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چکیده
تحقیقات حاضر بهمنظور بررسی اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) خلیج گرگان برکیفیت آب در مدت یکسال از
مرداد  1394تا تیر 1395صورت گرفت 3 .محیط محصور مستقر در جزیره آشوراده  -بندر ترکمن بهعنوان شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت.
ماهیان خاویاری صید شده از دریا بهترتیب با وزن متوسط و تراکم متوسط  21/00±12/28کلیوگرم و  25/00±21/66قطعه در هر حصار
ذخیرهسازی شدند .میزان کل غذای ورودی طی دوره آزمایشی ثبت گردید 5 .ایستگاه با  3تکرار شامل مرکز حصار ،شعاع  50 ،25 ،5و 100
متری از حصار درنظر گرفته شد .تغییرات عوامل فیزیک و شیمیایی آب مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از تغییرات فصلی عوامل فیزیک و
شیمیایی آب نشان داد که فاکتورهای شفافیت ،کدورت ،میزان کلروفیل آلفا و سیانو باکتر ،فسفر و فسفات اختالف معنیدار را در بین فصول
نشان ندادند ( .)p>0/05نتایج نشان داد که پرورش ماهی در حصار سبب تغییرات معنیداری در فاکتورهای مصرف اکسیژن شیمیایی ،مصرف
اکسیژن بیولوژِیک ،میزان نیتریت ،آمونیاک کل ،کل مواد جامدمعلق داشت ( .)p>0/05همچنین ثابت شد ،با فاصله گرفتن از حصار میزان گل
آلودگی و میزان کلروفیل آلفا کاهش و میزان کدورت افزایش مییابد .بیشترین میزان کلروفیل آلفا ،مصرف اکسیژن بیولوژیک ،مصرف اکسیژن
شیمیایی ،نیتریت و آمونیاک در ایستگاه  25متری بود که با سایر ایستگاهها اختالف معنیداری را نشان داد ( .)p>0/05مطالعه همچنین ثابت
کرد تغذیه میتواند باعث افزایش میزان فسفر در محدوده حصار شود گرچه معنیدار نبود ( .)p>0/05نتایج مطالعه نشان داد بیشترین تاثیر پرورش
ماهی بر کیفیت آب در شعاع  5متری از حصار بود.
کلمات کلیدی :کیفیت آب ،ماهیان خاویاری ،حصار ،خلیج گرگان ،دریای خزر
* پست الكترونیكی نویسنده

مسئولs.farhangi@yahoo.com :
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مقدمه
با توجه به واقعیتهاي تلخ حاکم بر دریاي خزر و عدم اعمال
مدیریت اصولی توسط شیالت و سایر سازمانهاي نظارتی کشورهاي
حاشیه دریاي خزر کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاري همچنان ادامه
دارد .در چنین شرایطی به موازات حمایت از ذخایر ماهیان خاویاري
حوضه دریاي خزر ،توجه به پرورش تجاري این ماهیان بهمنظور تولید
گوشت و خاویار از اهمیت ویژهاي برخوردار است و بسیاري از مناطق
کشور براي این امر بسیار مستعد میباشند .یکی از مناطق مورد توجه
سواحل دریاي خزر و خلیج گرگان است.
ماهیان خاویاري که متعلق به خانواده تاسماهیان ()Acipenseridae
و با نام عمومی استروژن ( )Sturgeonشناخته میشوند ،گونههاي
کمنظیري هستند که در نقاط مختلف جهان و بهوِیژه در دریاي خزر
زیست میکنند .از  27گونه ماهیان خاویاري جهان  6گونه در دریاي
خزر و رودخانهها منتهی به آن یافت میشوند (ستاري .)2003 ،در
پرورش ماهی ،کیﻔیت و کمیت مناسﺐ آب از موارد ضروري اولیه براي
انتخاب مکان و مدیریت تولید آبزيپروري میباشد .به سبﺐ وابستﮕی
کامل ماهی به سطوح باﻻیی آب براي تنﻔﺲ ،تﻐﺬیه ،رشد ،دفﻊ مواد
زاﺋد ،نﮕهداري تعادل نمﮏ موجود در بدن ،تولیدمﺜل و دانستن
ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی آب در موفقیت آبزيپروري نقش
بسیار حیاتی دارد .براي رسیدن بهمیزان رشد مطلوب ،آب موفقیت یا
شکست یﮏ پروژه آبزيپروري را تعیین میکند .نتایج نشان میدهد
که بار آلی تولید شده در نتیجه پرورش ماهی و میﮕو میتواند سبﺐ
کاهش کیﻔی آب و افزایش میزان آلودگی آب شود ( Jahaniو همکاران،
2012؛  khodamiو همکاران2012 ،؛  philiposeو همکاران.)2012 ،
شاید اصلیترین عامل برهم زدن کیﻔیت آب در پرورش ماهی تﻐﺬیه
مصنوعی باشد .در آبزيپروري ،نرخ تﻐﺬیه اغلﺐ تابعی از عوامل
مختلف مانند اندازه ماهی ،زیست توده ،زمان بهرهوري از روز ،سطح
اکسیژن محلول ،دما و دیﮕر متﻐیرهاي کیﻔی است ( Mwachiroو
همکاران .)2012 ،بزرگترین منبﻊ ضایعات در آبزيپروري مواد
ارگانیﮏ ) (OMاست که از تﻐﺬیه ماهی کشت شده حاصل میشود.
این مواد ارگانیﮏ نسبتاً از نظر کربن و مواد غﺬایی همچون نیتروژن
و فسﻔر غنی هستند و به دو شکل ذرات ریز و حل شده در محیط
آزاد میشوند  .ذرات ریز از غﺬاي خورده نشده و مدفوع ماهی ایجاد
میشود درحالیکه ضایعات حلشده از مدفوع ماهی و مدفوع ایجاد
شده از متابولیسم ماهی مانند اوره ایجاد میشود ) Sanz-Lázaroو
 .)2011، Marínاز دیر باز تاکنون مطالعات مختلﻔی در زمینه اثرات
پرورش ماهی در محیطهاي محصور و قﻔﺲ بر کیﻔیت آب و جوامﻊ
بنتیﮏ در جهان صورت گرفته است ،اما تاکنون مطالعه جامعی در
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ایران درخصوص اثرات ناشی از پرورش ماهی درمحیط محصور و قﻔﺲ
صورت نﮕرفته است و بسیار محدود است و غالﺐ مطالعات یا از جنبه
پرورشی مورد نظر بوده است و یا از طریق نمونهسازي بررسی شده
است .بهطورکلی هر سیستم پرورشی بهازاي سطح پرروش ،تراکم و
میزان غﺬاي خورده شده ،یﮏ میزان بار آلی مشخص تولید میکند
که براساس آن ظرفیت تحمل محیط از نظر آلودگی قابل تعریف است.
اجراي طرح فوق ضمن بررسی اثرات پرورش ماهی بر خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آب و اثرات آلودگی ناشی از آن میتواند الﮕویی
مناسﺐ جهت تعیین سطح زیرکشت براساس میزان آلودگی تعریف کند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه حصارهاي پرورش
ماهیان خاویاري واقﻊ در شهرستان بندر ترکمن ،جزیره آشوراده از
خلیج گرگان واقﻊ در جنوبشرقی دریاي خزر بود .حصارهاي پرورشی
به تعداد  3حصار فعال با مساحت  80مترمربﻊ بهصورت  6ضلعی و با
عمق متوسط یﮏ متر بودند .حصارها با فواصل یﮏ متر از هم قرار
دارند .حصارهاي پرورشی با  5گونه اصلی ماهیان خاویاري بهترتیﺐ با
وزن و تراکم متوسط  21/00±12/28کیلوگرم و  25/00±21/66قطعه
در هر حصار ذخیرهسازي شده بودند .دو حصار اول با ماهیان صید
شده از دریا و حصار سوم با گونه فیل ماهی پرورشی ذخیرهسازي
شدند (شکل .)1
موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه 5 :ایستﮕاه در سه بخش
بر روي محور شعاعی از نقطه مرکزي سه حصار پرورشی و نقاط ،5
 50 ،25و  100متري از حصارها بهترتیﺐ بهعنوان ایستﮕاه ،3 ،2 ،1
 4و  5در جهات جنوب (تکرار  ،)1شرق (تکرار  )2و غرب (تکرار  )3درنظر
گرفته شد (شکل  .)2مختصات جﻐرافیایی ایستﮕاههاي نمونهبردراي
در جدول  1آمده است.
فاکتورهای فیزیک و شیمایی آب :بهمنظور بررسی اثرات
پرورش ماهیان خاویاري بر کیﻔیت آب ،عوامل فیزیﮏ و شیمیایی آب
در طول دوره مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند .عواملی همچون
رطوبت هوا ) (Humdو درجه حرارت هوا ) (Toc aتوسط دستﮕاه دیجیتال
 ،TESTO -605 H1درجه حرارت آب ) ،(Toc wپی اچ ) ،(pHاکسیژن
محلول ) ،(DOهدایت الکتریکی ) ،(ECشوري ) ،(Salکل مواد جامد
معلق ) (TDSتوسط مولتی پارامتر  ،HACH- HQ40dعمق آب ()D
توسط عمق یاب مدل ،HANDEX- PS 7شﻔافیت به کمﮏ سکشی
دیسﮏ ( ،)Secchidiscکدورت ) (Turbتوسط دستﮕاه –HACH
 ،21000میزان کلروفیل آلﻔا ( )Chol αو سیانوباکتریا ( )Cyano.توسط
دستﮕاه طیفسنج  ALGA TORCHو مصرف اکسیژن
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بیولوژیﮏ ) (BOD5توسط دستﮕاه  BODtrack-HACHبهصورت ماهانه
اندازهگیري شد .فاکتورهاي مصرف اکسیژن شیمیایی ) (CODتوسط
دستﮕاه  ،HACH – DRB 200نیتریت ) ،(NO2-آمونیاک کل (NH3+,
) NH4+و فسﻔات ) ،(PO4-3فسﻔرکل ) (Pتوسط دستﮕاه HACH DR
 2800بهصورت یﮏ ماه در میان اندازهگیري شد .نمونهگیري از ناحیه
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عمقی و نزدیﮏ بستر توسط دستﮕاه نمونهبردار نسکین در محدوده
ساعات  10-13صورت گرفت ) Sanz-Lázaroو .)2011 ،Marín
نمونههاي جمﻊآوري شده با استﻔاده از ظروف مخصوص و پوششی
یخی به آزمایشﮕاه جهت اندازهگیري فاکتورهاي مورد نظر انتقال
یافتند ( Nyantiو همکاران.)2012 ،

