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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1395 تابستان ،دوم شماره ،پنجم جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

  مجتمع مزارع خروجی و ورودي آب فیزیکوشیمیایی هاي شاخص برخی بررسی
  گلستان استان گمیشان، میگوي پرورش

  
   ،2قربانی رسول ،2هدایتی اکبر علی سید* ،1خداشناس عبدالکریم

  3سقلی محمود و 2حسینی عباس سید

  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه ،شیالت روهگ ارشد، کارشناس دانشجوي1
  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،شیالت روهگ دانشیار2

  گرگان ایران، شیالت سازمان گلستان، استان شیالت کل اداره ارشد کارشناس3
  20/6/1395 تاریخ پذیرش:؛ 16/6/1395 تاریخ دریافت:

  1چکیده
 تکثیر بزرگ هايمجتمع یلودگآ بار کاهش جهت حیاتی موارد از یکی خروجی هايپساب کنترل  

 ي یگوم پرورش مجتمع در حاضر یقتحق آید.می شمار هب میگو پرورش جمله از آبزیان پرورش و
 ورودي ایستگاه دو از طرح، انجام جهت شد. اجرا گلستان استان -یشانگم شهرستان شمال در یشانگم
 مرداد، هايماه (اواخر پرورش دوره طول آخر ماهه سه در گمیشان، میگوي پرورش مجتمع خروجی و

 ،pH دما، شامل آب فیزیکوشیمیایی پارامترهاي از برخی گیرياندازه با )1394 سال مهر و شهریور
EC، BOD، TSS، NO3، PO4 و NH4 این از حاصل نتایج به توجه با گرفت. صورت بردارينمونه 

 در فسفات و آمونیم یون نیترات، ،BOD معلق، جامد مواد کل دما، ،pH مقادیر که شد مشاهده تحقیق
 ثیرأت عدم دهنده نشان که )05/0P( نداشتند داريمعنی تغییرات سایت خروجی و ورودي نقطه دو

 و میزان کمترین در سایت ورودي در عوامل این مقادیر چند هر است بوده عوامل این بر مجتمع شدید
 نشان نتایج نبودند. دار معنی تغییرات این مجموع در ولی بود میزان بیشترین در سایت خروجی در
 جامد مواد کل و الکتریکی هدایت میزان افزایش باعث داري معنی طور به میگو پرورش مزارع که هد می

                                                             
 Hedayati@gau.ac.ir  مسئول مکاتبه:*
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 هاي شاخص به توجه با .)>05/0P( گردد می سایت ورودي به نسبت خروجی آب در محلول
 حجم این با گمیشان میگوي پرورش مجتمع شده اشاره زمانی بازه در رسد می نظر به شده گیري اندازه

 و میشانگ تاالب اکوسیستم براي جدي خطر حاضر حال در هکتاري، 30 الگون وجود و تولید از
  کند.نمی ایجاد خزر دریاي

  
  گلستان استان ،گمیشان میگوي پرورش مجتمع خروجی، پساب آلودگی، کاهش کلیدي: هاي واژه

  
       مقدمه

 میگو پرورش مزارع رویهبی توسعه از ناشی محیطی زیست عوارض جهانی مقیاس در امروزه  
 بهداشت و سالمت که است حدي به آلودگی این شدت و شده ساحلی هاياکوسیستم آلودگی موجب
 موجب مناطق از بعضی در نیز هاییبیماري و داده قرار ثیرأت تحت نیز را میگو خود پرورش محیط
   ).1996 مکول، کیاتیسی و (دایربرگ است شده پرورشی میگوهاي همان وسیع میر و مرگ
 یعیطب منابع از یشترب استفاده بر عالوه یانآبز پرورش و یرتکث صنعت یهرویب رشد دیگر، عبارت به  

 با متناسب يپرور يآبز توسعه یینتع منظور به .شودیم موجود یعیطب يهاتعادل زدن هم هب باعث
 هايآب شامل پساب ).2002 یستون،(پر شود انجام یاديز یقاتتحق ،آلودگی منبع تعیین یزن و یطمح

