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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 تابستان، دوم، شماره ششمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  )Cyprinuscarpio(معمولی پرورش ماهی کپور  برايپساب کشتارگاه طیور استفاده از بررسی امکان 
  

  1و حسین آدینه 1محمد هرسیج*

 نشگاه گنبد کاووسدا ،استادیار گروه شیالت، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی1

  13/3/1396؛ تاریخ پذیرش: 20/1/1396تاریخ دریافت: 
  چکیده

 صنعت در بهینه استفاده منظوربه طیور کشتارگاه پساب کیفی خصوصیات بررسیتحقیق  این اجراي از هدف  
 5تعداد  ،روع)(ش آزمایش در مرحله اول قرار داده شد.لیتر  70تانک با حجمی به میزان  3پساب در  .بودپروري  آبزي
 ساعت اتفاق افتاد. 3درصدي ماهیان در کمتر از  100که تلفات ماهی)  15(مجموع  ماهی به هر تانک معرفی شدبچه

هوادهی شدید شد که باعث  روز 3مدت پساب به ،در مرحله دوم آزمایش. انجام شد تکرار) 3 دردوبار (این عمل 
(مجموع  بچه ماهی به هر تانک معرفی گردید 5سپس تعداد  .آن گردیدو کلرزدایی  ها و رسوب آن مواد جامد انعقاد

درصد  100تلفات مشاهده نشد و بازماندگی  این مرحله،. در تکرار) انجام شد 3دوبار (در  نیز . این عملماهی) 15
رار بدون حضور ماهی مورد بررسی ق) 30و  15، 7، 3، 0(روزهاي روز  30مدت  هفاکتورهاي کیفی پساب ب بود.

اچ و در میزان اکسیژن محلول، دما، پیهاي مختلف دار آماري در زماننتایج آنالیز نشان داد که تفاوت معنیگرفت. 
میزان آمونیوم، نیترات، فسفات، قلیائیت، سختی کل و هدایت الکتریکی در  ).p<05/0(مواد محلول کل وجود نداشت 

با توجه به رسیدن خصوصیات کیفی پساب  .)p>05/0( نشان داد داريهاي مختلف آزمایش اختالف آماري معنی زمان
از این پروري استفاده در بخش آبزي توانمیکپور، اصالح شده کشتارگاه طیور به سطح قابل قبول براي پرورش ماهی 

  را پیشنهاد نمود.پساب 
 

  ، ماهی کپور، پارامترهاي کیفی آبکشتارگاه طیور : پسابيکلیدهاي واژه
  

  1مقدمه
از پساب در راستاي حفظ محیط  وبارهداستفاده   

زیست و افزایش تولید آبزیان پرورشی یکی از 
انگیزه  باشد.می توسعه پایدار در امر اقدامات کاربردي

مصرف مجدد فاضالب تصفیه شده در پرورش آبزیان 
مهمترین انگیزه در کشورهاي مختلف متفاوت است. 

و  بیشتري کشورهاي در حال توسعه، تولید غذادر 
                                                             

 m_harsij80@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

موجود در فاضالب است. در  مغذيبازیافت مواد 
که در کشورهاي توسعه یافته فقط تصفیه  حالی

فاضالب براي ممانعت از آلودگی بیشتر محیط زیست 
ها است مطرح است. از نظر تئوري تمام فاضالب

جز فاضالب  علت محتواي مواد آلی طبیعی) به (به
  روند.میکار در پرورش آبزیان به ،شیمیایی

قابل توجهی که داراي پساب  هایییکی از بخش  
هاي طیور باشد کشتارگاهمیاز لحاظ کیفیت و کمیت 
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هاي طیور مواد زائد حاصله از . در کشتارگاهاست
توان به دو دسته مواد هاي کشتارگاهی را میفعالیت

). 2004زائد جامد و پساب تقیسم نمود (قائم مقامی، 
یا در زمین  شدهالً دوباره فرآوري زائدات جامد معمو
مایعی است که منبع  ،. پسابشوددفن بهداشتی می

خانه کشتارگاه محسوب ها در سالخاصلی آالینده
شود که حاوي مقادیر متفاوتی از جامدات است  می

دار ها مق). در کشتارگاه2008(مجنونیان و همکاران، 
راس لیتر به ازاي هر  15پساب ایجاد شده در حدود 

). 2013اي، مرغ برآورد شده است (جوزي و فیروزه
هاي مختلف تابعی از مقدار فاضالب در کشتارگاه