شکل  :1نمایی از حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری در خلیج گرگان

شکل  :2نمایی از موقعیت مکانی :الف -موقعیت مکانی در خلیج ب -موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری (برگرفته از )Google earth
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جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
شماره ایستگاه

جهت

1

مرکز حصار
جنوب
شرق

2
3
4
5

طول جغرافیایی
Eº

ً  39/26ﹶ 53 58
ً  39/05ﹶ E º 53 58
ً  40/49ﹶ E º 53 58

ً  53/3ﹶ36 53
ً  52/59ﹶ N º 36 53
ً  53/52ﹶN º 36 53

جنوب
شرق

Eº

ً  39/01ﹶ 53 58
ً  41/45ﹶ E º 53 58

Nº

ً  52/01ﹶ36 53
ً  53/47ﹶN º 36 53

جنوب

ً  39/05ﹶ 53 58

Eº

ً  51/09ﹶ36 53

Nº

شرق

ً  42/46ﹶ 53 58

Eº

ً  53/41ﹶ36 53

Nº

جنوب

ً  38/97ﹶ 53 58

Eº

ً  49/48ﹶ36 53

Nº

شرق

ً  43/85ﹶ 53 58

Eº

ً  52/86ﹶ36 53

Nº

غرب

ً  33/98ﹶ 53 58

Eº

ً  52/52ﹶ36 53

Nº

محاسبه میزان و نحوه غذادهی به ماهیان :ماهیان با استﻔاده
از غﺬاي تر (کیلکا) و براساس وزن بدن تﻐﺬیه شدند .غﺬادهی در سه
نوبت از روز و توسط کارشناسان مربوطه صورت میگرفت .میزان
غﺬادهی براي هر حصار با توجه به وزن انﻔرادي و تراکم (10-12عدد
ماهی بزرگ در حصارهاي 1و  3و  35عدد ماهی کوچﮏ در حصار )4
ماهیان متﻔاوت بود .کل غﺬاي داده شده در طول یﮏسال ثبت شد.
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل :آزمایشها در طرح بلوک
کامل تصادفی در قالﺐ اسپلیت پالت در زمان ،اجرا و دادهها با استﻔاده
از آنالیز واریانﺲ یﮏطرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند .نرمال بودن دادهها
با استﻔاده از آزمون  Shapiro–Wilkتعیین شد .مقایسه میانﮕینها با
استﻔاده از نرمافزارهاي  Excleو  SPSS 16.و با استﻔاده از آزمون دانکن
 Duncanدر سطح معنیدار  0/05صورت گرفت.

نتایج
نتایج حاصل از آنالیز دادههاي کیﻔی آب در چند بخش بهصورت
فصلی و ساﻻنه و جهت (تکرار) نمایش داده شده است.
نتایج حاصل از تغییرات فصلی فاکتورهای فیزیک و شیمایی
آب :تﻐییرات حاصل از عاملهاي کیﻔی آب ناشی از پرورش ماهی در
حصار در جداول  2الی  5آمده است .همانطوريکه در جدول 2
مشخص است در بین ایستﮕاههاي نمونهبرداري فاکتورهاي درجه
حرارت آب ،شﻔافیت ،کدورت ،شوري ،هدایت الکتریکی ،گل آلودگی،
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عرض جغرافیایی
Nº

میزان کلروفیل آلﻔا و سیانوباکتر ،ترکیبات فسﻔر ( (P, PO4+3اختالف
معنیدار را نشان ندادند ( .)p>0/05سایر فاکتورها اختالف معنیداري
را در بین ایستﮕاهها نشان دادند ( .)p<0/05فاکتور اکسیژن محلول و
اسیدیته اختالف معنیداري را بین ایستﮕاه  1با سایر ایستﮕاهها نشان
داد ( .)p<0/05بهطوريکه کمترین میزان اکسیژن محلول و اسیدیته
مربوط به ایستﮕاه  1بود .این در حالی است که در بین سایر ایستﮕاهها
اختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>0/05براساس جدول  2کمترین
عمق مشاهده شده مربوط به ایستﮕاه  1و بیشترین عمق بهدست
آمده در ایستﮕاه  4بود .نیتریت در بین ایستﮕاههاي  3و  4اختالف
معنیداري را از خود نشان ندادند ( .)p >0/05این درحالی است که
بین ایستﮕاههاي  2 ،1و  5اختالف معنیداري مشاهده شد (.)p<0/05
کمترین آن مربوط به ایستﮕاه  5و بیشترین آن مربوط به ایستﮕاه 2
بود .آمونیاک کل در بین ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان داد
( .)p <0/05کمترین میزان آمونیاک مربوط به ایستﮕاه  1و بیشترین
آن مربوط به ایستﮕاه  2بود .درخصوص مصرف اکسِیژن بیولوژیﮏ و
شیمیایی ،نتایج نشان داد که بیشترین میزان آن مربوط به ایستﮕاه
 2و کمترین آن مربوط به ایستﮕاه  3بود .در بین سایر ایستﮕاهها
اختالف معنیداري مشاهده نشد (.)p>0/05
همانطوريکه در جدول  3مشخص است در بین ایستﮕاههاي
نمونهبرداري ،فاکتورهاي درجه حرارت آب ،اکسیژن ،اسیدیته ،میزان
سیانوباکتر ،مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ و ترکیبات فسﻔر ((P, PO4+3
اختالف معنیداري را نشان ندادند (.)p>0/05