 باشد.می برداشت از پس استخر شستشوي آب و استخر لجن پرورش، دوره طول در شده تعویض
 همکاران، و یلور(نا باشد یادر در یآلودگ منبع یک عنوان به تواندیم گویم پرورش مزارع پساب
 آن دنبال به که دارد وجود معلق ذرات و هانوترینت افزایش احتمال دریا به پساب ورود با ).1998
 داشت خواهد وجود غیره و رسوبات و بنتیک فون در تغییر نور، نفوذ کاهش باال، نیتریفیکاسیون خطر
  ).2008 شیرازي، و الهی(ولی
 و شناختیبوم تغییر خاك، و آب کیفیت تغییر شامل پساب از حاصل منفی محیطیزیست آثار  

 ).2002 (بوید، است ژنتیکی تنوع در تغییر و بومی غیر هايگونه ورود براي ايمقدمه هابیماري شیوع
 هايپساب پرورش، دوره طول در کود مصرف همچنین و پروتئین خصوص هب غذایی مواد زیاد مصرف
 ورود علت به و باشندمی اندك محلول اکسیژن با توام معدنی و آلی مواد زیادي مقادیر حاوي حاصله

 باال، نیتریفیکاسیون خطر توانمی که دارد وجود دریایی محیط در تغییراتی بروز احتمال دریا، به هاآن
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 تعداد افزایش و اکسیژن کاهش باال، پالنکتونی بلوم شاید و اولیه تولیدات افزایش با زیاد حاصلخیزي
  ).1998 (توماس، برد نام را هامیکروارگانیسم

 که (میگو) آبزیان پرورش مزارع پساب آالینده ترکیبات ترینمهم جمله از باال موارد به توجه با  
 از حاصل فسفر و ازت ویژه به مغذي مواد به توانمی دارد دریا تاالب، سازگانبوم بر مخربی ثیرأت

 کنسانتره، غذاي مصرف از حاصل معلق جامد مواد پرورش، دوره طول در شیمیایی کودهاي مصرف
 بزرگ هايمجتمع اگر بنابراین نمود. اشاره شیمیایی و فیزیکی پسماندهاي دیگر و زابیماري عوامل

 همچنین و گردد احداث دریا) و (تاالب پساب تخلیه محل به نسبت کوتاهی فاصله در میگو پرورش
 که چنان امر این نمایند، رها زیست محیط به نشستته یا تصفیه سیستم هرگونه بدون را خروجی پساب

 گردد. منجر بنتیکی جوامع و آبزیان فون تغییر آب، کیفیت شدید افت به تواندمی گردید ذکر باال در
 و شود رعایت باید پساب تخلیه محل به نسبت نیاز مورد فاصله هاییمجتمع چنین احداث از قبل

 پایش ضرورت به توجه با لذا شود، پایش منظم طور  به آب معدنی و آلی آلودگی هاي شاخص وضعیت
 میگو مجتمع در میگو کشت زیر سطح افزایش به توجه با و میگو پرورش مجتمع آب خصوصیات

 پرورش مجتمع مزارع خروجی پساب آلودگی بار خصوصیات ارزیابی به حاضر تحقیق در گمیشان،
 شد. پرداخته گلستان استان گمیشان، میگوي

  
  کار روش

 ماهه سه طی گمیشان، میگوي پرورش مجتمع مزارع خروجی پساب در تحت نظر مورد تحقیق  
 موردنظر مجتمع شد. انجام )1394 سال مهر و شهریور مرداد، هايماه (اواخر پرورش دوره طول آخر

 این ساحلی استان سه در میگو پرورش مرکز نخستین گلستان، استان در خزر دریاي شرق جنوب در
 از گمیشان شهر شمال کیلومتري 17 حدود در پروژه این هکتاري 400 محدوده .شودمی محسوب دریا

