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چکیده
رودخانه خالکائی از رودهای شمال کشور بوده که از شهر ماسال عبور نموده و وارد تاالب انزلی میگردد .در این تحقیق بهمنظور بررسی
اثرات کارگاههای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بر کیفیت آب رودخانه خالکائی و روند خودپاالیی آن ،هشت ایستگاه نمونهبرداری قبل و
بعد از چهار کارگاه تکثیر و پرورش ماهی در مسیر رودخانه انتخاب شدند .اندازهگیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی آب شامل دما،
 ،pHهدایت الکتریکی ( ،)ECکل مواد جامد محلول ( ،)TDSاکسیژن محلول ( ،)DOاکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی ( ،)BOD5اکسیژن مورد
نیاز شیمیایی ( ،)CODفسفات ( ،)PO4نیترات ( )NO3و نیتریت ( )NO2هر ماه یکبار در یک دوره پنجماهه در سال 1395صورت گرفت.
نتایج میانگین برای ایستگاههای ورودی به مزارع 10/09±0/62 DO ،میلیگرم در لیتر 6/62±2/16 BOD5 ،میلیگرم در لیتر،

PO4

 0/048±0/005میلیگرم در لیتر و  0/035±0/004 NO2میلیگرم در لیتر بهدست آمد .همچنین برای ایستگاههای خروجی9/20±0/73 DO ،
میلیگرم در لیتر 12/81±3/97 BOD5 ،میلیگرم در لیتر 0/075 ±0/007 PO4 ،میلیگرم در لیتر و  0/088±0/009 NO2میلیگرم در
لیتر محاسبه شد .در این مطالعه مقادیر پارامترهای فوق در ایستگاههای مختلف دارای نوساناتی بوده و برخی از آنها شامل ،COD ،BOD5
فسفات ،نیترات و نیتریت در ایستگاههای خروجی مزارع پرورش ماهی نسبت به ورودی اختالف معنیداری داشتند ( .)p<0/05مقادیر پارامترهای
 ،EC ،TDS ،COD ،BOD5فسفات و نیتریت بین ماههای مختلف دارای تفاوت معنیداری بودند ( )p<0/05که نتیجه تاثیر مزارع پرورش
ماهی و خودپاالیی رودخانه میباشد .این فاکتورها در ماههای مختلف نیز در تغییر بوده که علت اصلی آن تغییر شرایط محیطی و شدت فعالیت
کارگاهها بود.

کلمات کلیدی :قزلآالي رنگینکمان ،پارامترهاي کیفی آب ،پساب ،رودخانه خالکائی ،استان گیالن
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Shariat_20@yahoo.com
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بررسی تاثیر کارگاههای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بر برخی پارامترهای کیفی آب....

