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(مطالعة موردي :تصفیهخانة فاضالب مهديشهر)
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تاریخ پذیرش :بهمن 1396

چکیده
استفادة مجدد از آبهاي نامتعـارف مانند انواع فاضالب با رعايت اصول محیط زيـستی از اهمیت زيادي برخوردار است .اين تحقیق با
هدف امکانسنجی پرورش و بررسی عملکرد رشد و بازماندگی دو گونة ماهی کپور نقرهاي (رژيم غذايی فیلترکنندگی) و ماهی کپور معمولی
(رژيم غذايی پودهخواري) در غلظتهاي مختلف فاضالب و همچنین مطالعة اثر حضور اين دو گونه بر پارامترهاي کیفی فاضالب شامل ،BOD
 ،TDS ،TSS ،CODنیترات و فسفات در فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر مهديشهر (با روش لجن فعال) در استان سمنان انجام گرديد .براي
اين تحقیق ،پنج تیمار غلظتی فاضالب شامل تیمار شاهد (بدون فاضالب) و تیمارهاي  75 ،50 ،25و  100درصد فاضالب خروجی از تصفیه
خانه با سه تکرار در مخازن  80لیتري در نظر گرفته شد .در هر مخزن  10قطعه ماهی کپور معمولی و  10قطعه ماهی کپور نقرهاي با میانگین
وزنی  30±5گرم معرفی شد و در يک دورة يک ماهه ،عملکرد رشد و بازماندگی ماهی در تیمارهاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت .همچنبن
تغییرات شاخصهاي مختلف فاضالب در تیمار  100درصد فاضالب با حضور ماهی و بدون حضور ماهی (شاهد) مورد بررسی قرار گرفت.
براساس نتايج بهدست آمده ،بیشترين میزان افزايش وزن )18( (WGدرصد) و ضريب رشد ويژه ) )0/23( (SGRمربوط به دو تیمار  75و 100
درصد فاضالب بود .همچنین در تیمار  100درصد فاضالب با حضور ماهی نسبت به تیمار شاهد (بدون حضور ماهی) در طول دورة تحقیق،
پارامترهاي  ،TSS ،COD ،BODنیترات و فسفات در يک روند زمانی بهطور معنیداري ( )P≥0/05روند کاهشی نشان دادند ،درحالیکه اين
روند براي پارامتر  TDSداراي روند افزايشی بود .نتايج بهدست آمده نشان داد که فاضالب تصفیه شدة شهري بدون اختالط آب نیز قابلیت استفادة
مجدد در آبزيپروري گونههاي مقاوم به شرايط محیطی مانند گونههاي پرورشی خانوادة کپورماهیان ) (Cyprinidaeرا دارد .همچنین ،حضور
گونة آبزي با توجه به رژيم غذايی ،نقش قابل مالحظهاي در بهبود پارامترهاي کیفی قاضالب دارد.
کلمات کلیدی :ضریب رشد ویژه ،فسفات ، ،نیتراتHypophthalmichthys molitrix ،Cyprinus carpio ،
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
در قرن حاضر يکي از چالشهاي عمدة پیش روي بشر ،تهیة آب
سالم براي بخش زيادي از جمعیت جهان است (،Esmaeilisari
 . )2004بهرهبرداري مجدد از آبهاي نامتعارف مانند پساب تصفیه
شده فاضالب شهري با رعايت اصول بهداشتي و با هدف حفظ منابع