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :2نتایج حاصل از اندازهگیری فاکتورهای فیزیک و شیمایی آب در ایستگاههای نمونهبرداری :فصل بهار (درجه حرارت نسبی هوا 26/40
درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی ) % 64/27
فصل

بهار

ایستﮕاه

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

1

22/78 ±3/31

8/48 ±0/23b

9/04 ±0/06b

70/78 ±10/08c

69/11 ±10/53

6/97 ±3/91

2

22/60 ±3/68

9/23 ±0/53a

9/10 ±0/03a

103/33 ±15/21bc

86/67 ±24/87

7/90 ±5/87

3

22/38 ±3/57

9/09 ±0/58a

9/11 ±0/04a

113/33 ±26/92ab

82/22 ±28/27

9/92 ±7/37

4

22/46 ±3/49

a

9/07 ±0/68

9/12 ±0/04

146/11 ±51/77

66/11 ±14/48

10/46 ±6/72

5

22/94 ± 3/71

9/05 ± 0/53a

9/11 ± 0/04a

119/89 ± 49/85ab

72/16 ± 17/53

10/89 ±8/80

فسﻔر کل
(میلیگرم برلیتر)

فسﻔات
(میلیگرم بر لیتر)

نیتریت
(میلیگرم برلیتر)

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

شوري
(گرم بر لیتر)

1

0/003 ±0/00 a

0/007 ±0/00 a

0/008 ±0/00 bc

0/400 ±0/01 c

0/420 ±0/01 c

11/98 0±/18

2

0/013 ±0/01 a

0/037 ±0/01 a

0/020 ±0/00 a

0/813 ±0/13 a

0/867 ±0/17 a

11/63 0±/48

3

a

0/010 ±0/00

a

0/020 ±0/00

b

0/009 ±0/00

ab

0/720 ±0/07

ab

0/767 ±0/07

11/90 0±/35

4

a

0/013 ±0/00

a

0/037 ±0/01

b

0/012 ±0/00

abc

0/600 ±0/04

bc

0/627 ±0/04

11/94 0±/38

0/010 ± 0/01 a

0/033 ± 0/01 a

0/004 ± 0/00 c

0/500 ± 0/06 bc

0/527 ± 0/06 c

11/86 ± 0/36

هدایت الکتریکی
(میکروموس بر سانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
( گرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم بر لیتر)

سیانوباکتر
(میکروگرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ
(میلیگرم در لیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

1

16/39 1±/06

9/90 0±/55

3/98 1±/05

0/47 0±/21

4/21 0±/60b

86/00 6±/24ab

2

16/19 1±/02

9/67 0±/27

3/90 0±/81

0/57 0±/39

5/24 0±/73a

90/50 2±/73a

3

16/49 1±/32

9/91 0±/30

4/45 1±/17

0/48 0±/27

3/24 0±/57c

76/50 0±/56d

4

16/50 1±/39

9/87 0±/32

4/23 1±/80

0/47 0±/21

3/78 0±/34bc

78/50 6±/02cd

5

16/49 ± 1/29

9/79 0±/29

3/86 1±/08

0/52 0±/37

3/81 ± 0/54bc

82/00 ± 2/29bc

5

a

a

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p<0/05

این در حالی است که فاکتور هاي عمق ،شوري ،گل آلودگی،
میزان کلروفیل آلﻔا ،نیتریت ) (NO2-و آمونیاک کل )(NH3+, NH4-
اختالف معنیداري ( )p<0/05را در بین ایستﮕاهها نشان دادند .با
وجود آنکه عمق در ایستﮕاههاي  1و  2اختالف معنیداري نداشتند
( .)p>0/05لکن با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان دادند
( .)p<0/05بهطوريکه بیشترین عمق مشاهده شده مربوط به ایستﮕاه
 4بود .بیشترین شﻔافیت مشاهده شده در فصل تابستان مربوط به
ایستﮕاه  1و کمترین آن مربوط به ایستﮕاههاي  4و  5بود .درخصوص
کدورت کمترین آن مربوط به ایستﮕاه  1و بیشترین آن مربوط به
ایستﮕاه  5بود .بین سایر ایستﮕاهها اخالف معنیداري مشاهده نشد
( .)p>0/05بیشترین میزان شوري و هدایت الکتریکی بهترتیﺐ مربوط
به ایستﮕاه  2و  1بود .نتایح نشان داد که بین ایستﮕاه  1و  2از نظر
میزان گل آلودگی اختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>0/05گرچه
با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان دادند (.)p<0/05

بهطوريکه بیشترین میزان گل آلودگی بهدست آمده مربوط به
ایستﮕاههاي  1و  2بود .براساس نتایج بهدست آمده میزان کلروفیل آلﻔا
در ایستﮕاههاي  1و  2بیشتر از سایر ایستﮕاهها بود و اختالف معنیداري
را نشان داد ( .)p>0/05همچنین براساس جدول  3بیشترین میزان
نیتریت مربوط به ایستﮕاههاي  2 ،1و  3بود که گرچه باهم اختالف
معنیداري را نشان ندادند ( ،)p >0/05ولی با ایستﮕاه  5اختالف
معنیداري را نشان دادند ( .)p<0/05بیشترین میزان آمونیاک کل
مربوط به ایستﮕاه  1بود که با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیداري را
نشان داد ( .)p >0/05بین سایر ایستﮕاهها با هم اختالف معنیداري
مشاهده نشد ( .)p>0/05مصرف اکسیژن شیمیایی در بین ایستﮕاههاي
نمونهبرداري اختالف معنیداري را نشان داد ( .)p<0/05بهطوريکه
بیشترین میزان بهدست آمده مربوط به ایستﮕاه  2و کمترین آن
مربوطه به ایستﮕاه  3بود.
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اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر كیفیت آب در خلیج گرگان

فرهنگی و همكاران

جدول  :3نتایج حاصل از اندازهگیری فاکتورهای فیزیک و شیمایی آب در ایستگاههای نمونهبرداری :فصل تابستان (درجه حرارت نسبی هوا
 32/33درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی ) % 59/33
فصل

تابستان

ایستﮕاه

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

1

29/20 ±0/87

8/46 ±1/13

8/73 ±0/24

100/00 ±15/61 b

82/56 ±9/41 a

4/86 ±0/70c

2

29/90 ±2/26

8/12 ±0/33

8/68 ±0/08

102/89 ±12/81 b

72/50 ± 2/79 bc

6/81 ±1/18 bc

3

30/30 ±1/16

8/10 ±0/24

8/70 ±0/26

134/67 ±38/82 ab

78/33 ±8/29 ab

10/23 ±5/63 ab

4

29/99 ±1/11

7/99 ±0/25

8/87 ±0/08

a

147/11 ±40/81

67/23 ±0/84

9/04 ±1/34

5

30/61 ± 0/68

8/27 ± 0/21

8/76 ± 0/23

ab

124/33 ± 50/42

c

c

ab

64/19 ± 14/62

a

10/67 ±5/70

فسﻔر کل
(میلیگرم برلیتر)

فسﻔات
(میلیگرم بر لیتر)

نیتریت
(میلیگرم برلیتر)

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

شوري
(گرم بر لیتر)

1

0/141 ±0/08

0/360 ±0/24

0/017 ±0/00 a

1/315 ±0/53 a

1/378 ±0/56 a

15/98 0±/25 b

2

0/064 ±0/02

0/173 ±0/07

0/014 ±0/00 a

0/150 ±0/03 b

0/156 ±0/03 b

16/13 0±/05 a

3

0/015 ±0/00

0/023 ±0/00

0/016 ±0/00

0/193 ±0/07

0/212 ±0/08

15/92 0±/15

a

b

b

b

4

0/115 ±0/08

0/360 ±0/24

0/012 ±0/00 ab

0/085 ±0/02 b

0/072 ±0/02 b

16/06 0±/07 ab

5

0/040 ± 0/02

0/223 ± 0/10

0/007 ± 0/00 b

0/105 ± 0/06 b

0/087 ± 0/06 b

16/00 0±/13 ab

هدایت الکتریکی
(میکروموس بر سانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
( گرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم بر لیتر)