مقدمه
رودخانه خالکائی ،واقع در شهرستان ماسال یکی از سرشاخههای
تاالب انزلی است که بهدلیل ورود به این تاالب بینالمللی حائز اهمیت
میباشد .ارتفاع سرچشمه این رودخانه  1500متر و شیب متوسط آن
 11/5درصد است .سرچشمه آن در  19کیلومتری جنوبغربی ماسال
قراردارد .این رودخانه پس از الحاق با رودخانه سلیمآباد و رسیدن به
ناحیه جلگهای ماسال ،با اضافه شدن چند ریزابه کوچک دیگر ،رودخانه
خالکایی را تشکیل میدهد و پس از متصل شدن به رودخانه مرغک
به تاالب انزلی میریزد (اکبرزاده و همکاران .)1390 ،احداث کارگاههای
پرورش ماهیان سرد آبی در کنار رودخانه خالکائی بهصورت امری رایج
شده است و هر ساله با روند فزونی احداث مزارع جدید روبرو میباشد.
در حال حاضر در مسیر این رودخانه  18مزرعه پرورش ماهی قزلآالی
رنگینکمان فعالیت دارند.با گذشت زمان و گسترش جوامع و به تبع
آن افزایش استفاده از منابع آبی ،تغییر خصوصیات کیفی آن افزایش
پیدا کرده است ( .)2009 ،Carneyدر سراسر جهان ،آلودگی آبهای
سطحی بهوسیله آالیندههای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی بهعنوان
یک معضل همهگیر وجود دارد و میتواند بر بسیاری از فعالیتهای
انسان تاثیر زیانباری بر جای بگذارد ( Nooriو همکاران.)2009 ،
انتقال آالیندههای حاصل از پسابهای شهری و صنعتی و نیز رواناب
کشاورزی سهم بزرگی در کاهش کیفیت آب دارد ( Shresthaو
 .)2007 ،Kazamaبنابراین پایش کیفیت آب رودخانهها بهدلیل
تاثیرات مستقیم بر سالمت عمومی و پایداری اکوسیستمهای آبی و
سایر اکوسیتمهای وابسته به آن ،دارای اهمیت چشمگیری است
(میرزایی و همکاران .)1392 ،بررسی کیفیت آب یک رودخانه میتواند
اولین و یا شاید مهمترین گام در اعمال یک مدیریت صحیح کیفی به
منظور رفع مشکل آلودگی آن باشد .چرا که دیدگاه فرد را نسبت به
روند و چگونگی تغییرات آلودگی در هر زمان و مکان و شرایط خاص
روشن مینماید (عباسپور .)1377 ،اطالع از وضعیت کیفی آبهای
سطحی این امکان را فراهم میسازد تا ضمن استفاده از آن در موارد
مختلف ،شیوههایی اتخاذ شود تا کمترین آسیب به این منبع وارد
شود .از آنجاییکه دستیابی به هر مقدار معین از تولید ماهی قزلآالی
رنگینکمان در محیطهای آبی ،مستلزم مصرف مواد غذایی در مراکز
پرورش ماهی بوده و در شرایطی که کارگاههای ایجاد شده در فواصل
بسیار کوتاه ،آبهای خروجی را بدون هرگونه سیستم تصفیه بیولوژیکی
به رودخانه رها میسازند ،پساب این کارگاهها سبب افت شدید کیفیت
آب میگردد .بنابراین الزم است آثار پساب کارگاههای تکثیر و پرورش
ماهی روی کیفیت آب رودخانهها مورد مطالعه قرار گیرد (،Adams
2002؛  Voelkerو 2000 ،Renn؛ اسماعیلی ساری .)1396 ،پساب
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کارگاه پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بهطور عمده شامل مواد
جامد معلق و قابل تهنشینی ،مواد محلولی که توسط ماهی در محیط
آزاد میشود و مواد شیمیایی باقیمانده از درمانهایی دارویی میباشد
( Selongو  .)1998 ،Helfrichمطالعاتی در مورد اثر پساب کارگاههای