آب ،حائز اهمیت زيادي است .كشور ايران بهعلت خشکي نسبي آب
و هوا ،كمبود رودخانهها و چشمههاي پرآب دائمي و پايین بودن سطح
آبهاي زيرزمیني در بسیاري از نقاط ،جزو كشورهاي خشك و نیمه
خشك جهان محسوب ميشود .سهم نزوالت آسماني در ايران كمتر
از يك سوم متوسط نزوالت جوي در جهان است ( Asharitabarو
همکاران .)2010 ،پراكندگي غیريکنواخت منابع آب در كشور و
خشکساليهاي متناوب ،افزايش جمعیت و توسعة حاشیهنشیني و
بهدنبال آن تولید فاضالبهاي خانگي و شهري ،افزايش فعالیتهاي
صنعتي ،كشاورزي و تخلیة فاضالبهاي حاصل از آنها به منابع آبهاي
سطحي ،منجر به كاهش كیفیت اين منابع آبي شده و تأثیر سوئي بر
سالمت جوامع و محیط زيست دارد ( Ahmadiو همکاران.)2001 ،
يکي از راههاي اصلي مقابله با مسئلة بحران آب ،كاربرد زنجیرهاي آب،
متناسب با تغییر كیفیت آن در كاربريهاي مختلف و بخشهاي متنوع
مصرف ميباشد ( Leghariو همکاران2005 ،؛ .)2010 ،Al-Turki
بههمین خاطر امروزه در كشورهاي پیشرفته فاضالبهاي تصفیه شده
با رعايت ضوابط محیط زيستي مورد استفادة مجدد با انواع كاربريها
قرار ميگیرند .يکي از مهمترين و قابل مديريتترين انواع فاضالب،
فاضالب شهري و خانگي است كه فاضالب تصفیهشدة خروجي از
تصفیه خانههاي شهري يا در منابع آبهاي سطحي رهاسازي ميشوند
يا براي تغذية آبخوانها و منابع آبهاي زيرزمیني مورد استفاده قرار
ميگیرند يا در بخشهاي مختلف كاربري مجدد ،مورد استفاده قرار
ميگیرند ( Erfanmaneshو 2002 ،Afiuni؛ .)2008 ،Monzavi
يکي از راهکارهاي اصلي براي توسعة پايدار و مقابله با مسئلة
بحران آب در كشورهايي كه با مسئلة كمبود آب مواجه هستند ،كاربرد
زنجیرهاي آب ،متناسب با تغییر كیفیت آن در بخشهاي متنوع مصرف،
ميباشد ( Tchobanoglousو 2004 ،Burton؛  .)2010 ،Al-Turkiدر
برخي كشورهاي غربي و آسیاي جنوبشرقي از فاضالب تصفیة شدة
تصفیهخانههاي فاضالب شهري براي آبزيپروري استفاده ميشود كه
اصطالحاً به آن آبزيپروري شهري ( )Urban Aquacultureاطالق
ميگردد .در مورد عوارض بهداشتي استفاده از پسابها و آبهاي
برگشتي براي آبزيپروري در مقايسه با استفاده از پسابها در كشاورزي،
تحقیقات كمتري انجام شده و بههمان میزان اطالعات كمتري نیز در
اين مورد در دسترس ميباشد .مدارك و شواهدي كه در مورد ماهيها
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و گیاهان پرورش يافته در پساب وجود دارد ،نشان ميدهد كه انتقال
آلودگي از طريق سطوح خارجي گیاهان و بدن ماهيها به افرادي كه
در معرض و تماس با آنها هستند ( Sartajو همکاران ،)2004 ،انجام
گرفته و باعث آلودگي در مصارف انساني ميشود .با وجود اين نگرانيها،
پرورش آبزيان در فاضالب شهري از دو جنبه يکي بهبود كیفیت
فاضالب خروجي تصفیهخانه و اثرات كمتر محیطزيستي اين فاضالب