باشد جویی در مصرف آب میصرفه نحوه کشتار و
متر مکعب به ازاي هر  9الی  7ولی معموالً در حدود 

   .تن گوشت برآورده شده است
 دیدگاه از صنایع تولیدي فاضالب بررسی مدیریت  
 ساوجبالغ محیطی (مطالعه موردي: شهرستانتزیس

استان البرز) نشان داد که مدیریت فاضالب تولیدي در 
صنایع کانی غیر فلزي مطلوب و در صنایع کشاورزي 

در گروه  (کشتارگاهی) نامطلوب شناخته شده و
زاد و (نیک گیردقرار میمحیطی زیستهاي آالینده

 شد مشاهدهمالزي  در ). درپژوهشی2016همکاران، 
مجدد  کارگیري هب و نو هايتکنولوژي از استفاده که

 در محیطیزیست مدیریت مناسب راهکار یک پساب،
). 2015کشور است (پورهمتی و همکاران،  آن

توسعه  يکه در برخی از کشورها است گزارش شده
شده تصفیه از پساب  ،یافته و در حال توسعه جهان

استفاده آبزیان  کشاورزي، باغداري و پرورشبراي 
؛ کومار و 2000(گوپاکومار و همکاران،  شودمی

  . )2003میکائیل، 
آب مورد استفاده در پرورش آبزیان باید داراي   

کیفیت مناسب براي زیست بوده و میزان فاکتورهاي 
هاي پروري و راهثر در آبزيؤفیزیکی و شیمیایی م

کنترل و مدیریت فاکتورها همچون درجه حرارت، 

، شفافیت و کدورت، اکسیژن، دي اکسید کربن، نور
اچ، شوري و غیره مشخص گردد. یکی از پی

شناسایی منابع  ،در پرورش ماهی مسایلترین  ابتداي
بنابراین اطالع از  .باشدآبی از نظر کمیت و کیفیت می

کیفیت محیط آبی و کنترل فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی 
ي ساري و عسکر(باشد آب بسیار حائز اهمیت می

در ایران گزارشات متعددي در  .)2010زاده، والیت
زمینه کیفیت آب استخرهاي پرورش ماهیان ارئه شده 

؛ عسکري ساري و 2004اسماعیلی ساري، است (
   ).2011؛ سعیدي و همکاران، 2010زاده، والیت

استفاده از پساب کشتارگاه طیور براي پرورش   
ایرانی صنعتی  هايماهی مورد توجه برخی از شرکت

اي در خصوص بررسی روند بوده اما تاکنون مطالعه
تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی پساب کشتارگاه 
طیور به منظور استفاده در سیستم پرورش کپور ماهیان 

با توجه به اهمیت اصالح پساب پرورشی نشده است. 
سو و کاربرد منابع مناسب مواد آلی در پرورش از یک

انجام این هدف از در تحقیق حاضر ماهی کپور، 
بررسی روند تغییرات خصوصیات کیفی آب تحقیق 

 30و  15، 7، 3، 0در روزهاي پساب کشتارگاه طیور 
  .بودآزمایش 

  
  هامواد و روش

  پساب کشتارگاه بیولوژیکی، یوشیمیایفیزیکتصفیه 
فاضالب خام کشتارگاه از  :تصفیه فیزیکوشیمیایی

کننده ذرات درشت جامد از دستگاه درام فیلتر (جدا
براي جداسازي پر و مواد اضافی عبور داده  آب)
سپس توسط ایستگاه پمپاژ به استخرهاي  .شود می

گیري بعد از چربی ،د. پسابگردمینتقل مگیر چربی
ساعت  24تا  18سازي حدود لدر حوض متعاد

  ماند. می باقی
منظور کاهش میزان ترکیبات به :تصفیه بیولوژیکی

وارد مرحله هوادهی ، پساب دار معدنی و آلییتروژنن



 1396تابستان ) 2)، شماره (6برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

13 

أمین اکسیژن محلول شده که در این قسمت براي ت
بلوئر از دستگاه ، هانیاز فعالیت میکروارگانیسممورد

شود. استفاده می ) بهمراه دیفوزرهاي مخصوصهواده(
نشینی هدایت شده و پساب به دو حوض تهسپس 

نشین ا لجن تههجهت حفظ جمعیت میکروارگانیسم
شده به بخش آنوکسیک برگشت و پساب زالل از 

براي  شود.نشینی به استخر کلرزنی وارد میسرریز ته
هاي بیماریزا از ها و باکتريحذف تخم انگل