پرورش ماهی بر روی کیفیت آب رودخانههای کشور انجام شده (کاظم
زادهخواجویی و همکاران1381 ،؛ نادریجلودار و همکاران1385 ،.؛
حسینی و همکاران1392 ،؛ کائیدی و همکاران1396 ،؛ باقری و همکاران،
 .)1396فدویحسینی و همکاران ( )1389به بررسی فاکتورهای
فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزلآال در
رودخانه دو هزار تنکابن پرداختند و نتیجه گرفتند که فعالیت مزارع
موجود در این رودخانه هنوز شرایط مناسبی را برای پرورش دهندگان
ماهی قزلآال میتواند فراهم نماید و تاثیرات سویی را بر اکوسیستم
رودخانه نگذاشته است .سبحاناردکانی و همکاران ( )1393به ارزیابی
تاثیر پساب آبزیپروری بر پارامترهای کیفی آب رودخانه کبکان
پرداختند .مقایسه میانگین غلظت پارامترهای  DO ،pH ،TDS ،ECو
دمای آب در محل و پارامترهای نیترات ،نیتریت ،فسفات ،آمونیوم،
 CODو  BODبا حد استاندارد تعیین شده برای منابع آب سطحی و
مصارف کشاورزی در نمونههای ایستگاه پاییندست ،بیانگر آن بود که
این رودخانه در حال حاضر توان خودپاالیی آالیندهها را دارد ولی با
افزایش تعداد کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی و همچنین عدم
نظارت بر منابع آالینده ورودی ،در آیندهای نزدیک با معضالت جدی
بهویژه بروز پدیده تغذیهگرایی مواجه خواهد شد .سرخوش و همکاران
( )1396اثرات کارگاه پرورش ماهی سردآبی قزل کاج را بر ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی آب رودخانه هراز بررسی نودند و نتیجه گرفتند که
ایستگاهی که بالفاصله بعد از مزرعه قرار دارد ،آلودگی بیشتری نسبت
به ایستگاههای قبلی دارد و با افزایش فاصله از مزرعه ،رودخانه دارای
روند خودپاالیی شده و درجه آلودگی آب کاهش مییابد و در نهایت
در طبقه با کیفیت باالتر قرار میگیرد .در خارج از کشور هم میتوان
به مطالعه  Khalikو همکاران ( )2013بر روی کیفیت آب از طریق
ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در رودخانه برتام مالزی و
 Mobinو همکاران ( )2014در رودخانه توراک بنگالدش اشاره کرد.
در این تحقیق با توجه به اهمیت رودخانه خالکائی چه از نظر زیست
محیطی و چه از نظر نقش و تاثیراتی که در اقتصاد محلی دارد ،با
اندازهگیری برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در نواحی مختلف
رودخانه و مقایسه آنها در مکانهای مختلف کارگاههای تکثیر و
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ،آثار پساب کارگاههای تکثیر و
پرورش این گونه بر رودخانه خالکائی مشخص شده و کیفیت آب آن
مورد ارزیابی قرار گرفت.
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مواد و روشها
در این بررسی با استفاده از نقشه رودخانه خالکائی و با توجه به
اطالعاتی که در زمینه موقعیت کارگاهها وجود داشت ،چهار مزرعه
تکثیر پرورش ماهی انتخاب شد .قبل از ورودی آب هر مزرعه ،یک
ایستگاه و بعد از خروجی آب هر مزرعه ،یک ایستگاه تعیین شد و در
مجموع با انتخاب  8ایستگاه ،کل مزارع پوشش داده شد (شکل  1و
جدول .)1