سیانوباکتر
(میکروگرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ
(میلیگرم در لیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

1

24/94 0±/29 a

13/19 0±/16 a

5/84 0±/73 a

0/53 0±/17

2/60 0±/92

85/56 25±/29 ab

2

24/49 0±/34

13/07 0±/27

5/90 0±/74

0/42 0±/27

2/57 0±/59

88/57 27±/16

3

23/98 0±/58 c

12/77 0±/35 b

4/54 0±/97 b

0/46 0±/18

2/53 0±/26

64/71 3±/16 b

4

23/88 0±/61

12/78 0±/30

4/65 0±/85

0/47 0±/19

3/07 0±/22

75/67 1±/51

4/51 ± 0/70 b

0/52 0±/26

3/00 ± 1/01

5

ab

c

24/17 ± 0/58 bc

a

b

12/64 ± 0/42 b

a

b

a

ab

86/11 ± 15/38 ab

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p<0/05

همانطوريکه در جدول  4مشخص است در بین ایستﮕاههاي
نمونهبرداري ،فاکتورهاي درجه حرارت آب ،اکسیژن ،اسیدیته ،کدورت،
شوري ،هدایت الکتریکی ،گل آلودگی و میزان کلروفیل آلﻔا اختالف
معنیداري را نشان ندادند ( .)p>0/05این درحالی است که فاکتورهاي
شﻔافیت ،میزان سیانو باکتر و مصرف اکسیژن شیمیایی اختالف معنی
داري را در بین ایستﮕاهها نشان دادند .همچنین براساس نتایج بهدست
آمده عمق ،مصرف اکسیژن شیمیایی ،ترکیبات فسﻔر (،(P, PO4+3
نیتریت ) (NO2-و آمونیاک کل ) (NH3+, NH4-اختالف معنیداري را
در بین ایستﮕاهها داشتند ( .)p<0/05بیشترین عمق مشاهده شده
مربوط به ایستﮕاه  4و کمترین عمق مشاهده شده مربوط به ایستﮕاه
 1بود .در بین سایر ایستﮕاهها اختالف خیلی معنیداري مشاهده شد
( .)p<0/05بیشترین شﻔافیت مشاهده شده در فصل پاییز مربوط به
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ایستﮕاه  4و کمترین آن مربوط به ایستﮕاه  1بود .بین ایستﮕاههاي ،2
 3و  5اختالف معنیدراي مشاهده نشد ( .)p>0/05درخصوص میزان
سیانوباکتر بین ایستﮕاه  1با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیداري
مشاهده شد ( .)p <0/05بهطوريکه بیشترین میزان آن مربوط به
ایستﮕاه  1بود .نتایج نشان داد که کمترین میزان فسﻔر و فسﻔات
مربوط به ایستﮕاه  5بود که با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیدار داشت
( .)p<0/05همچنین براساس جدول  4بیشترین میزان نیتریت مربوط
به ایستﮕاه  2و کمترین آن مربوط به ایستﮕاههاي  4 ،3و  5بود.
بیشترین میزان آمونیاک کل مربوط به ایستﮕاه  5بود که با سایر
ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان داد ( .)p >0/05کمترین آن
مربوط به ایستﮕاههاي  3و  4بود .براساس جدول مصرف اکسیژن شیمیایی
در ایستﮕاه  2بیشترین میزان و در نقطه  3کمترین بود.

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :4نتایج حاصل از اندازهگیری پارامترهای فیزیک وشیمایی آب در ایستگاههای نمونهبرداری :فصل پاییز (درجه حرارت نسبی هوا 23 /50
درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی ) % 62/46
فصل

پاییز

ایستﮕاه

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

1

20/02 ±6/56

9/82 ±1/36

8/87 ±0/33

69/44 ±19/76 c

2

19/68 ±6/94

9/94 ±0/91

9/68 ±0/04

83/78 ±7/61

ab

81/78 ± 7/88

3

20/11 ±7/24

10/05 ±0/36

9/09 ±0/13

92/78 ±14/39

ab

82/78 ±11/49

6/30 ±5/59

4

20/50 ±7/38

10/10 ±0/16

9/09 ±0/15

119/44 ±33/77

a

92/78 ±30/22

5/48 ±13/34

5

20/21 ± 7/67

10/13 ± 0/42

9/06 ± 0/18

103/89 ± 41/89 ab

81/89 ± 21/11 ab

7/13 ±5/19

فسﻔر کل
(میلیگرم برلیتر)

فسﻔات
(میلیگرم بر لیتر)

نیتریت
(میلیگرم برلیتر)

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

شوري
(گرم بر لیتر)

1

0/010 ±0/00 a

0/023 ±0/00 a

0/022 ±0/00 b

2/300 ±0/06 ab

2/460 ±0/05 ab

15/37 0±/32

2

0/009 ±0/00

0/022 ±0/00

0/027 ±0/00

2/187 ±0/11

bc
abc
a

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

66/11 ±15/57 b

4/09 ±1/35
4/89 ±2/50

2/273 ±0/10

15/67 0±/49

3

0/010 ±0/00 a

0/027 ±0/00a

0/017 ±0/00c

1/667 ±0/12 c

1/760 ±0/13 c

15/57 0±/39

4

0/010 ±0/00 a

0/027 ±0/00 a

0/018 ±0/00 c

1/533 ±0/09 c

1/620 ±0/10 c

15/66 0±/43

5

0/00 ± 0/00

0/010 ± 0/00

0/017 ± 0/00

2/560 ± 0/13

2/707 ± 0/14

15/58 ± 0/50

هدایت الکتریکی
(میکروموس بر سانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
( گرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم بر لیتر)

سیانوباکتر
(میکروگرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ
(میلیگرم در لیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

1

19/96 3±/93

12/49 0±/55

4/33 2±/37

0/70 0±/26 a

2/73 1±/02

76/33 4±/16 ab
a

83/00 4±/58

64/33 3±/05 c

a

b

a

b

a

c

b

a

b

a

2

19/81 3±/57

12/69 0±/30

3/69 2±/03

b

0/43 0±/16

2/83 0±/54

3

19/63 3±/14

12/58 0±/23

3/19 2±/23

0/36 0±/16 b

2/50 0±/43

4

19/55 3±/07

12/56 0±/17

3/24 2±/25

b

0/41 0±/18

3/17 0±/31

b

74/00 4±/58

5

19/70 ± 3/28

12/51 ± 0/24

2/58 ± 1/50

b

0/39 0±/19

3/20 ± 0/56

b

75/33 ± 2/31

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p<0/05

همانطوريکه در جدول  5مشخص شده است فاکتورهاي درجه
حرارت آب ،اکسیژن ،اسیدیته ،کدورت ،شوري ،هدایت الکتریکی ،گل
آلودگی ،میزان کلروفیل آلﻔا ،فسﻔرکل و آمونیاک کل اختالف معنیداري
را از خود نشان ندادند ( .)p>0/05این در الی است که نتایج نشان داد
فاکتورهاي عمق ،شﻔافیت ،میزان سیانوباکتر ،مصرف اکسیژن بیولوژیﮏ،
مصرف اکسیژن شیمیایی و نیتریت اختالف معنیداري را در بین
ایستﮕاهها از خود نشان دادند ( .)p<0/05کمترین میزان عمق مشاهده
شده مربوط به ایستﮕاه و بیشترین مربوط به ایستﮕاه  4بود ،بهطوري
که با سایر ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان داد (.)p <0/05
کمترین شﻔافیت مشاهده شده مربوط به ایستﮕاه  1بود که با سایر
ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان داد ( .)p <0/05بین سایر
ایستﮕاههاي دیﮕر باهم اختالف معنیداري مشاهده نشد (.)p>0/05
1