  شود.استخرهاي کلرزنی استفاده می
 از انتقال پسابدر طول دوره آزمایش، : طرح آزمایش

جاده  7لومتر واقع در کی "نو مرغ" کشتارگاه طیور
به آزمایشگاه مهندسی تپه استان گلستان کالله به مراوه

 مخزن 3تعداد آبزیان دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. 
لیتر با پساب کشتارگاه آبگیري  70با حجمی به میزان 

ماهی بچه 5شد. در مرحله اول آزمایش (شروع) تعداد 
درصدي  100معرفی شد که تلفات  مخزنبه هر 
 2ساعت اتفاق افتاد. این فرآیند  3در کمتر از  ماهیان

 ،شد. در مرحله دوم آزمایشانجام تکرار)  3(در  بار
هوادهی شدید شد که باعث  روز 3مدت پساب به

کلرزدایی  نشینی مواد جامد و احتماالًتهانعقاد و سپس 
ماهی به هر تانک معرفی بچه 5سپس تعداد  .آن گردید

در  تکرار) انجام شد. 3در . این عمل دوبار (گردید
مشاهده نشد و بازماندگی  یمرحله دوم آزمایش تلفات

منظور بررسی روند تغییرات کیفی  به درصد بود. 100
اما  ،روز 30مدت پساب، سنجش فاکتورهاي آب به

  .گرفتانجام  ،بدون حضور ماهی
در طول : پساب فیزیکوشیماییآنالیز فاکتورهاي 

پارامترهاي  30و  15، 7، 3، 0دوره آزمایش روزهاي 
دماي آب و اکسیژن محلول  مانندفیزیکوشیمیایی آب 

ساخت  HACHمتر مدل با استفاده از دستگاه اکسیژن

 827متر مدل اچاچ آب با استفاده از پیآمریکا، پی
هاي گیري شد. در زمانمتروم ساخت سوئیس اندازه

ائیت الذکر مقدار آمونیاك کل، نیترات، فسفات، قلی فوق
و کدورت آب با استفاده از دستگاه پالین تست فتومتر 

  گیري شد. ساخت انگلستان اندازه 7500
مورد تجزیه و  SPSSافزار نرم باها داده: آنالیز آماري

بین تیمارها  تحلیل قرار گرفت. براي مقایسه میانگین
طرفه با استفاده از آزمون توکی از آنالیز واریانس یک

. )p>05/0( رصد استفاده شدد 95ان در سطح اطمین
  رسم گردید. Exell افزاردر نرم هاشکلکلیه 

  
  نتایج

پساب  آمونیوم و نیتراتآنالیز فاکتورهاي   
آورده  1 شکلهاي مختلف در کشتارگاه طیور در زمان

جز بهنیتروژن آمونیاکی کل در این آزمایش  شده است.
ر دیگدر  دار آماريتفاوت معنیصفر،  روزدر 
. )p<05/0( )1(شکل داشت برداري ننمونه يها زمان

صفر در باالترین  روزدر  نیتروژن آمونیاکی کلمیزان 
 3) بود و از روز گرممیلی 024/0±0031/0حد خود (

) به بعد مقدار آن کاهش گرممیلی 0001/0±001/0(
   یافت.

میزان ، 1دست آمده در شکل  هبر اساس نتایج ب  
داري بین دامنه زمانی معنی تفاوت آمارينیترات 

) 30روز ) و (10و  7روزهاي )، (3صفر و  روزهاي(
و بیشترین کمترین که  طوري هب) p>05/0( داشت

آزمایش  7روز و صفر  روزدر ترتیب  هبمیزان نیترات 
گرم میلی 93/5 ±98/0 وگرم میلی 76/0 ±22/0 برابر
   بود.
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  .کشتارگاه طیورم و نیترات در پساب بررسی روند تغییرات آمونیو -1 شکل

  
در پژوهش حاضر میزان فسفات پساب کشتارگاه   

داري داشت معنی طیور با گذشت زمان افزایش
)05/0<p به کمترین میزان  7). مقدار فسفات در روز

به بیشترین  30گرم و در روز میلی 10/0±07/0برابر 
). روند 2گرم رسید (شکل میلی 35/1±21/0میزان 

دهد که اختالف نشان می 2تغییرات قلیائیت در شکل 

برداري  هاي مختلف نمونهداري در زمانآماري معنی
که بیشترین میزان در   )، بطوريp>05/0وجود دارد (

گرم و کمترین میلی 35/910±23/134روز صفر برابر 
گرم میلی 00/320±84/120برابر  15مقدار در روز 