شکل  :1موقعيت ايستگاههاي مطالعاتي مزارع پرورش ماهي در
رودخانه خالکائي
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نمونهبرداری خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب طی پنج ماه
اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور در روز یازدهم هر ماه (با
توجه به دوره پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در این زمان) ،در
سال  1395از آب ورودی و خروجی هر کارگاه در رودخانه انجام شد.
جهت سنجش عوامل فیزیکی و شیمیایی ،آب بهوسیله ظروف
پلیاتیلنی برداشته شده و نمونهها در کوتاهترین زمان ممکن به
آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان منتقل گردید .آنالیز
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از روش کار استاندارد متد بر
اساس استاندارد آب و فاضالب آمریکا انجام گرفت (.)2005 ،APHA
پارامترهای هدایت الکتریکی ( )EC=Electrical conductivityو pH
در محل بهروش الکترومتری توسط دستگاه مولتیمتر شرکت WTW
کشور آلمان مدل molti 340iاندازه گرفته شد .دمای آب بهوسیله
دماسنج جیوهای اندازهگیری شد .اندازهگیری اکسیژن محلول
( )DO=Dissolved Oxygenبهروش وینکلر صورت گرفت .اکسیژن
مورد نیاز بیولوژیکی ( )BOD5=Biological oxygen demandبهروش
هوادهی و گذاشتن در انکوباسیون و روش وینکلر و میزان اکسیژن
مورد نیاز شیمیایی ( ) Chemical Oxygen Demand=CODبا استفاده
از هضم با محلول دی کرومات صورت گرفت و بهروش فتومتری سنجش
شد .اندازهگیری فسفات ،نیترات و نیتریت بهروش اسپکتروفتومتری
با افزودن معرفهای رنگزای مناسب ( Jenway UV.Vis-610,5
 )Englandمحاسبه گردید ( .)2005 ،APHAکل مواد جامد محلول
( )Total dissolved solids=TDSبا دستگاه  TDS-meterاندازهگیری
شد ( .)Hugles, 1978تجزیه و تحلیل دادههای با استفاده از نرمافزار
 SPSS 21انجام شد .بهمنظور بررسی اختالف معنیدار دادههای
فیزیکوشیمیایی در بین ایستگاههای مطالعاتی و ماههای مختلف از
آزمون واریانس یکطرفه و آزمون دانکن استفاده شد .همچنین
محاسبه دادهها و رسم نمودارها با نرمافزار  EXCELانجام پذیرفت
(.)1999 ،Zar