میزان سیانو باکتر در بین ایستﮕاهها اختالف معنیداري را نشان
داد ( .)p >0/05بهطوريکه بیشترین آن مربوط به ایستﮕاه  1و
کمترین آن مربوط به ایستﮕاههاي  3 ،2و  5بود که با هم اختالف
معنیداري را نشان ندادند ( .)p >0/05بین میزان سیانوباکتر در
ایستﮕاه  1و  4اختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>0/05بیشترین
میزان بهدست آمده از مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ و مصرف اکسِیژن
شیمیایی مربوط به ایستﮕاه  2و کمترین مربوط به ایستﮕاه  3بود.
همچنین براساس نتایج بهدست آمده بیشترین میزان نیتریت در
ایستﮕاه  2مشاهده شد ،بهطوريکه اختالف معنیداري را با سایر
ایستﮕاهها نشان داد (.)p>0/05
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فرهنگی و همكاران

جدول  :5فاکتورهای فیزیک و شیمایی اندازهگیری شده در ایستگاههای نمونهبرداری :فصل زمستان درجه حرارت نسبی هوا  13/36درجه
سانتیگراد ،رطوبت نسبی ) % 71/69
فصل

زمستان

ایستﮕاه

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

1

12/00 ±1/65

10/91 ±0/81

8/98 ±0/10

61/11 ±16/16 c

2

11/51 ±1/95

10/70 ±0/60

9/30 ±0/43

86/33 ±13/54

3

11/59 ±1/94

10/68 ±0/47

9/07 ±0/04

bc
b

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

59/44 ±14/02 b

7/27 ±2/24

82/44 ± 10/60

4/71 ±1/98

91/11 ±12/19

4/54 ±3/41

95/55 ±16/29

a

4

11/72 ±1/86

10/66 ±0/61

9/10 ±0/04

89/11 ±36/07

7/66 ±8/46

5

11/64 ± 1/97

10/61 ± 0/57

9/05 ± 0/06

109/00 ± 44/06ab

86/22 ± 26/76a

6/32 ±6/45

فسﻔر کل
(میلیگرم برلیتر)

فسﻔات
(میلیگرم بر لیتر)

نیتریت
(میلیگرم برلیتر)

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

شوري
(گرم بر لیتر)

1

0/007 ±0/00

0/018 ±0/01

0/028 ±0/00 b

1/743 ±0/70

1/852 ±0/73

13/82 1±/07

a

a

131/31 ±42/48

a

a

2

0/010 ±0/00

0/030 ±0/01

0/044 ±0/01

1/853 ±0/54

1/962 ±0/58

13/64 0±/90

3

0/025 ±0/01

0/043 ±0/01

0/036 ±0/01ab

1/318 ±0/50

1/388 ±0/52

13/83 1±/02

4

0/022 ±0/01

0/037 ±0/01

0/028 ±0/01 b

1/520 ±0/52

1/603 ±0/56

14/11 1±/14

5

0/015 ± 0/01

0/028 ± 0/01

0/028 ± 0/01

1/421 ± 0/54

1/508 ± 0/57

14/01 ± 1/12

هدایت الکتریکی
(میکروموس بر سانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
( گرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم بر لیتر)

سیانوباکتر
(میکروگرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژِیﮏ
(میلیگرم در لیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

1

14/44 0±/57

10/10 0±/92

6/18 2±/66

0/74 0±/45 a

2/44 0±/20 b

74/25 4±/10ab

2

14/26 0±/52

11/03 0±/90

5/43 3±/33

0/40 0±/24 b

3/16 0±/42 a

81/50 4±/72 a

3

14/40 0±/47

11/13 0±/88

4/17 3±/71

b

0/37 0±/13

c

1/97 0±/39

c

64/50 1±/73

4

14/47 0±/45

11/12 0±/87

4/70 4±/42

ab

0/48 0±/37

bc

2/04 0±/32

bc

68/50 6±/95

5

14/58 ± 0/49

11/10 ± 0/89

b

0/41 0±/34

bc

2/39 ± 0/49

ab

76/83 ± 7/11

b

4/07 ± 4/19

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p <0/05

مقایسه میانگین فاکتورهای اندازهگیری شده در فصول
مختلف در منطقه مورد مطالعه :نتایج حاصل از مقایسه فاکتورهاي
فیزیﮏ و شیمیایی اندازهگیري شده در فصول مختلف در جدول 6
آمده است .نتایج حاصل از آزمون واریانﺲ یﮏطرفه در فصول مختلف
سال (جدول  )6نشان داد که فاکتورهاي شﻔافیت ،کدورت ،میزان
کلروفیل آلﻔا ،میزان سیانو باکتر و میزان فسﻔر ( (P, PO4+3با وجود
تﻐییراتی که در فصول مختلف در بین ایستﮕاهها از خود نشان دادهاند
(جداول  3و  )4ولی اختالف معنیداري در بین فصول سال از خود
نشان ندادند ( .)p >0/05در بین فاکتورهاي متاثر از پرورش ماهی،
گرچه گل آلودگی در فصل تابستان و پاییز اختالف معنیداري را نشان
ندادند ( ،)p>0/05لکن بین میزان گل آلودگی در فصول بهار و زمستان
با فصول تابستان و پاییز اختالف معنیداري مشاهده شد (.)p >0/05
بیشترین میزان اکسیژن بیولوژیﮏ و اکسیژن شیمیایی مربوط به
فصل بهار بود که اختالف معنیداري را با فصول دیﮕر از خود نشان
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داد ( .)p >0/05کمترین میزان نیتریت و آمونیاک کل بهدست آمده
مربوط به فصل بهار و تابستان و بیشترین آن بهترتیﺐ مربوط به فصل
زمستان و پاییز بود .
مقایسه فاکتورهای فیزیک و شیمیایی اندازهگیری شده
در ایستگاههای نمونهبرداری براساس تکرارهای موجود :نتایج
حاصل از جدول نشان میدهد که در بین کلیه فاکتورهاي اندازهگیري
شده ،فاکتور عمق در ایستﮕاههاي  4 ،3و  5داراي اختالف معنیداري
هستند ( .)p>0/05همچنین شﻔافیت در مرکز حصار ،بین حصار اول
و سوم اختالف معنیداري را نشان داد ( .)p>0/05نیتریت بهدست
آمده در ایستﮕاه  2اختالف معنیداري را نسبت بههم نشان دادند
( .)p<0/05بهطوريکه بیشترین میزان بهدست آمده مربوط به نقطه
جنوبی (تکرار  )1و کمترین آن مربوط به نقطه شرقی از حصار (تکرار
 )3میباشد .فاکتورهاي دیﮕر هیچ اختالف معنیداري را در ایستﮕاههاي
نمونهبرداري نشان ندادند (.)p>0/05
7

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :6مقایسه میانگین فاکتورهای فیزیک و شیمایی اندازهگیری شده در ایستگاههای نمونهبرداری در فصول مختلف
فصل

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

شوري
(گرم بر لیتر)

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

22/63 4±/06ab
29/99 0±/42a
20/10 8±/25bc
11/69 2±/14c

8/98 0±/48b
8/21 0±/36b
10/01 0±/44a
10/71 0±/66a

9/10 0±/03a
8/73 0±/09b
9/02 0±/21a
9/10 0±/09a

110/69 13±/ 00ab
122/00 22±/75a
93/87 3±/78b
96/67 6±/69ab

75/26 17±/43
73/22 3±/76
81/09 10±/51
81/67 8±/21

9/23 7±/13
8/30 0±/53
5/58 3±/10
6/09 4±/09

11/86 0±/27c
16/01 0±/06a
15/57 0±/46a
13/88 1±/17b

هدایت الکتریکی
(میکروموس بر سانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
( گرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژیگ
(میلیگرم برلیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

سیانوباکتر
(میکروگرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم بر لیتر)

16/41 1±/36bc
24/31 0±/32a
19/73 3±/92b
14/43 0±/54c

9/83 0±/20c
12/90 0±/28a
12/57 0±/27a
11/08 1±/03b

4/01 0±/49a
2/76 0±/64b
2/91 0±/56b
2/42 0±/15b

82/92 0±/00a
81/24 5±/94ab
74/60 0±/00bc
72/50 2±/12c

0/64 0±/24
0/54 0±/17
0/46 0±/13
0/48 0±/19

4/29 0±/09
5/29 0±/34
3/21 1±/28
4/90 2±/31

نیتریت
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

فسﻔر کل
(میلیگرم بر لیتر)