  دست آمد.  هب

 

    
  .بررسی میزان فسفات و قلیائیت پساب در روزهاي مختلف آزمایش -2 شکل

  
طور  همقدار هدایت الکتریکی با گذشت زمان ب  

 3) در شکل p>05/0داري افزایش یافت ( معنی
مشخص شده است که حداقل مقدار هدایت الکتریکی 

متر در روز هفتم و زیمنس بر سانتیمیلی 93/4برابر 
متر در زیمنس بر سانتیمیلی 31/6حداکثر آن برابر 

  باشد.آزمایش می 30روز 

هاي مختلف در مطالعه حاضر بین زمان اچ آبپی  
نشان نداد داري آزمایشی تفاوت آماري معنی

)05/0>pگیري شده پساب در اچ اندازه). میزان پی
 03/9تا  27/8برداري بین هاي مختلف نمونهزمان

 . )3(شکل  دست آمد هب
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  .بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی و اسیدیته پساب کشتارگاه طیور -3 لشک

  
تا  9/24دامنه دمایی پساب در آزمایشگاه بین   

هاي  داري در زماناختالف آماري معنیبود که  4/27
  ). p<05/0( )4(شکل نشان نداد مختلف آزمایشی 

در این آزمایش نظر به هوادهی دائمی آب با پمپ   
 10/8تا  86/7میزان اکسیژن در دامنه بین هواده، 

اگرچه در طی آزمایش  ،گرم در لیتر حفظ گردید میلی
ها مقدار اکسیژن افزایش داشت اما مقایسه میانگین

هاي  داري در زماننشان داد که تفاوت آماري معنی
  ).p<05/0 ( )4(شکل مختلف آزمایشی وجود ندارد 

  

    
  .برداري محلول پساب در روزهاي مختلف نمونه درجه حرارت و اکسیژن -4 شکل

  

هاي مختلف تفاوت آماري در زمان سختی کل  
که با  طوري هب) p>05/0، 5شکل داري داشت ( معنی

گذشت زمان میزان سختی کل کاهش یافته و در روز 
گرم یمیل 353 ±76/34به کمترین حد خود برابر  15

ایش این آزم 30در لیتر رسید و پس از آن در روز 
  فاکتور مقدار کمی افزایش یافت.

در روزهاي مختلف ) TDS( مواد محلول کل  
). p<05/0، 5برداري تفاوت آماري نداشت (شکل  نمونه

ترتیب در  هبیشترین و کمترین میزان مواد محلول کل ب
 3) و روز گرم در لیترمیلی 50/204 ±58/18( 30روز 

  ثبت رسید.) به گرم در لیترمیلی 00/192 77/36±(
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 .بررسی روند تغییرات مواد محلول کل و سختی کل پساب در طول دوره آزمایش -5 شکل

  
  بحث

مطالعات مرتبط با استفاده از پساب تصفیه شده   
صنایع مختلف توسط برخی از محققین گزارش شده 

) پس از تجزیه و 2013اي (است. جوزي و فیروزه
ه مرغ با استفاده تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگا

از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردي: 
کشتارگاه طیور نمونه تهران) گزارش دادند که پساب 

همچون  هاییخروجی این کشتارگاه بدلیل آلودگی
فاضالب، صدا، هوا و بوي نامطبوع قابلیت تخلیه به 
آب سطحی، چاه و نیز مصارف آبیاري و کشاورزي را 

ابراین آنان پیشنهاد دادند که براي رفع مشکل ندارد. بن
سازي  زیست محیطی کشتارگاه (فاضالب)، بهینه

سیستم تصفیه پساب کشتارگاه و نیز پایش مستمر 
. در این قرار گیردکیفیت پساب خروجی در اولویت 

پروري، ضعیت پساب براي آبزيراستا جهت اصالح و
روز تحت هوادهی شدید قرار گرفت و بعد  3مدت به

  از آن هوادهی در حالت نرمال قرار داده شد.
) و NH3آمونیاك به دو شکل آمونیاك غیر یونیزه (  

NH4آمونیاك یونیزه (
) در آب وجود دارد که از آن +

) نام برده TANعنوان نیتروژن آمونیاکی کل (به
). در این آزمایش 2008(موگنیر و همکاران،  شود می

صفر، تفاوت  روزجز در نیتروژن آمونیاکی کل به
برداري نمونه هايدار آماري در دیگر زمانمعنی