جدول  :1مشخصات مزارع پرورش ماهي قزلآالي رنگينکمان مورد بررسي در اين مطالعه در رودخانه خالکائي
نام مزرعه (بهرهبردار)

چسلي (رحيمي) A

شالما (فتحي) B

سليم آباد (الهياري) C

رامينه (يعقوبي) D

ظرفیت اسمی (تن)
ظرفیت کاری (تن)
منبع تامین آب
نوع غذا
تعداد دفعات غذادهی در روز
مقدار غذای مصرفی روزانه (کیلوگرم)
مساحت کل (متر مربع)
مساحت مفید (متر مربع)

65
200
چشمه و رودخانه
کنسانتره
بچهماهی  ،10پرواری 2-3
بچهماهی  ،15پرواری 350
5000
2500

30
40
چشمه و رودخانه
کنسانتره
3-2
900-400
2700
1000

65
80
رودخانه
کنسانتره
3-2
800
5000
2500

20
30
رودخانه
کنسانتره
3-2
1500
1000
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نتایج
نتایج حاصل از مقادیر پارامترهای مورد مطالعه آب رودخانه
خالکائی در کارگاههای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در جدول
 2آمده است .حداقل و حداکثر میانگین دمای آب در ایستگاههای 1
و  8بهترتیب  16/90±2/78و  18/36±2/05درجه سانتیگراد بود.
حداقل و حداکثر میانگین  pHدر ایستگاههای  1و  8بهترتیب
 7/0±75/40و  8/05±0/30بود DO .یکی از مهمترین پارامترهای
هیدروشیمی آب است که در بحرانیترین شرایط در فصل تابستان در
پی افزایش درجه حرارت و باال بودن میزان  ،BOD5مقدار آن کاهش
یافت که حداقل و حداکثر میانگین آن در ایستگاههای  2و  1بهترتیب
 8/1±68/05و  10/32±0/55میلیگرم در لیتر بود .حداقل و حداکثر
میانگین  BOD5در ایستگاههای  3و ( 4ورودی و خروجی کارگاه )B
بود که اختالف بین ایستگاهها معنیداری بود ( .)p<0/05حداقل و
حداکثر میانگین  CODدر ایستگاههای  3و  8بهترتیب 10/04±1/40

نتایج حاصل از مقادیر پارامترهای مورد مطالعه آب رودخانه
خالکائی در ماههای مختلف در شکل  2آمده است .حداقل و حداکثر
هر دو پارامتر دمای آب و  pHبهترتیب در ماههای اردیبهشت و مرداد
بود .مقادیر پارامترهای دمای آب DO ،pH ،و نیترات در ماههای
مختلف نمونهگیری دارای تفاوت معنیداری نبودند .ولی مقادیر
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و  23/04±9/30میلیگرم در لیتر بود که دارای اختالف معنیداری
بین ایستگاهها بود ( .)p<0/05حداقل و حداکثر میانگین  TDSدر
ایستگاههای  5و  2بهترتیب  211/80±9/58و 321/20±20/50
میلیگرم در لیتر بود که اختالف معنیداری بین ایستگاه  2با سایر
ایستگاهها وجود داشت ( .)p<0/05حداقل و حداکثر میانگین  ECدر
ایستگاههای  5و  2بهترتیب  336/20±15/16و 510/00±31/02
میکروموس بر سانتیمتر بود که اختالف معنیداری بین ایستگاه  2با
سایر ایستگاهها وجود داشت ( .)p<0/05حداکثر و حداقل میانگین
فسفات در ایستگاههای  5و  8بهترتیب  0/03±0/004و 0/10±0/009
میلیگرم در لیتر بود .که دارای اختالف معنیدار بین ایستگاهها بود
( .)p<0/05حداقل و حداکثر میانگین نیترات بهترتیب در ایستگاههای
 5و ( 4ورودی کارگاه  Cو خروجی کارگاه  )Bبود که دارای اختالف
معنیدار بین ایستگاهها بود ( .)p<0/05حداقل و حداکثر میانگین
نیتریت در ایستگاههای  1و ( 2ورودی و خروجی کارگاه  )Aبود که
دارای اختالف معنیداری بین ایستگاهها بود (( )p<0/05جدول .)2

