductivity 

Electrical, ammonia, nitrite, nitrate, alkalinity, TDS and TSS at various stations at an interval of every 30 days from 

January 2015 to June 2015 were measured. The results showed that in terms of temperature and dissolved oxygen 

There was a significant difference between different seasons (P<0.05) and ammonia effluent on fish farms at various 

stations had a significant effect (P<0.05). The results showed that in terms of EC at various stations and different 

seasons had a significant effect (P<0.05) and alkalinity, nitrate, nitrite, TDS and TSS There was not a significant 

difference (P>0.05). The results showed that the concentration of physical and chemical parameters in the Sirvan 

River during sampling of the condition is relatively good and have good purification conditions. 

Keywords: Wastewater, Fish farms, Sirvan River, Physicochemical parameters 
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