 شمال از منطقه این اراضی ت.اس شده واقع خزر دریاي شرقی جنوب در ترکمن  بندر شهرستان توابع
 اراضی به شرق از و قلی مختوم پاسگاه -گمیشان جاده اسفالته جاده به غرب از ترکمنستان، مرز به

 منتهی موجود ماهی پرورش استخرهاي زهکشی هاي   کانال به جنوب از و پائین و باال چیق قلعه دشت
  .گردد می

 شروع سال هر ماه خرداد اواسط از و کشدمی طول ماه 5 حدود مجتمع این در میگو پرورش دوره  
 از MC اصلی کانال وسیله هب مجتمع این به آبرسانی رسد.می پایان به ماه آبان اواسط حدود در و
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 پساب سپس گردد.می پرورش استخرهاي وارد C1 فرعی کانال طریق از و شودمی انجام خزر دریاي
  .ریزندمی MD اصلی کانال به D2 و D1 فرعی خروجی هايکانال وسیله هب استخرها این از حاصله

 دوره شروع که این به توجه با شد انجام پرورش دوره طول در مرحله سه در آب برداري  نمونه  
 آب تعویض شروع همچنین و بود ماه خرداد اواسط از گمیشان مجتمع مزارع در میگو پرورش
 ماه سه در برداري نمونه لذا پذیرفت صورت الروها پست رهاسازي از بعد روز 45 حدود نیز استخرها

 از دقیقاً صبح، 10 ساعت در یکبار، ماهیانه صورت هب و مهر) و شهریور (مرداد، پرورش دوره آخر
 آزمایشات آزمایشگاه، به هانمونه حمل پس .)2011 همکاران، و (اردکانی شد انجام هاکانال وسط

 )TDS( معلق جامد مواد و pH، EC پارامترهاي شد. انجام زیر هايروش به روز همان در و بالفاصله
  .شد ثبت و گیرياندازه سوئد کشور ساخت )Metrohm 780( متراهم دستگاه بوسیله

 به شده حمل آب نمونه از سی سی 100 مقدار و روشن دستگاه ابتدا آزمایش انجام جهت  
 مذکور فاکتورهاي میزان سپس .شد داده قرار آب داخل در دستگاه الکترود و ریخته بشر در آزمایشگاه

 اکسیژن و آمونیوم فسفات، نیترات، فاکتور چهار گیري اندازه گردید. ثبت و قرائت دستگاه نمایشگر از
 انجام آلمان کشور ساخت Nano color مدل اسپکتروفتومتر وسیله هب )BOD( بیوشیمیایی خواهی
 فاکتور گیري اندازه .بود UV/VIS ویز وي یو نوع از دستگاه این .)2011 همکاران، و (اردکانی گردید
TSS با یشآزما از حاصل يهاداده کل يآمار یلتحل و یهتجز جهت شد. استفاده وزنی روش به 

 -کولموگراف آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی براي .گردید یزآنال Excel و SPSS17 افزار نرم
 بررسی جهت و مستقل ت آزمون از آب کیفی پارامترهاي یزانم یبررس منظور به و اسمیرنوف
 درصد 5 اطمینان سطح در هامیانگین مقایسه همچنین شد. استفاده پیرسون آزمون از ها داده همبستگی

  گردید. بررسی
  

  نتایج
 مقادیر که شد مشاهده سایت خروجی و ورودي نقطه دو در فیزیکوشیمیایی عوامل بررسی در  
pH، ،معلق، جامد مواد کل دما BOD، ،در ،نداشتند داريمعنی تغییرات فسفات و آمونیم یون نیترات 

 افزایش سایت روديو به نسبت سایت خروجی در محلول جامد مواد کل و الکتریکی هدایت که حالی
  .)1 (جدول یافت دار معنی
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  .گمیشان میگوي پرورش مجتمع در سایت خروجی و سایت ورودي نقطه دو در فیزیکوشیمیایی عوامل مقادیر - 1 جدول
  سایت  خروجی  سایت ورودي  عامل
pH  09/0 ± 05/8  06/0 ± 09/8  