سطح قابل قبول آمونیاك . )p<05/0(نداشت 
 025/0پروري حدود یونیزه در سیستم آبزيغیر

). 2006باشد (چن و همکاران، گرم در لیتر می میلی
گردد که میزان نیتروژن ترتیب مشاهده می بدین

آمونیاکی کل در یک پساب کشتارگاه طیور در حد 
 1باشد. اما آنچه که از شکل کشنده براي ماهیان نمی
نیز با گذشت زمان بتدریج پیداست همین میزان 

دلیل تبخیر آمونیاك از  یابد. این کاهش بهکاهش می
باشد. به همین ایر میهاي نیتریف آب یا عملکرد باکتري

هوازي هستند، عمده  ها که شدیداًدلیل این باکتري
نمایند. نیتروژن آمونیاکی کل را به نیترات تبدیل می

بنابراین هوادهی نقش مهمی در کاهش میزان آمونیاك 
  موجود در آب دارد. 

استاندارد اعالم شده نیترات آب جهت پرورش   
باشد گرم در لیتر میمیلی 100آبی کمتر از ماهیان گرم

. نیتروژن آمونیاکی کل و نیترات هر دو )1990بوید، (
توتروف مصرف شوند لیهاي وسیله باکتري هتوانند بمی

). تغییرات مشاهده شده در مطالعه 1999(اونیملیچ، 
این گیري جمعیت دلیل شکلهحاضر ممکن است ب

ها در روزهاي آغازین آزمایش (تا روز باکتري
دلیل کاهش میزان  ) باشد. اما در ادامه بهپانزدهم

نیتروژن آمونیاکی کل موجود (ورودي)، جمعیت این 
ثیر قرارگرفته أها تحت ت ها و نهایتاً عملکرد آنباکتري
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هاي است که به همین دلیل مرگ و میر باکتري
وقوع پیوسته است. این امر باعث ثابت  هب نیتریفایر

آن کل و حتی افزایش  وژن آمونیاکیماندن تقریبی نیتر
ها،  دلیل تجزیه باکتري شده است. در ادامه احتماالً به

افزایش ناچیز میزان نیتروژن آمونیاکی محلول کل 
  ).  1(شکل  مشاهده شده است

در مورد آلودگی آب و خاك توسط فاضالب   
ها مانند فاضالب کشتارگاه  واحدهایی که پساب آن

ارند تحقیقاتی پذیري بیولوژیک را د خاصیت تجزیه
دلیل هوادهی  در روزهاي اولیه بهانجام شده است. 

شدید که باعث بهم خوردن شدید آب شده و تمامی 
صورت معلق در آمده بودند، فسفر محلول  هرسوبات ب
(در اثر اکسیژن  دهمنامحلول در آصورت  هبدر آب را 

محلول در تمام نقاط نمونه آب) و از دسترس خارج 
ممکن  نجش آن توسط دستگاه غیرامکان س کهشده 

د. فسفر یکی از مهمترین نوترینت محدود کننده یگرد
 .باشدهاي طبیعی میرشد گیاهان آبزي در اکوسیستم

تواند باعث هاي غنی از فسفر میبنابراین پساب
توان ها شود و براي کنترل آنها میآلودگی این محیط

کاران، اضافه نمود (لیو و هم منیزیمکلسیم و به آب 
) با بررسی اثرات 2016یون و همکاران ( ).2011

منابع جدید فسفات بر ماهی کپور دریافتند که استفاده 
عنوان یک منبع از منیزیم هیدروژن فسفات به

جاي فسفر در رژیم غذایی ماهی کپور جایگزین به
تواند باعث معمولی قابل استفاده است که این امر می

گردد. ی از فسفر محلول) (ناشکاهش تولید فاضالب 
 خروجی) در تحقیقی مشخص نمود 2006راستی (

هاي پرورش ماهی یکی از عوامل مهم پساب حوضچه
افزایش غلظت مواد مغذي آب رودخانه گرگر بوده و 
اثرات نامطلوب بر کیفیت آب رودخانه و آسیب 

ها را باعث زیستی بر آبزیان و همچنین رشد جلبک
در آب یکی از فاکتورهاي  شده است. فسفات موجود

باشد. ها در اکوسیستم آبی میاثر گذار بر رشد جلبک
   ت و کنترل آن حائز اهمیت است.یثبتبنابراین 

هاي داري بین زماندر این تحقیق تفاوت معنی  
برابر  ECمختلف آزمایش دیده شد. حداقل مقدار 