در منابع آبهاي سطحي و ديگري عدم استفاده از اين آبزيان در مصارف
انساني و بهويژه كاربرد آنها در صنايع تولید خوراك دام ،طیور و
آبزيان ،اهمیت زيادي دارد .آثار محیط زيستي نامطلوب ناشي از دفع
نادرست فاضالب شهري و صنعتي در حدي است كه امروزه اجراي
طرحهاي فاضالب در مناطق شهري و روستايي كشور ،امري ضروري
و بنیادي تلقي ميگردد ( Yargholiو همکاران .)2010 ،استفاده از
فاضالب كامالً تصفیه شده كه در حال حاضر از تصفیهخانههاي شهري
به محیط منتقل ميشود ميتواند بهعنوان منبع نسبتاً قابل اعتماد آب
مورد توجه قرار گیرد ( Patriciaو همکاران ،)2014 ،زيرا هر تصفیه
خانه موظف به رعايت ضوابط محیط زيستي و رساندن فاضالب به
شرايط استاندارد براي سالمت افراد جامعه و محیط زيست ميباشد.
آبزيان براساس سیستم تغذيهاي هتروتروفي ،پس از مصرف مواد آلي
موجود در فاضالب بهعلت مصرف انرژي مواد آلي در جهت متابولیسم
خود ،بار آلي فاضالب را كاهش داده و در نهايت باعث كاهش  TSSو
 BODفاضالب ميشوند ( Asharitabarو همکاران.)2010 ،
ورود ناخالصيهاي آلي و معدني خارجي به تركیبات طبیعي آب
باعث آلودگي و براساس ماهیت مادة خارجي باعث باال رفتن شاخصهاي
كیفي آن چون  TDS ،COD ،BODو  TSSميشود و اگر اين آب
حداقل يكبار مورد استفاده قرار گیرد بهعنوان فاضالب شناخته
ميشود كه معموالً فاضالبها چه تصفیه شده و چه به صورت خام در
طبیعت و عموماً به منابع آبهاي سطحي رهاسازي ميشوند .اگر
كیفیت فیزيکي ،شیمیايي و يا زيستي آب و فاضالب طوري تغییر
نمايد كه براي انسان ،كشاورزي و ساير موجودات غیرقابل مصرف و
مضر باشد ،باعث ايجاد آلودگي محیط زيستي ميشود (،Esmaeilisari
 .)2004يکي از روشهاي مؤثر در كاهش  TSSو  BODروش زيستي
استفاده از گونههاي آبزي با رژيم غذايي فیلتراسیون پیوسته است.
بهنظر ميرسد گونههايي از خانواده كپورماهیان بهخصوص كپورنقرهاي
و كپور معمولي با توجه به سازگاري مناسب بومشناختي و رژيم غذايي
فیلتراسیوني كپور نقرهاي و پودهخواري كپور معمولي ،گزينههاي
مناسبي براي اين تصفیة زيستي در الگون تصفیه تکمیلي و مراحل
انتهايي تصفیهخانه فاضالب شهري جهت بهبود شاخصهاي كیفي
فاضالب از جمله  TSSو  BODهستند .اين تحقیق با هدف امکان
سنجي پرورش و بررسي عملکرد رشد و بازماندگي دو گونة
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ماهي كپور نقرهاي با رژيم غذايي فیلتراسیوني و ماهي كپور معمولي
با رژيم غذايي پوده خواري در غلظتهاي مختلف فاضالب و همچنین
مطالعة اثرات حضور اين دو گونه در بهبود پارامترهاي كیفي فاضالب
شامل  ،TDS ،TSS ،COD ،BODنیترات و فسفات در فاز دوم تصفیه
خانه فاضالب شهر مهديشهر در استان سمنان انجام گرديد.