پارامترهای  ،EC ،TDS ،COD ،BOD5فسفات و نیتریت بین ماههای
مختلف تفاوت معنیداری داشتند ( .)p<0/05میانگین  TDSفقط در
تیرماه در خروجی ایستگاهها با بقیه دارای تفاوت معنیدار بود
(( )p<0/05شکل .)2
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شکل  :2ميانگين±انحراف معيار پارامترهاي دماي آب NO3 ،PO4 ،EC ،TDS ،COD ،BOD5 ،DO ،pH ،و  NO2در ماههاي مختلف
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رحیمی و همکاران
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بحث
مطالعاتی در خصوص میزان و ترکیب پساب کارگاههای پرورش
ماهی و اثرات زیستمحیطی آنها بر اکوسیستمهای آبی در جهان
انجام شده است (اسماعیلیساری1383 ،؛ کاظمزادهخواجویی و
همکاران1381 ،؛  Bergheimو  .)2003 ،Brinkerتغییرات دمای آب
در ایستگاههای مطالعاتی از دمای هوا و ارتفاع ایستگاه پیروی میکند.
همچنین در ایستگاههایی که تحت تاثیر پساب استخرهای پرورش ماهی
قرار دارند ،دمای آب بهدلیل حضور ماهی در استخرها و واکنشهای
گرمازا در اثر تجزیه مواد آلی رو به افزایش است ،ولی این تفاوت دمایی
چندان محسوس نمیباشد .حسینعلیثانی ( )1376نیز به این نتیجه
دست یافت .یکی دیگر از عوامل تعیینکننده کیفیت آب در رودخانهها،
 BOD5میباشد .طبقهبندی آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت
متحده ( )USEPAبراساس مقدار  BOD5برای رودخانهها ،معموالً
محدودهای بین  0-2میلیگرم در لیتر را برای آبهای بسیار پاکیزه و
 3-5میلیگرم در لیتر برای آبهای نسبتاً آلوده و بیش از  5میلیگرم
در لیتر را برای آبهای بسیار آلوده درنظر گرفته است (.)1996 ،EPA
این پارامتر در ایستگاههای مورد بررسی دارای نوساناتی (بین
 3/67-16/15میلیگرم در لیتر) بود .بر این اساس همه ایستگاههای
مطالعاتی در این تحقیق بهغیر از ایستگاه  3در طبقه آبهای بسیار
آلوده از نظر آلودگی قرار گرفته و ایستگاه  3در طبقه آبهای نسبتاً
آلوده قرار داشت (جدول  .)2بهطوریکه در ایستگاههای پاییندست
هر مزرعه نسبت به باالدست آن مقدار  BOD5از مقدار بیشتری
برخوردار بود ،چرا که  BOD5در حقیقت مقدار اکسیژنی است که
توسط میکروارگانیسمها در اکسیداسیون هوازی نیاز است ،با توجه به
دادهها ،میزان  BOD5آب رودخانه خالکائی چندین برابر میزان مطلوب
آن بود که نشاندهنده میزان مواد آلی باالی آب میباشد که توسط
باکتریهای هوازی در حال تجزیه است .لذا هر چقدر مواد آلی
رودخانهها بیشتر باشد ،اکسیژن بیشتری برای تجزیه هوازی آنها
نیاز بوده که خود کاهش DOدر دسترس برای سایر موجودات را به
همراه دارد Selong .و  )1998( Helfricبا انتخاب  5مزرعه پرورش
ماهی قزلآالی رنگینکمان اثرات پساب مزارع را بر روی پارامترهای
کیفی آب مورد بررسی قرار داده که یکی از نتایج مهم آنها ،کاهش
قابل توجه مقادیر  DOدر پاییندست مزارع بود .در بررسی حاضر نیز
پساب کارگاههای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بر روی DO
بیتاثیر نبوده ،از آنجاییکه هیچیک از ایستگاههای قبل و بعد از هر
کارگاه تفاوت معنیداری را در مقادیر  DOنشان ندادند ،بنابراین هر
مزرعه به تنهایی تاثیر قابل توجهی بر روی آنها در رودخانه نداشته
است .این روند نشاندهنده سرعت عمل باالی خودپاالیی رودخانه
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خالکائی بهعلت شیب زیاد و عوامل آشفتگیزا (بدینترتیب که بستر
رودخانه حالت سنگالخی داشته و سرعت زیاد آب سبب شده تا
رودخانه تالطمهای شدیدی را در این مناطق داشته باشد) میباشد.
 Lochو همکاران ( )1999تاثیر پساب بر پارامترهای  BOD5و  DOو
روند خودپاالیی رودخانه را بیان کرده و نوسانات فصلی  DOرا نیز مورد
بررسی قرار داد ،بهطوریکه در فصول گرمتر سال میزان  DOکمتر از
فصول سردتر بود .در مجموع با توجه به اینکه حداقل سطح اکسیژنی
برای یک رودخانه تا بتواند تنوع زیستی و سالمت اکولوژیکی خود را
حفظ کند 6 ،میلیگرم در لیتر میباشد ( ،)1996 ،EPAرودخانه خالکائی
از نظر این شاخصه در شرایط مطلوبی قرار داشت .مقدار  CODدر
آبهای غیرآلوده در حد کمتر از  20میلیگرم بر لیتر و در فاضالبها
و آبهای آلوده تا بیشتر از  200میلیگرم بر لیتر گزارش شده است.
نتایج حاصل از مقدار  CODنشاندهنده تغییرات معنیدار این
پیراسنجه در ایستگاههای مطالعاتی میباشد ،بهطوریکه با میزان
 23/04میلیگرم در لیتر در ایستگاه  8به باالترین میزان خود میرسد
که تحت تاثیر پساب مزرعه پرورش ماهی و مزارع باالدست میباشد