فسﻔات
(میلیگرم بر لیتر)

0/011 0±/00c
0/013 0±/00c
0/020 0±/00b
0/031 0±/00a

0/607 0±/04c
0/372 0±/13c
2/049 0±/07a
1/571 0±/24b

0/641 0±/04c
0/383 0±/13c
2/164 0±/08a
1/663 0±/25b

0/010 0±/00
0/078 0±/06
0/007 0±/00
0/015 0±/00

0/027 0±/00
0/238 0±/19
0/021 0±/00
0/031 0±/01

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p<0/05

جدول  :7مقایسه فاکتورهای فیزیک و شیمایی اندازهگیری شده در ایستگاههای نمونهبرداری براساس تکرار
ایستﮕاه

جهت

دماي آب
(سانتیگراد)

اکسیژن محلول
(میلیگرم بر لیتر)

اسیدیته
()pH

عمق
(سانتیمتر)

شﻔافیت
(سانتیمتر)

کدورت
(ان تی یو)

1

1
2
3

20/86 7±/54
20/93 0±/63
20/97 7±/60

9/10 0±/ 22b
9/43 1±/24a
9/37 1±/38a

8/70 0±/40
8/88 0±/30
8/82 0±/40

83/75 14±/32
75/17 21±/37
67/08 24±/90

75/58 ± 8/66a
69/58 14±/08ab
62/75 18±/23b

5/49 2±/68
5/50 2±/52
6/11 2±/90

2

1
2
3

20/70 8±/02
20/80 8±/01
21/26 8±/03

9/51 1±/15
9/45 1±/20
9/54 1±/16

9/06 0±/37
9/03 0±/41
8/99 0±/20

97/42 13±/40
96/58 14±/19
88/25 17±/19

83/67 15±/89
83/83 15±/80
74/50 10±/63

5/32 2±/61
6/41 3±/85
6/51 4±/09

3

1
2
3

20/73 7±/73
21/01 7±/96
21/53 8±/54

9/39 1±/16
9/49 1±/03
9/56 1±/11

9/01 0±/16
9/02 0±/14
8/94 0±/33

121/67 28±/63a
121/67 28±/63a
83/92 14±/44b

87/67 18±/73
87/67 18±/73
75/42 10±/10

6/53 4±/98
9/87 7±/80
6/84 4±/41

4

1
2
3

20/95 7±/78
21/21 7±/80
21/36 8±/32

9/42 1±/13
9/46 1±/09
9/62 1±/08

9/03 0±/15
9/01 0±/18
9/03 0±/15

160/83 26±/10a
166/67 23±/87a
84/25 17±/52b

82/50 32±/05
82/71 31±/95
72/45 10±/56

8/40 6± /52
9/08 6±/50
6 /97 4±/25

5

1
2
3

21/32 8±/10
21/34 8±/28
21/40 8±/51

9/43 1±/18
9/57 0±/94
9/54 1±/02

9/01 0±/17
9/02 0±/14
8/96 0±/28

172/25 18±/16a
85/58 18±/66b
85/00 19±/66b

77/92 31±/68
73/33 11±/55
76/92 17±/94

10/14 ± 7/56
9/79 7±/38
6 /32 4±/72

ایستﮕاه

جهت

شوري
(گرم بر لیتر)

هدایت الکتریکی
(میکروموس برسانتیمتر)

کل مواد جامد معلق
(گرم برلیتر)

فسﻔرکل
(میلی گرم بر لیتر)

فسﻔات
(میلی گرم بر لیتر)

نیتریت
(میلی گرم بر لیتر)

1

1
2

14/15 1±/83
14/20 1±/75

18/72 4±/73
18/83 4±/79

11/48 1±/59
11/68 1±/48

0/078 0±/06
0/038 0±/02

0/201 0±/16
0/053 0±/04

0/019 0±/00
0/019 0±/00
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3

14/30 1±/75

18/83 4±/86

11/44 1±/72

0/012 0±/00

0/028 0±/00

0/018 0±/00

2

1
2
3

14/30 1±/96
14/22 1±/99
14/29 1±/88

18/58 4±/29
18/70 4±/48
18/78 4±/62

11/69 1±/52
11/62 1±/44
11/53 1±/54

0/023 0±/02
0/015 0±/01
0/032 0±/02

0/070 0±/04
0/032 0±/01
0/091 0±/03

0/032 0±/00
0/026 0±/00ab
0/016 0±/00b

3

1
2
3

14/32 1±/72
14/31 1±/78
14/27 1±/79

18/59 4±/06
18/64 4±/14
18/64 4±/22

11/65 1±/32
11/56 1±/26
11/59 1±/34

0/013 0±/01
0/013 0±/01
0/015 0±/02

0/029 0±/01
0/028 0±/01
0/027 0±/01

0/018 0±/00
0/021 0±/00
0/015 0±/00

4

1
2
3

14/48 1±/78
14/42 1±/77
14/45 1±/86

18/64 4±/06
18/56 3±/94
18/48 4±/04

11/57 1±/28
11/56 1±/26
11/57 1±/37

0/051 0±/04
0/025 0±/01
0/023 0±/00

0/152 0±/12
0/089 0±/04
0/052 0±/01

0/016 0±/00
0/019 0±/00
0/014 0±/00

5

1
2
3

14/38 1±/71
14/29 1±/80
14/42 1±/92

18/74 4±/01
18/63 4±/22
18/84 4±/33

11/49 1±/26
11/51 1±/29
11/53 1±/41

0/0183 0±/01
0/0150 0±/01
0/0125 0±/01

0/092 0±/05
0/058 0±/04
0/068 0±/04

0/012 0±/00
0/012 0±/00
0/016 0±/00

ایستﮕاه

جهت

آمونیاک
(میلیگرم بر لیتر)

آمونیوم
(میلیگرم بر لیتر)

کلروفیل آلﻔا
(میکروگرم برلیتر)

سیانوباکتر
(میکرو گرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن بیولوژیﮏ
(میلیگرم بر لیتر)

مصرف اکسیژن شیمیایی
(میلیگرم بر لیتر)