مواد و روشها
تهیه ماهیهای مورد نیاز تحقیق :براي اجراي تحقیق200 ،
قطعه ماهي كپور نقرهاي ) (Hypophthalmichthys molitrixو 200
قطعه ماهي كپور معمولي ) (Cyprinus carpioبا میانگین وزني 30±5
گرم از مركز خصوصي تکثیر و پرورش مهندس حقیقتمنش واقع در
شهر درجزين استان سمنان تهیه گرديد و به محل پیشبیني شده در
مركز تصفیهخانة شهر مهديشهر منتقل گرديد .ماهیان بهمنظور
سازگاري با شرايط محیطي جديد بهمدت يك هفته در دو مخزن 400
لیتري در دماي  22-24درجه سانتيگراد نگهداري شدند و بهمنظور
تأمین اكسیژن ،هوادهي توسط دمنده و سنگ هوا صورت گرفت.
تهیه فاضالب مورد نیاز تحقیق :فاضالب مورد نیاز تحقیق از
بخش خروجي فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر مهديشهر كه تصفیه
بهروش لجن فعال انجام ميشود ،به محل اجراي پايلوت در محل
تصفیهخانه منتقل شد .فاز اول تصفیه خانه مهديشهر ،با روش تصفیة
سیستم بركه تثبیت با ظرفیت  2460مترمکعب در شبانه روز و فاز دوم
تصفیه خانه با روش لجن فعال با ظرفیت تصفیة  3500مترمکعب در
شبانه روز ميباشد .شکل  1نماي هوايي الگونهاي تصفیهخانة فاضالب
شهري مهديشهر و كاربريهاي اطراف آن را نشان ميدهد .طبق نتايج
آزمايشگاه آب و فاضالب آبفاي استان سمنان ،مهمترين شاخصهاي
پساب خروجي از تصفیهخانه در زمان شروع تحقیق شامل :BOD
 741 :TDS ،36/5 :COD ،23/4و  48/2 :TSSمیليگرم در لیتر بود.
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طراحی آزمایش و چیدمان تیمارهای تحقیق :براي اين تحقیق،
 5تیمار غلظتي فاضالب شامل تیمار شاهد (بدون فاضالب) و تیمارهاي
 75 ،50 ،25و  100درصد فاضالب خروجي از تصفیه خانه با سه
تکرار در مخازن  80لیتري كه در مجموع شامل  15مخزن ،درنظر
گرفته شد .در هر مخزن 10 ،قطعه ماهي كپور معمولي و  10قطعه
ماهي كپور نقرهاي با میانگین وزني  30±5گرم ( 600گرم زيتودة
ماهي در هر مخزن) معرفي شد .همچنین با سه تکرار ،تغییرات
شاخصهاي مختلف فاضالب در تیمار  100درصد فاضالب با حضور
ماهي و بدون حضور ماهي (شاهد) نیز در روند زماني دورة تحقیق
مورد بررسي قرار گرفت .در طول دورة تحقیق ،دماي تمامي تیمارها
يکسان و با استفاده از بخاريهاي برقي در دماي  25±1درجه سانتيگراد
تنظیم شد .همچنین در طي دور تحقیق هیچگونه تعويض آبي صورت
نگرفت و تمامي تیمارها بهمیزان يکسان و با حداقل غذادهي (يكبار
در روز و بهمیزان يك درصد وزن بدن) با غذاي كپور شركت فرادانه
شهركرد تغذيه شدند.
نمونهبرداری و آنالیز نمونهها :پس از تیماربندي ،در يك دورة
 30روزه ،عملکرد ماهیان از حیث شاخصهاي رشد شامل درصد افزايش
وزن ) ،(WG= Weight Gainضريب رشد ويژه (SGR= Specific
) Growth Rateو درصد بازماندگي ماهي در بین تیمارهاي مختلف
مورد بررسي قرار گرفت (.)2008 ،Agharokh
%WG= (W2-W1)/W1×100
SGR= (Ln W2- Ln W1)/t ×100