  63/26 ± 69/1  43/26 ± 63/1  گراد)سانتی (درجه دما
 20390 ± 1552 17463 ± 3/843  متر) سانتی بر (میکروموس *الکتریکی هدایت

 13383 ± 8/644 10800 ± 8/556  لیتر) در گرم (میلی *محلول جامد مواد کل

  3/141 ± 4/63  33/88 ± 67/51  لیتر) در گرم (میلی معلق جامد مواد کل
BOD 73/7 ± 35/3  3/6 ± 2/3  لیتر) در گرم (میلی  
  6/1 ± 91/0  8/0 ± 88/0  لیتر) در گرم (میلی نیترات

  36/2 ± 09/1 94/0 ± 75/0  لیتر) در گرم (میلی آمونیم یون
  27/0 ± 16/0 14/0 ± 13/0 لیتر) در گرم (میلی فسفات

  ).>05/0P( باشدمی ردیف هر در دارمعنی اختالف دهندهنشان *
  

 الکتریکی هدایت و pH مقادیر که شد مشاهده تابستان ماه سه در فیزیکوشیمیایی عوامل بررسی در  
 داشت. دارمعنی کاهش شهریور و مرداد به نسبت مهر در دما که حالی در نداشتند داريمعنی تغییرات

 مواد کل .بود باالتر دارمعنی طور هب ماه مهر و شهریور به نسبت مرداد در محلول جامد مواد کل مقادیر
 دارمعنی کاهش مهر در سپس ،یافت دار معنی افزایش ماه مرداد به نسبت ماه شهریور در معلق جامد
 سپس بود، کمتر مرداد به نسبت ماه شهریور در BOD مقادیر رسید. اولیه مقدار به تقریباً و داد نشان

 در نیترات مقادیر بود. کمتر دارمعنی طور هب ماه مرداد به نسبت هنوز ولی یافت دارمعنی افزایش مهر در
 داري معنی طور به مرداد در و نداشت دارمعنی تغییرات ماه مهر تا و یافته دارمعنی کاهش ماه شهریور

 طور هب ماه مرداد به نسبت ماه مهر در که طوري داشت کاهشی روند آمونیم یون مقدار بود. باالتر
 ماه مهر در ولی نداشت دارمعنی اختالف شهریور و مرداد در فسفات مقدار گردید. کمتر دار معنی

  ).2 (جدول یافت کاهش دارمعنی طور هب
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 .گمیشان میگوي پرورش مجتمع در مهر و شهریور مرداد، هايماه در فیزیکوشیمیایی عوامل مقادیر -2 جدول
  مهر  شهریور  مرداد  عامل
pH 02/0 ± 1/8  1/0 ± 07/8  05/0 ± 06/8  

  a5/0 ± 47/27  a15/0 ± 83/27 b 06/0 ± 67/24  گراد)سانتی (درجه دما
 18857 ± 7/1100 19323 ± 7/965 20300 ± 9/3238  متر) سانتی بر (میکروموس الکتریکی هدایت

 a6/2251 ± 12800 b2/971 ± 12367 b4/1005 ± 12017  لیتر) در گرم (میلی محلول جامد مواد کل
 b7/20 ± 67/81  a1/34 ± 186 b27 ± 3/85  لیتر) در گرم (میلی معلق جامد مواد کل

BOD لیتر) در گرم (میلی a77/0 ± 48/10  c58/0 ± 75/3  b87/0 ± 83/6  
 a43/0 ± 3/2  b37/0 ± 66/0 b44/0 ± 61/0  لیتر) در گرم (میلی نیترات

 a92/0 ± 85/2 ab77/0 ± 4/1 b52/0 ± 8/0  لیتر) در گرم (میلی آمونیم یون
  a05/0 ± 34/0 a13/0 ± 22/0  b03/0 ± 05/0 لیتر) در گرم (میلی فسفات