1

1
2
3

1/98 0±/42
1/04 0±/28
1/09 0±/34

2/12 0±/44
1/11 0±/30
1/17 0±/36

4/76 0±/61
4/88 0±/74
5/47 0±/70

1/00 0±/56
0/53 0±/10
0/66 0±/13

2/83 1±/19
2/84 1±/01
3/16 1±/26

76/57 ± 6/43
75/66 7±/06
96/16 27±/97

2

1
2
3

1/25 0±/32
1/03 0±/28
1/40 0±/27

1/33 0±/34
1/05 0±/32
1/49 0±/27

4/46 0±/71
4/47 0±/71
5/13 0±/63

0/46 0±/08
0/42 0±/08
0/50 0±/05

3/15 1±/17
3/64 1±/21
3/53 1±/25

80/50 ± 5/84
76/50 4±/27
79/91 12±/03

3

1
2
3

0/796 0±/22
0/804 0±/22
1/055 0±/25

0/841 0±/23
0/855 0±/23
1/120 0±/27

4/31 0±/69
4/28 0±/67
3/68 0±/63

0/91 0±/43
0/35 0±/03
0/41 0±/05

2/75 0±/73
3/18 0±/60
2/66 0±/80

77/25 13± /28
81/58 24±/02
72/00 4±/37

4

1
2
3

0/865 0±/24
0/844 0±/25
0/812 0±/21

0/901 0±/26
0/887 0±/26
0/852 0±/23

4/77 0±/81
4/73 0±/79
4/00 0±/74

0/467 1±/04
0/433 0±/03
0/483 0±/11

3/03 1±/60
2/73 0±/54
2/88 0±/68

79/58 26±/71
77/50 6±/29
74/58 6±/33

5

1
2
3

1/09 0±/33
1/11 0±/38
0/94 0±/28

1 /14 0±/36
1/17 0±/40
0/99 0±/30

4/07 0±/78
3/53 0±/69
3/66 0±/58

0/44 0±/07
0/52 0±/10
0/45 0±/06

3/28 0±/73
2/86 0±/88
3/05 0±/84

77/25 5±/15
77/50 5±/52
83/08 14±/38

a

*حروف مشترک بیانﮕر عدم اختالف معنیدار در بین گروههاست (.)p<0/05

بحث
مطالعه حاضر اثرات پرورش ماهیان خاویاري در محیط محصور
واقﻊ در خلیج گرگان را بر کیﻔیت آب منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.
آنچه مسلم است نتایج نشان میدهد که بار آلی تولید شده در نتیجه
پرورش ماهی و میﮕو میتواند سبﺐ کاهش کیﻔی آب و افزایش میزان
آلودگی آب شود ( Jahaniو همکاران2012 ،؛  khodamiو همکاران،
2012؛  philiposeو همکاران2012 ،؛  Phillipsو همکاران.)1985 ،
نمونه گرفته شده از نزدیکی بستر جهت آنالیز کیﻔی آب ،بهخاطر
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تاثیرپﺬیري بیشتر بستر از پسماندههاي غﺬایی و مواد آلی است .این
امر سبﺐ ایجاد محیطی نامساعد در بستر و در نتیجه تاثیر آن بر آب
نزدیﮏ بستر است تا آبهاي سطحی .یافتههاي متعددي بیانﮕر اهمیت
این موضوع میباشد ( Sanz-Lázaroو 2011 ،Marín؛  Alpaslanو
2008 ،Pulatsü؛  Hallareو همکاران Sanz-Lázaro .)2009 ،و Marín
( )2011بیان کردند ،تأثیري که پرورش ماهی بر محیط دارد معموﻻً
بیشتر در بستر است تا ستون آب (جاییکه ضایعات ذرات ریز بیشتر
تمایل به تجمﻊ دارند) .دریﮏ محیط آبی ،کیﻔیت آب بهوسیله اثر
متقابل بسیاري از فاکتورها کنترل میشود .در مطالعه حاضر اختالف

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

معنیداري در میزان اکسِیژن محلول در بین ایستﮕاههاي نمونهبرداري
مشاهده نشد ( .)p>0/05بهنظر میرسد میزان غﺬاي داده شده در طول
دوره پرورش نقش معنیداري را در کاهش اکسِیژن محلول نداشته
است و دلیل اصلی آن را نیز میتوان جریان آبی مناسﺐ در خلیج و
بهمیزان اکسیژن مناسﺐ موجود در خلیج گرگان نسبت داد .نتایج
فوق با نتایج بهدست آمده در آزمایشات  Apostolakiaو همکاران
( )2007و  Mrcelicو  )2010( Sliskovicهمخوانی دارد .اسیدیته آب
در تمامی ایستﮕاهها در محدوده قلیایی قرار داشت ( 8-9میلیگرم در
لیتر) و اختالف معنیداري در بین ایستﮕاهها دیده نشد (.)p>0/05
گرچه اختالف معنیداري در بین میزان اسیدیته در فصول مختلف
دیده شد ( ،)p<0/05بهطوريکه کمترین میزان بهدست آمده مربوط
به فصل تابستان بود .بهنظر میرسد تجزیه مواد آلی فضوﻻت و پوسیدگی
پوشش گیاهی اطراف حصار دلیل این امر باشد .در این صورت با
یافتههاي  Nyantiو همکاران ( )2012مطابقت دارد .تﻐییرات عمق،
شﻔافیت ،کدورت و گل آلودگی در فصول مخلتف و ایستﮕاههاي نمونه
برداري ،متناسﺐ با نتایج بهدست آمده میتواند تا حدودي نشانه ارتباط
این عوامل باهم میباشد .در مناطقی که از عمق کمتري برخوردار
بودند (ایستﮕاه 1و  )2میزان گل آلودگی بیشتر بود و با دور شدن از
حصار کاهش نشان داد .دو دلیل براي آن میتوان فرض کرد .اول آنکه
در این نقاط عمق آب کمتر بوده و بهدلیل نزدیکی به ساحل و بستر
شنی آشﻔتﮕی آب بیشتر است .دوم آنکه بهدلیل حضور ماهیان درشت
در داخل حصار و غﺬادهی صورت گرفته در حصار و پسماندهها غﺬایی
بهجا مانده در کف ،آشﻔتﮕی بیشتر خواهد بود .نتایج حاصل از آزمایشات
ثابت کرد که گرچه اختالف معنیداري در میزان کدورت در فصول
مختلف دیده نشده است ( ،)p>0/05با این وجود با فاصله گرفتن از
حصار کدورت آب افزایش مییابد .درخصوص میزان تراکم کلروفیل
آلﻔا و سیانو باکتر مطالعه نشان داد که تراکم سیانوباکترها از نوسانات
بیشتري نسبت به کلروفیل آلﻔا برخوردار است (جداول  2الی  .)5با
این حال اختالف معنیداري در میزان تراکم کلروفیل آلﻔا و سیانوباکتر
در فصول مختلف سال دیده نشد (جدول  .)6گرچه کلروفیل آلﻔا در
ایستﮕاه  1و  2از همه بیشتر بود .این امر با یافتههاي  Nyantiو
همکاران ( )2012مطابقت دارد .براساس نتایج بهدست آمده میزان
کلروفیل آلﻔا در بین ایستﮕاهها ،تنها در فصل تابستان اختالف معنیدار
داشت ( .)p>0/05این امر بهدلیل شرایط دمایی و تابش نور خورشید
در فصل تابستان بود .از طرفی غﺬادهی و فصوﻻت پرورشی سبﺐ
آزادسازي ازت و فسﻔر ﻻزم براي تولیدکنندگی شده است ،که میتواند
بر میزان کلروفیل آلﻔا در اطراف حصار تاثیرگﺬار باشد (جدول  2الی
 Ballai .)5و همکاران ( )2013با مطالعه رابطه بین عناصر غﺬایی و
غلظت کلروفیل آلﻔا در تاﻻب بینالمللی گمیشان بیان کردند که
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ظرفیت تولید ماهی توسط دریاچه با حﻔظ کیﻔیت آب بستﮕی به
رابطه بین ازت آزاد شده به دریاچه و سطوح کلروفیل آلﻔا دارد .آنها
بیان کردند بین غلظت کلروفیل آلﻔا و میزان نیتریت ،نیترات و آمونیاک
یﮏ همبستﮕی معنیدار وجود دارد و این درحالی است که بین کلروفیل
آلﻔا و میزان سیلیﺲ ،سولﻔات و فسﻔر همبستﮕی معنیدار وجود ندارد.
همچنین مطالعه فوق نشان داد که میزان کلروفیل آلﻔا در محدوده
حصار از میزان بیشتري برخوردار است و با دور شدن از محدوده
حصار کاهش مییابد ،بهطوريکه در ایستﮕاه  4و  5از تراکم کلروفیل
آلﻔا کاسته میشود و حداقل میزان بهدست آمده مربوط به ایستﮕاه 5
است Mrcelic .و  )2010( Sliskovicبا مطالعه اثرات پرورش ماهی
در قﻔﺲ بر کیﻔیت آب نشان دادند که تﻐﺬیه سبﺐ افزایش رهاسازي
ازت و فسﻔر به آب میشود که این امر اثرات مﺜبت معنیداري را بر
کاهش اکسیژن محلول در آب و افزایش کلروفیل آلﻔا در ناحیه قﻔﺲ
دارد .مصرف اکسیژن بیولوژیﮏ و اکسیژن شیمیایی در فصل بهار و
زمستان اختالف خیلی معنیداري را بین ایستﮕاههاي نمونهبرداري
نشان داد ( .)p <0/05بهطوريکه بیشترین و کمترین میزان بهدست
آمده بهترتیﺐ مربوط به ایستﮕاه  2و  3بود .نتایج نشان داد که با دور
شدن از حصار در ایستﮕاههاي  4و  5میزان این دو فاکتور افزایش
مییابد .علت اصلی افزایش این دو فاکتور در محدوده حصار (ایستﮕاه
1و ) 2ناشی از اثرات بار آلی افزوده شده در نتیجه تﻐﺬیه و فعالیت
پرورش است ،حال آنکه افزایش مجدد آنها در ایستﮕاههاي  4و 5
می تواند ارتباط نزدیکی با نوع بستر (لجنی) داشته باشد .این امر با
یافتههاي  Nyantiو همکاران ( )2012مﻐایر است .آنها در مطالعات
خود بیان کردند که تﻐییر معنیداري در میزان اکسیژن بیولوژیﮏ با
فاصله گرفتن از قﻔﺲ دیده نشد ( .)p >0/05با اینحال پایین بودن
میزان مصرف اکسِیژن بیولوژیﮏ آب میتواند بیانﮕر وضعیت مناسﺐ
آب از نظر آلودگی باشد .براساس جداول  2الی  5با وجود آنکه در
میزان فسﻔر کل در بین ایستﮕاههاي نمونهبرداري اختالف معنیداري
مشاهده نشد ( ،)p>0/05با اینحال نتایج نشان میدهد که میزان
فسﻔر کل با دور شدن از حصار تا حدودي افزایش نشان داده است و
همواره کمترین میزان بهدست آمده مربوط به ایستﮕاه  5است .این
امر نشاندهنده آن است که غﺬادهی و پسماندههاي آلی ناشی از
پرورش میتواند بسته بهمیزان آن اثرات مهمی در افزایش مقادیر
فسﻔر در محدوده حصار داشته باشد ،لکن در این تحقیق مقدار غﺬاي
داده شده سطح معنیداري را از نظر تولید آلودگی نداشته است.
مقادیر نیتریت و آمونیاک کل در بین ایستﮕاهها در فصول مختلف
متﻐیر بود و اختالف معنیداري را در بین ایستﮕاههاي مختلف شاهد
بودیم ( ،)p>0/05بهطوريکه بیشترین میزان بهدست آمده در ایستﮕاه
 2بود .این امر نشاندهنده اثر مستقیم تﻐﺬیه و ورود پسماندههاي
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فرهنگی و همكاران

اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر كیفیت آب در خلیج گرگان

ناشی از پرورش در محیط اطراف حصار بر میزان نیتریت و آمونیاک
کل میباشد .آنچه مسلم است بیشترین شعاعی که توانست تحت
تاثیر فعالیت پرورشی و تﻐﺬیه باشد شعاع  5متري از حصار بود .گرچه
این امر کامالً وابسته بهمیزان تراکم ماهی ،نوع بستر و میزان تﻐﺬیه
صورت گرفته و حتی نوع غﺬاي داده شده دارد .این امر با یافتههاي
سایر محقیقن کامالً مطابقت دارد ( Menteو همکاران2006 ،؛Longgen
و 2003 ،Zhongjie؛  Mrcelicو 2011 ،Sliskovic؛ محمدخانی و
همکاران .)1393 ،تحقیقات حاضر همچنین نشان داد که با فاصله
گرفتن از حصار ،بار آلودگی کاهش یافته است .بهطوريکه بیشترین
میزان آلودگی محدود به شعاع  5متري از حصار بود Mrcelic .و
 )2010( Sliskovicدر آزمایشات خود ،اثرات پرورش در قﻔﺲ را تنها
به شعاع چند متري از آنها محدود دانست و همچنین بیان کردند که
اثر سطحی قﻔﺲها بهطور عمودي نیر تنها منحصر به عمق  5متري
قﻔﺲها میباشد Rodríguez-Gallegoa .و همکاران ( )2008ضمن
بررسی اثرات پرورش میﮕوي صورتی ()Farfantepenaeus paulensis
در حصار بر کیﻔیت آب ،رسوبات و جوامﻊ بنتیکی نشان دادند که
بیشترین اختالف معنیدار در مربوط به منطقه زیر حصار بوده است،
جاییکه بیشترین میزان آمونیاک وجود داشت .در مطالعه فوق در
برخی موارد بیشترین میزان آمونیاک مربوط به منطقه زیر حصار بود
(فصل تابستان ،جدول  .)3کمترین میزان آلودگی مربوط به ایستﮕاه
 100( 5متري از حصار) بود .بههمین خاطر میتوان بیان کرد ،قابل
اطیمنانترین محدوده توسعه پرورشی در فواصل  100متري از هم
میباشد .این امر با یافتههاي بهدست آمده توسط محمدخانی و همکاران
( )1393؛  Menteو همکاران ()2006؛  Longgenو )2003( Zhongjie
مطابقت دارد Longgen .و  )2003( Zhongjieبیشترین محدوده تحت
تاثیر پرورش را در قﻔﺲهاي شناور را  20متر Mente ،و همکاران
( )2006بیشترین اثرات محیط زیستی در فواصل  50-20متري از
قﻔﺲ بیان کردند .افزایش میزان فسﻔر در بین ایستﮕاه مشهود بود
گرچه معنیدار نبود ( Belias .)p>0/05و همکاران ( )2003در آزمایشات
خود بیان کردند گرچه ستون آبی نزدیﮏ قﻔﺲهاي پرورشی غنی از
ازت و کربن آلی بود ،ولی یوتریﻔیکاسیون واضحی در آب دیده نشد.
اصوﻻً تاثیر آبزيپروري بر عوامل کیﻔی آب و حتی رسوبات میتواند
بهعلت میزان و ترکیﺐ پسماندهاي آلی ناشی از پرورش باشد .همچنین
افزایش زيتوده ماهی و افزایش در میزان غﺬاي ورودي نقش اساسی
در تﻐییرات کیﻔی آب خواهد داشت .همانطوريکه از جداول  2الی
 6برمیآید ایستﮕاه  2که در فاصله  5متري از حصار بوده است بیشترین
تﻐییرات را نشان داده است .این امر مطابق با یافتههاي  Alpaslanو
 )2008( Pulatsüمیباشد.
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با وجود آلودگی ناشی از پرورش در محدوده حصار (شعاع  5متري)
و تاثیر آن بر فاکتورهایی همچون کل مواد جامد معلق ،نیتریت،
آمونیاک کل ،میزان کلروفیل آلﻔا ،مصرف اکسِیژن بیولوژِیﮏ و شیمیایی،
میتوان بیان داشت که طرح فوق نتوانسته کیﻔیت آب را تحت تاثیر
خود قرار دهد و رعایت میزان غﺬادهی و تراکم ماهیان در سطح قابل
قبول ،امکان پرورش و توسعه ماهیان را در خلیج میسر میسازد.
محمدخانی و همکاران ( )1393نیز از طریق مدلسازي توزیﻊ مکانی
آلودگیهاي مختلف در خلیج گرگان به ارزیابی قابلیت آبزيپروري
درخلیج گرگان پرداختند .آنها با اندازهگیري فاکتورهاي مختلف
فیزیکوشیمیایی آب ازجمله اکسیژن محلول ،نیترات ،نیتریت ،آمونیاک،
سختی ،شوري ،پیاچ در مناطق مختلف خلیج و مقایسه استانداردهاي
زیستی ماهی با مقادیر میانﮕین پارامترهاي کیﻔی درخلیج گرگان در
طول  6ماهه اول و دوم سال و کل سال نشان دادند که این خلیج
براي پرورش تمامی گونههاي مﺬکور مناسﺐ میباشد.

تشکر و قدرداني
از زحمات و حمایتهاي مالی اداره کل حﻔاظت محیط زیست
استان گلستان ،اداره محیطزیست دریایی بندرترکمن ،اداره کل ماهیان
خاوریاري استان گلستان آقایان دکتر مهاجر ،دکتر عقیلینژاد ،مهندس
روشن ،مهندس جعﻔرينژاد ،مهندس بیانی ،مهندس خیرآبادي،
مهندس میرا ، ،مهندس خزینی ،سرکار خانم مهندس سﻔالیی و کلیه
عزیزانی که در این راه مساعدت نمودند نهایت تشکر و قدردانی بهعمل
میآید.
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