 W2وزن ثانويه W1 ،وزن اولیه و  tزمان پرورش ميباشد.
همچنین در تیمار  100درصد فاضالب با حضور ماهي و بدون
حضور ماهي (شاهد) با نمونهبرداري از مخازن هر تیمار در فواصل 10
روزه در زمان شروع تحقیق ،روز دهم ،روز بیستم و روز سيام ،اثرات
حضور ماهي در تیمار  100درصد فاضالب بر تغییرات شاخصهاي
مختلف فاضالب شامل  ،TSS ،TDS ،COD ،BODنیترات و فسفات
مورد بررسي قرار گرفت .نیترات و فسفات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
مدل  DR 2000شركت  ،Hachپارامترهاي  TSSو  TDSبا روش
وزنسنجي و پارامتر  BODبا استفاده از دستگاه BOD-Meter
 Lovibondو پارامتر  CODبا استفاده از  COD Meterشركت Hach
اندازهگیري شدند.
تجزیه و تحلیل آماری :قبل از انجام آنالیز واريانس ،نرمال بودن

شکل  :1نمای هوایی از تصفیهخانه فاضالب شهر مهدیشهر و
کاربریهای مناسب مصرف فاضالب در محدودة تصفیهخانه

دادهها با استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبررسي شد .آنالیز دادهها با
استفاده از تجزيه واريانس يكطرفه ) (One-Way ANOVAانجام شد.
مقايسه میانگین ) (Mean±SDتیمارهاي مختلف (با سطح معنيداري
 )P˂0/05با آزمون دانکن و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 21
انجام شد .نمودارهاي مربوطه نیز با استفاده از  Excel2010رسم گرديد.
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نتایج
درصد بازماندگي ماهیان تیمارهاي مختلف داراي تفاوت معنيدار
( )P≥0/05بود و بیشترين بازماندگي ماهي كپورمعمولي ( 100درصد)
و كپور نقرهاي ( 91درصد) مربوط به تیمار شاهد و كمترين بازماندگي
ماهي كپورمعمولي ( 87درصد) و كپور نقرهاي ( 68درصد) مربوط به
تیمار  100درصد فاضالب بود (شکل .)2

شکل  :4ضریب رشد ویژه ) (SGRماهی کپورمعمولی و ماهی کپور
نقرهای در غلظتهای مختلف فاضالب در پایان دورة تحقیق (روز سیام).
مقايسه درون گروهي بوده و حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنيدار ( )P<0/05ميباشد.

شکل  :2درصد بازماندگی ماهی کپور معمولی و ماهی کپور نقرهای در
غلظتهای مختلف فاضالب در پایان دورة تحقیق (روز سیام) .مقايسه
درون گروهي بوده و حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنيدار ( )P<0/05ميباشد.

نتايج عملکرد رشد نشان داد كه در پايان دورة تحقیق بیشترين
رشد ) (WGماهي كپورمعمولي ( 19درصد) و كپور نقرهاي ( 16درصد)
مربوط به تیمار  100درصد فاضالب و كمترين میزان رشد ماهي كپور
معمولي ( 8درصد) و كپور نقرهاي ( 6درصد) مربوط به تیمار شاهد
بدون فاضالب بود (شکل  .)3همچنین بیشترين ضريب رشد ويژه )(SGR
براي اين دو ماهي نیز براي تیمارهاي  100درصد و  75درصد فاضالب
ثبت گرديد ،درحاليكه كمترين ضريب رشد ويژه مربوط به تیمارهاي
شاهد و  25درصد فاضالب بود (شکل .)4

نتايج بهدست آمده در بخش تغییرات كیفي فاضالب با حضور ماهي
و بدون حضور ماهي در فواصل زماني  10روزه در طول تحقیق جالب
و قابل توجه بود و با توجه به رژيم غذايي فیلتراسیوني ماهي كپور
نقرهاي و پودهخواري كپورمعمولي ،حضور اين دو گونه تأثیر معنيداري
در بهبود پارامترهاي كیفي فاضالب نشان داد .در تیمار  100درصد
فاضالب با حضور ماهي نسبت به تیمار شاهد (بدون حضور ماهي) در
طول دورة تحقیق ،پارامترهاي  ،TSS ،COD ،BODنیترات و فسفات
در يك روند زماني بهطور معنيداري ( )P≥0/05روند كاهشي نشان
دادند ،درحاليكه اين روند براي پارامتر  TDSدر تمامي تیمارها داراي
روند افزايشي بود (جدول  .)1در تیمار شاهد بدون حضور ماهي فقط
پارامتر  BODروند كاهشي را در طول تحقیق نشان داد و ساير تیمارها
تغییر و تفاوت معنيداري در طول تحقیق نشان ندادند (جدول .)2
جدول  :1روند تغییرات (انحراف معیار ±میانگین) پارامترهای کیفی فاضالب
در تیمار  100درصد فاضالب با حضور ماهی در طول دورة تحقیق
پارامترهاي
كیفي فاضالب