  ).>05/0p( باشدمی ردیف هر در دارمعنی اختالف دهندهنشان مختلف حروف
  

 مشاهده گمیشان میگوي پرورش مجتمع در فیزیکوشیمیایی خصوصیات بین همبستگی بررسی در  
 یون فسفات، و آمونیوم یون ،BOD با نیترات و الکتریکی هدایت با محلول جامد مواد کل بین که شد

 همبسـتگی  نیتـرات  بـا  فسفات همچنین و محلول جامد مواد کل با آمونیم یون نیز و نیترات و آمونیوم
  .)3 جدول( داشت وجود دارمعنی و مثبت

 

 .گمیشان استخرهاي در فیزیکوشیمیایی خصوصیات بین اسپیرمن همبستگی -3 جدول

 فسفات
 یون

 آمونیوم
 BOD نیترات

 مواد کل
 معلق جامد

 مواد کل
 محلول جامد

 هدایت
 الکتریکی

  خصوصیت pH دما
41/0 41/0 19/0 15/0 1/0 39/0 38/0 31/0 - pH  
  گراد) (سانتی دما  - 64/0 51/0 6/0 -14/0 35/0 63/0 66/0
6/0 66/0 53/0 31/0 44/0 **92/0 -   

  الکتریکی هدایت
 متر) سانتی بر (میکروموس

64/0  *71/0 63/0 41/0 48/0 -    
  محلول جامد مواد کل

 لیتر) در گرم (میلی

33/0 23/0 05/0- 53/0- -     
  معلق جامد مواد کل

 لیتر) در گرم (میلی

4/0 57/0 **82/0 -       BOD  
  لیتر) در گرم (میلی

*78/0 **9/0 -       
  نیترات

  لیتر) در گرم (میلی
**97/0 -        

  آمونیم یون
 لیتر) در گرم (میلی

-         
  فسفات

 لیتر) در گرم (میلی

      است. دار معنی 01/0 سطح در ارتباط ** است. دار معنی 05/0 سطح در ارتباط *
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  گیري نتیجه و بحث
 معلق، جامد مواد کل دما، ،pH مقادیر که شد مشاهده تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با  

BOD، ،داريمعنی تغییرات سایت خروجی و ورودي نقطه دو در فسفات و آمونیم یون نیترات 
 نشان نتایج این همچنین است. بوده عوامل این بر مجتمع ثیرأت عدم دهنده نشان که )05/0p( نداشتند

 آب در محلول جامد مواد کل و الکتریکی هدایت میزان افزایش باعث میگو پرورش مزارع که هدمی
   .اندشده سایت ورودي به نسبت خروجی

 زمان طول در که دهدمی نشان گمیشان میگوي پرورش مجتمع در گرفته صورت مطالعات در  
 ذرات کل از درصد 88 رسوب، قابل جامد مواد از درصد 100 حدود پساب، ساعته 6 (ماند) سکون
 فسفر از درصد 55 و کل نیتروژن از درصد BOD، 31 از درصد 61 ،1فرار جامدات از درصد 7 معلق،

 مورد در میزان این .اند گردیده حذف استخرها بستر متري سانتی 0 عمق از حاصل پساب در موجود کل
 معلق، ذرات درصد 40 رسوب، قابل جامدات درصد 6 :از است بوده عبارت استخرها آب پساب کل
 بوده کل فسفر درصد 14 و کل نیتروژن درصد BOD، 7 از درصد 12 فرار، جامد ذرات کل درصد 24

  .)2003 سال گمیشان، میگوي پرورش محیطی  زیست ارزیابی نشده منشر (گزارش است
 با زمان طول در محلول جامد مواد کل و الکتریکی هدایت ،pH تغییرات روند نتایج به توجه با  

 دوم درجه مدل یک از زمان طول در معلق جامد مواد کل و دما مقادیر بود ناچیز بسیار فصل به توجه
 یا BOD مقادیر یافت. شدید کاهش زمان گذشت با و یافته افزایش ابتدا دیگر عبارت به کرده تبعیت
 افزایش زمان گذشت با سپس و یافته شدید کاهش ابتدا زمان طول در زیستی اکسیژن تقاضاي همان
 ثبات یک از زمان گذشت با سپس و یافته شدید کاهش ابتدا زمان طول در نیترات مقادیر یافت. شدید
 گذشت با که یلحا در یافته شدید کاهش ابتدا زمان طول در آمونیوم یون مقادیر بود. برخوردار نسبی
 به یافت کاهش شدت هب و خطی طور هب زمان طول در فسفات مقادیر بود. کمتر بسیار آن کاهش زمان