که میتوان از تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر  CODآب رودخانه
خالکائی اطمینان حاصل کرد )1990( Trojanaowski .نشان داد
افزایش درجه حرارت در فصل تابستان به پدیده معدنی شدن سرعت
بخشیده و نیاز به  CODافزایش مییابد EC .در درجه اول به
خصوصیات زمینشناسی منطقهای که در آن آب جاری است ،بستگی
دارد EC .در رودخانههای ایاالت متحده  50-150میکروموس بر
سانتیمتر گزارش گردیده است ( Kelly .)1996 ،EPAو همکاران
( )1998در مطالعات انجام شده در آبهای داخلی آمریکا نشان دادند
که آبهایی با قابلیت هدایت الکتریکی  150-500میکروموس بر
سانتیمتر دارای ارزش مختلط شیالتی است و خارج از این محدوده
بیانگر مناسب نبودن آنها برای گروههای خاصی از ماهیان و
بیمهرگان میباشد .لذا  ECمنطقه مورد مطالعه در رودخانه خالکائی
در محدوده مناسب بوده و این ناحیه دارای قابلیتهای شیالتی و
زیستمحیطی است و منبع آالیندههای صنعتی در آن وجود ندارد.
میزان فسفات در آبهای طبیعی سطحی براساس منابع موجود و
استانداردهای محیط زیست ،حداکثر  0/1میلیگرم در لیتر بیان شده
است ( .)1996 ،EPAبا توجه به مقادیر بهدست آمده در ایستگاههای
مطالعاتی ،اختالف معنیداری بین ماههای مختلف وجود داشته ،به
این صورت که در تابستان در ماههای تیر و مرداد با شدت گرفتن
فعالیت مزارع پرورش ماهی ،میزان فسفات افزایش یافته و ایستگاههای
بعد از مزارع پرورش ماهی از وضعیت خوبی برخوردار نبودند .نیترات
در آبهای سطحی براساس استانداردهای محیط زیست کمتر از 1
میلیگرم در لیتر گزارش شده است ( .)1996 ،EPAدر
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بررسی حاضر میزان نیترات اختالف معنیداری را در ایستگاههای
پرورش ماهی نشان داده و در تمام ایستگاهها مقادیر نیترات در
وضعیت نامطلوبی قرار داشته است .در مطالعه حاضر مشخص گردید
نوترینتها دارای نوساناتی نیز بوده ،بهطوریکه در فصل تابستان با
شدت گرفتن میزان فعالیت مزارع و افزایش تولید نوترینتها ،کاهش
دبی آب رودخانه و افزایش دما ،آثار پساب مزارع بر اکوسیستم رودخانه
و کیفیت آب آن شدت بیشتری پیدا کرد .همچنین مطالعات اداره
کل شیالت استان مازندران ( ،)1384قانعساسانسرایی ()1383
و  Boaventuraو همکاران ( )1997تولید مقادیر قابل توجهی از
نوترینتها را از کارگاههای پرورش ماهی مورد تایید قرار دادند .نیتریت
از نظر استاندارد زیستمحیطی نباید از  0/15میلیگرم در لیتر بیشتر
باشد ( McNeelyو همکاران .)1979 ،در بررسی انجام شده در تمام
ایستگاهها مقادیر نیتریت بهجز ایستگاه  )0/0±16/021( 2در وضعیت
مطلوبی قرار داشته است .در بررسی حاضر میزان نیتریت اختالف
معنیداری را در ایستگاههای قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی نشان
داد .با توجه به آنچه که بیان شد میتوان چنین استنباط کرد که
خروجی پساب کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان
در رودخانه خالکائی بر روی پارامترهای کیفی آب تاثیر داشته و نتایج
آثار آنها بر روی برخی از پارامترهای اساسی نظیر ،COD ،BOD5
فسفات ،نیتریت ،نیترات واضح بود .ناگفته نماند فعالیت هر مزرعه به
تنهایی بر روی پارامترهای کیفی آب تاثیر منطقی نداشته ولی مجموعه
فعالیتهای مزارع پرورش ماهی در منطقه مورد مطالعه در یک فرآیند
سبب شده تا تفاوتهای کیفیت آب وجود داشته باشد .پساب مزارع
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بهعنوان معضل اصلی کیفیت آب
منطقه مورد مطالعه مخصوصاً در فصول گرم سال مطرح میباشد .در
حال حاضر بهنظر میرسد فواصل تعیین شده بین مزارع در رودخانه
خالکائی مبنای علمی نداشته ،لذا الزم است تا با مطالعات تکمیلی با
ایجاد مجتمعهای تولید پرورش ماهی ،از پراکنده کاری جلوگیری
کرده تا به رودخانه فرصت بیشتری برای خودپاالیی داده شود .در
نهایت با مدیریت صحیح مزارع و تعیین حد فاصل بین کارگاههای
پرورش ماهی براساس میزان خودپاالیی رودخانه که مبنای علمی
داشته باشد ،میتوان ضمن بهرهبرداری مستمر شیالتی ،نگران
چشماندازهای طبیعی اکوسیستم رودخانه خالکائی نبود .همچنین با
توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش تولید ماهیان پرورشی ،اگر
روند احداث به همین صورت ادامه پیدا کند منجر به پدیده
یوتریفیکاسیون در این رودخانه و از بین رفتن این بوم سازگان
میشود .پس الزم است که قبل از احداث کارگاههای پرورش ماهیان
سردآبی به ظرفیت کارگاه ،دبی آب رودخانه ،نوع تغذیه و میزان آن
دقت کافی مبذول داشت.
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