زمان شروع
تحقیق

روز دهم
تحقیق

روز بیستم
تحقیق

روز سيام
تحقیق

)BOD (mg/l

23±3 a
45±6 A
584±19 x
207±21 X
47±5 l
11±3 L

21±4 a
41±4 AB
677±48 y
171±14 Y
39±4 m
9±2 L

15±2 b
37±5 B
779±36 z
94±24 Z
33±2 n
7±4 L

9±1 c
21±5 C
846±28 w
46±15 W
17±4 p
4±1 M

)COD (mg/l
)TDS (mg/l
)TSS (mg/l

نیترات
فسفات)(mg/l

)(mg/l

شکل  :3درصد رشد ) (WGماهی کپور معمولی و ماهی کپور نقرهای در
غلظتهای مختلف فاضالب در پایان دورة تحقیق (روز سیام) .مقايسه
درون گروهي بوده و حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنيدار ( )P<0/05ميباشد.
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مقايسه درون گروهي بوده و حروف التین متفاوت در هر سطر بیانگر تفاوت معنيدار
( )P≥0/05ميباشد.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
جدول  :2روند تغییرات (انحراف معیار ±میانگین) پارامترهای کیفی
فاضالب در تیمار  100درصد فاضالب بدون حضور ماهی (شاهد) در
طول دورة تحقیق
پارامترهاي
كیفي فاضالب

زمان شروع
تحقیق

روز دهم
تحقیق

روز بیستم
تحقیق

روز سيام
تحقیق

)BOD (mg/l

23±3 a
45±6
584±19
207±21
47±5
11±3

18±4 ab
43±5
592±52
205±11
51±8
9 ±4

17±3 ab
40±4
552±3
195±32
45±6
8 ±3

14±2 b
38±7
603±61
201±23
41±8
9 ±3

)COD (mg/l
)TDS (mg/l
)TSS (mg/l

نیترات
فسفات

)(mg/l
)(mg/l

مقايسه درون گروهي بوده و حروف التین متفاوت در هر سطر بیانگر تفاوت معنيدار
( )P≥0/05ميباشد.

بحث
يکي از اهداف اين تحقیق امکانسنجي بازماندگي و سازگاري
گونه كپور نقرهاي و كپور معمولي در فاضالب خروجي از تصفیهخانه
فاضالب شهر مهديشهر ميباشد .در اين تحقیق ،نتايج بهدست آمده
نشان داد كه هر دو گونة ماهي امکان سازگاري و زندهماني در غلظتهاي
مختلف پساب را دارند اما با افزايش غلظت فاضالب در تیمارها،
بازماندگي هر دو گونه ماهي كاهش مييابد و بیشترين بازماندگي
ماهیان مربوط به تیمار شاهد و كمترين بازماندگي مربوط به تیمار
 100درصد فاضالب بود .ماهیان همواره در محیط آبي درگیر
تنشهاي گوناگون محیطي هستند و تغییر در كیفیت آب ،فاكتورهاي
محیطي ،شرايط فیزيولوژيکي خود ماهي و میزان تراكم ماهي در واحد
حجم ،هر يك عاملي براي ايجاد استرس در ماهي هستند (Koeypudsa
و  .)2011 ،Jongjareanjaiتنشهاي ديگري مانند افزايش يا كاهش
شوري ،بههم خوردن شرايط اسمزي ،كاهش اكسیژن ،عوامل بیماريزا
و افزايش آمونیاك نیز عوامل ديگري هستند كه در آبزيان موجب ورود
استرس و بروز تلفات ميشوند ( .)2002 ،Bartonمطالعات نشان داده
است كه امکان زندهماني گونههايي از ماهیان زينتي بهروش آكواپونیك
در فاضالب خروجي از تصفیهخانه شهر بوشهر وجود دارد و گونههايي
نظیر پیراناي شکم قرمز و جونیت توانايي سازگاري ،زندهماني و رشد
در فاضالب شهري بوشهر را دارند ( .)2008 ،Agharokhهمچنین در
تحقیقي بازماندگي و رشد ماهي قزلآالي رنگینكمان در غلظتهاي
مختلف از پساب فاضالب شهري ( 30 ،10و  70درصد فاضالب) به
مدت  27روز انجام شد و نتايج نشان داد كه اين گونه بازماندگي نسبتاً
بااليي در فاضالب تصفیه شده دارد ( Birgit Hoegerو همکاران.)2004 ،
در مطالعات داخلي ،امکانسنجي بهینهسازي كیفیت فاضالب تصفیهخانه