  رسید. خود حداقل به ماه مهر در که طوري
 معلق، جامد مواد کل دما، ،pH مقادیر که شد مشاهده تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با  

BOD، ،الگون خروجی و الگون ورودي سایت، ورودي نقطه سه در فسفات و آمونیم یون نیترات 
 است. بوده عوامل این بر مجتمع شدید ثیرأت عدم دهنده نشان که )05/0p( نداشتند داريمعنی تغییرات

                                                             
1- Voletile Solids 
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 و الکتریکی هدایت میزان افزایش باعث داري معنی طور به میگو پرورش مزارع که هدمی نشان نتایج
 نتوانسته الگون که حالی در اندشده سایت ورودي به نسبت خروجی آب در محلول جامد مواد کل
  باشد. کارامد و دهد کاهش را عوامل این مقادیر داري معنی طور به

 باشدمی گمیشان میگوي پرورش مجتمع روي پیشین تحقیقات نتایج موید تحقیق این نتایج  
 مقادیر غلظت که بود گردیده بیان نیز تحقیقات آن در که طوري به )2008 امیدي،؛ 2003 زاده، (اکبر

 در ماند، حوضچه و هازهکش داخل در یکروزه ماند زمان گذراندن از پس مجتمع زهکش خروجی
 نظر از دلیل همین  به و بوده کمتر پساب تخلیه استانداردهاي از مراتب به آلودگی، عوامل کلیه مورد

 تنها .ندارد اي ویژه محدودیت تاالب محیط به پساب این تخلیه جهت موجود قوانین و استانداردها
 جامد ذرات شاخص دهدمی نشان را باالتري ارقام پرورش زمان از محدودي دوره براي که عاملی
 طریق از توانمی نیز را معلق جامد ذرات مقادیر د.افتمی اتفاق برداشت دوره در که است (TSS) معلق

 عوامل سازي بهینه که است ذکر به الزم .داد کاهش نیز ترسیب براي دیگر تمهیدات یا و آهک افزودن
 ویژه به هوا شرایط به بستگی برداري بهره مختلف دوره در ها آلودگی حذف یا و کاهش براي مختلف
 آب، حرارت درجه هیدرودینامیکی، نظر از دریا مختلف شرایط ،هوا سکون درجه) باد جهت و سرعت

 برنامه و موردنیاز ماند زمان شده، یاد محیطی مختلف شرایط در لذا .دارد دیگر ثرؤم عوامل سایر و
 مورد استاندارد با تطابق ضمن که نحوي به باشد متفاوت تواندمی آلودگی کل بار ،آب تخلیه حجم
 یکل طور به باشد. داشته دنبال به نیز را کمتري اجرائی هايهزینه تاالب، به پساب تخلیه براي انتظار

 حاضر حال در و دیتول از حجم نیا با شانیگم يگویم پرورش مجتمع عوامل، مجموعه به باتوجه
 پرورش مساحت چه چنان اما کند،ینم جادیا خزر يایدر و شانیگم تاالب ستمیاکوس يبرا يجد خطر

 هاآن پساب هیتصف يبرا ییکارها راه دیبا شوند يانداز راه يبعد يفازها و کند دایپ شیافزا گویم
 يبرا يجد خطرات تواندیم و ابدییم شیافزا اریبس تاالب شدن آلوده احتمال رایز شود دهیشیاند
  .کند جادیا ستیز طیمح
  

  قدردانی و تشکر
 بـا  و گرگـان  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان قالب در تحقیق این  

   گرفت. انجام گلستان شیالت کل اداره همکاري
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