متر در روز هفتم و حداکثر زیمنس بر سانتیمیلی 93/4
 30متر در روز زیمنس بر سانتیمیلی 31/6رابر آن ب

) به ECباال بودن هدایت الکتریکی آب (دست آمد.  هب
باشد.  هاي محلول در آب می دلیل باال بودن یون

تغییرات حاللیت برخی مواد در آب مانند فسفات، 
شده است (هرسیج و  ECباعث تغییر در میزان 

  ).2012همکاران، 
اي اثرگذار بر فرآیندهاي دماي یکی از فاکتوره  

زیستی موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی در 
دامنه دمایی پساب در آزمایشگاه بین باشد. آب می

دامنه دمایی مناسب آب قرار داشت.  4/27تا  9/24
آبی هاي پرورش ماهیان گرمبراي استفاده در سیستم

 مطلوبدامنه  وگراد درجه سانتی 30تا  20بین 
باشد گرم در لیتر میمیلی 13تا  5 اکسیژن بین
با توجه به میزان استاندارد اعالم  ).2006(فریدپاك، 

گرم در میلی 7-13شده براي اکسیژن محلول در دامنه 
گرم در لیتر میلی 5-7) و 2002لیتر (موسوي، 

)، در این مطالعه 2010زاده، (عسکري ساري و والیت
   ست.میزان اکسیژن در حد مطلوب نگهداشته ا

پی اچ نقش مهمی در نگهداري هموستازي   
کند. طی کل دوره آزمایش جانوران آبزي ایفا می

اچ بین داري از نظر میزان پیتفاوت آماري معنی
میزان ). p<05/0برداري مشاهده نشد (هاي نمونه زمان

آبی اچ مناسب آب مورد مصرف براي ماهیان گرمپی
ا توجه به ). ب2004است (اسماعیلی ساري،  8-6

) 2002) (موسوي، 7/6-4/8م شده (هاي اعالاستاندارد
  بود. 03/9تا  27/8بین اچ در تحقیق حاضر میزان پی

مقادیر برخی از پارامترهاي پساب خروجی تصفیه   
توسط آقارخ  1384خانه فاضالب شهر بوشهر در سال 
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، هدایت 76/7اچ ) گزارش شد که در آن پی2008(
متر، اکسیژن وزیمنس بر سانتیمیکر 3970الکتریکی 

 2390گرم در لیتر، مواد محلول کل میلی 3/3محلول 
نتیجه گرفت  اوبود.  04/18گرم در لیتر و نیترات میلی

هاي زینتی به روش آکوآپونیک  که امکان پرورش گل
و پرورش ماهیان زینتی در پساب وجود دارد. در 
مورد آلودگی آب و خاك توسط فاضالب واحدهایی 

ها مانند فاضالب کشتارگاه خاصیت  که پساب آن
پذیري بیولوژیک را دارند تحقیقاتی انجام شده  تجزیه

) در تحقیقی مشخص نمود 2006است. راستی (
هاي پرورش ماهی یکی از پساب حوضچه خروجی

عوامل مهم افزایش غلظت مواد مغذي آب رودخانه 
و  گرگر بوده و اثرات نامطلوب بر کیفیت آب رودخانه

ها را آسیب زیستی بر آبزیان و همچنین رشد جلبک
باعث شده است. گرچه واحدهاي کشتارگاهی در 

عنوان منبع هاي آبخیز استقرار یافته و بههضاراضی حو
گردند اما راهکارهاي ساده آالیند آب و خاك تلقی می

) 2001هاي تثبیت (آقارضی، مثل استفاده از برکه
آوري و تصفیه نموده و جمع ها را توان فاضالب آن می

برداري قرار داد. در صورت مطلوب بون مورد بهره
توان از پارامترهاي خروجی پساب کشتارگاه طیور می

مین آب أتدرخت کاري و آن براي آبیاري فضاي سبز، 
  استخرهاي پرورش کپور ماهیان استفاده نمود. 

  
  کلی گیرينتیجه

آب  با توجه به نزدیک شدن خصوصیات کیفی  
پساب کشتارگاه طیور (پس از حداقل سه روز 
هوادهی شدید و مداوم) به سطح قابل قبول براي 
پرورش ماهی کپور، از این روش اصالحی براي 

گردد. لذا بر همین  پرورش ماهیان هدف توصیه می
اساس، در ادامه این طرح، از پساب اصالح شده براي 

فاده پرورش ماهی کپور در شرایط آزمایشگاهی است
  آمیزي در پی داشت. گردید که نتایج موفقیت
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