شهر قم توسط آبزيان نشان داد كه گونههاي آبزيان شامل ماهي
گامبوزيا ،سیاهماهي و آرتمیا حداكثر بازماندگي را دارند (Asharitabar
و همکاران .)2010 ،اين نتايج نشان ميدهد كه امکان تولید آبزيان
اقتصادي با استفاده از فاضالب وجود دارد و نتايج تحقیق حاضر
درخصوص ماهي كپورمعمولي و كپور نقرهاي به نوعي مؤيد نتايج
تحقیقات گذشته ميباشد .فاضالبهاي خام شهري براساس ويژگي
فیزيکي ،شیمیايي و زيستي در سه گروه فاضالبهاي قوي ،متوسط و
ضعیف طبقهبندي ميشوند ،بهطوريكه فاضالبي با  BODپايینتر از
 200میليگرم در لیتر و  CODپايینتر از  400میليگرم در لیتر ،به
عنوان فاضالب ضعیف شناخته ميشود (1999 ،Corbitt؛ ،Monzavi
 .)2008فاضالب تصفیهخانة شهر مهديشهر در كالس فاضالبهاي
ضعیف قرار دارد و نتايج حضور ماهي در فاضالب تصفیة شدة شهري
از دو جنبة میزان بازماندگي ماهي در فاضالب در طول دورة تحقیق
و تأثیر ماهي بر شاخصهاي عمومي كیفي فاضالب حائز اهمیت است.
بهطور عمومي میزان تلفات ماهیان در اين تحقیق نسبتاً پايین و
براساس شکل  2بیشترين میزان تلفات  32درصد مربوط به ماهي
كپور نقرهاي و  13درصد مربوط به ماهي كپور معمولي بود .اگر كیفیت
فیزيکي ،شیمیايي و يا زيستي آب و فاضالب طوري تغییر نمايد كه
براي انسان ،كشاورزي و ساير موجودات غیرقابل مصرف و مضر باشد،
باعث آلودگي محیطزيستي و بروز تلفات در آبزيان ميشود (،Esmaeilisari
 .)2004همچنین با افزايش غلظت فاضالب ،كارايي رشد و ضريب
رشد ويژة هر دو گونة ماهي افزايش يافت ،زيرا ماهي كپور نقرهاي
داراي رژيم غذايي فیلتراسیوني و ماهي كپورمعمولي رژيم غذايي پوده
خواري بوده و با پااليش آب مواد معلق و فیتوپالنکتونها را مصرف
ميكند ( Ahmadiو همکاران ،)2001 ،كه بخشي از اين مواد جذب
بدن شده و از پیکرة آب خارج ميشود و بخشي بهصورت مدفوع دفع
ميشود كه با توجه به فرآيند هضمي كه در لولة گوارش ماهي صورت
گرفته است با انرژي زيستي كمتري وارد مخازن شده و تجزية آن
براي میکروارگانیسمها راحتتر و با انرژي پايینتر و مصرف اكسیژن
كمتري صورت ميگیرد.
نتايج بهدست آمده در بخش تغییرات كیفي فاضالب با حضور
ماهي و بدون حضور ماهي نشان داد كه حضور اين دو گونة آبزي تأثیر
معنيداري در بهبود پارامترهاي كیفي فاضالب دارد و در طول دورة
تحقیق ،پارامترهاي  ،TSS ،COD ،BODنیترات و فسفات در يك روند
زماني بهطور معنيداري نسبت به تیمار فاقد گونة آبزي ،روند كاهشي
نشان دادند .براساس مطالعات ،تغییرات پارامتر  ،BODعالوه بر وجود
میکروارگانیسمها در فاضالب ،گونة آبزي نیز بهعنوان يك هتروتروف،
در مخازن شروع به تغذية فیلتراسیوني كرده و كاهش سريع مواد آلي
به تبع آن باعث كاهش  BODنیز ميشود ( Asharitabarو همکاران،
187
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 است كه باTSS ، يکي از مهمترين پارامترهاي كیفي فاضالب.)2010
، در تصفیة تکمیلي فاضالب،توجه به تأثیري كه در شفافیت فاضالب دارد
 مواد جامد معلق در آب.)2008 ،Monzavi( حائز اهمیت زيادي است
 اين مواد شامل، قابل فیلتراسیون نیستند،با توجه به اندازهاي كه دارند
تمام مواد معدني و آلي است كه در ستون آب بهصورت معلق وجود
 نتايج.)2014 ، و همکارانSilva ؛2011 ، و همکارانMiller( دارند
اين تحقیقات نشان داد كه ماهیان مورد مطالعه توانايي بااليي در مصرف
 آلي كه بیشتر مربوطTSS  و بهخصوصTSS پالنکتونها و كاهش
 را دارند و باعث افزايش شفافیت فاضالب،به فیتوپالنکتونها است
 در يك سد مخزنيTSS ) امکانسنجي كاهش1997( Fischer .ميشوند
)2007( Bunting در برزيل با استفاده از ماهي تیالپیا انجام دادند و
،با استفاده از آبزيان با عادت تغذيهاي فیلتركنندگي نظیر كپور هندي
 فاضالب تصفیه شدة شهر كلکته هند را گزارش كردندTSS كاهش
. نتايج بهدست آمده مشابه نتايج تحقیق حاضر بود،كه در هر دو مورد
 است كه تغییراتTDS ،يکي از پارامترهاي مهم در كیفیت فاضالب
 برخالف، براساس نتايج.آن در اين آزمايش مورد بررسي قرار گرفت
 در تیمار فاضالب با حضور ماهي داراي روند افزايشيTDS ،ساير پارامترها
 كه عمدتاً مربوط بهTDS  بخش معدني.در طول دورة تحقیق بود
سختي و قلیائیت آب ميباشد حساسیت كمتري نسبت به بخش آلي
،Al-Turki ؛1999 ،Corbitt( دارند كه بیشتر مربوط به دترجنتها ميباشد
 ماهیان با مصرف مواد پودهاي و.)2014 ، و همکارانSilva ؛2010
 بخشي از آن را جذب،TSS ناخالصيهاي معلق موجود در آب يا همان
كرده و بخشي را نیز بهصورت مدفوع دفع ميكند و مدفوع ماهي باعث
 تحقیقات نشان داده.)2001 ،Ahmadi(  در آب ميشودTDS افزايش
 فیزيولوژي و ويژگي،است كه ماهي كپور نقرهاي با توجه به نوع تغذيه
 در محیط پرورش ميشودTDS  كمتر باعث افزايش،فیلتركنندگي خود
.)2001 ،Naseri(
نتايج بهدست آمده نشان داد كه فاضالب تصفیهشدة شهر مهدي
شهر بدون اختالط آب نیز قابلیت استفاده در آبزيپروري گونههاي
مقاوم به شرايط محیطي مانند گونههاي پرورشي خانوادة كپورماهیان
 حضور گونة آبزي با توجه به رژيم، همچنین.( را داردCyprinidae)
 تأثیر قابل مالحظهاي در بهبود پارامترهاي كیفي قاضالب،غذايي آن
 با توجه به باال بودن بار باكتريايي و. را داردTDS به استثناي پارامتر
 ماهیان،بهخصوص باكتري اشريشیاكلي در فاضالب شهري و خانگي
پرورشي در اين فاضالب تا انجام مطالعات كامل سالمت زيستي براي
 بیشتر براي تولید و مصرف در بخشهاي پودر ماهي و،تغذية انساني
. طیور و آبزيان توصیه ميشود،تغذيه در خوراك دام
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