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   در اسفراین شهرستان روئین روخانه آب شیمیایی فیزیکو پارامترهاي مقایسه و بررسی
  زمستان و تابستان فصل دو
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  چکیده
 رویـین  رودخانـه  آب کیفـی  هـاي  شاخص بر آال قزل ماهی پرورش مزرعه پساب ثیرأت بررسی منظور به یقتحق این  

 اسـفند  تـا  تیـر  ماه از سرد و گرم فصل دو در گیري نمونه .گرفت صورت شمالی خراسان استان در اسفراین شهرستان
 و PH، EC، BOD5، TDS، 3NO، 4PO دما، شامل آب فیزیکوشیمیایی پارامترهاي از برخی گیرياندازه با 1395 سال

4NH پارامترهـاي  شـد  مشـاهده  تحقیـق  این از حاصل نتایج به توجه با شد. انجام کل میکروبی بار همچنین و NH4، 
BOD5، PO4 بـا  کـه  داشـته  کاهشی روند دوم، ایستگاه از بعد در خود حداکثر میزان به رسیدن از پس بارباکتریایی و 

 و NO3 برسد. خود اولیه مقدار به ها آن میزان چهارم ایستگاه از فاصله افزایش با رفت انتظار شده رسم نمودار به توجه
PH آن از پـس  و بـود  دوم ایسـتگاه  در هـا  آن مقـدار  حداکثر که تفاوت این با داشتند را وضعیت همین تاحدودي نیز 

 دمـاي  تـابع  نیـز  تغییرات و بود افزایشی آن تغییرات روند EC و TDS شدند. نزدیک خود اولیه میزان و یافته کاهش
  یافت. کاهش زمستان در و افزایش تابستان در که طوري هب بود محیط

  
  رویین ماهی پرورش مزرعه خروجی پساب رویین، اسفراین، شمالی، خراسان استان کلیدي: هاي واژه

  
 1مقدمه

 شـدن  آلـوده  براي زیادي پتانسیل سطحی هاي آب  
 سـوي  از جـدي  طـور   بـه  دیربـاز  از هـا  آب این دارند.
 کـه  اند بوده تهدید مورد صنعتی مراکز و بشري جوامع
 رـغی و ديـتولی صنایع از که است فاضالبی آن نتیجه

 شرایط انداختن مخاطره به باعث و شده ایجاد تولیدي
                                                

   hedayati@gau.ac.ir مسئول مکاتبه:*

 از یکـی  شـود.  مـی  آبزیـان  هـاي  زیسـتگاه  اکولوژیـک 
 آبزیــان پــرورش آب، منــابع از مرســوم هــاي اســتفاده

 سـردآبی  ماهیـان  پرورش هاي کارگاه احداث باشد. می
 صورت به کشورها دیگر و ایران در ها رودخانه کنار در
 مستقیماً ها کارگاه این فاضالب است. درآمده رایج امر

 دنبـال  بـه  را سوئی آثار مسلماً و شده ها رودخانه وارد
 طبیعی تعادل خوردن هم به موجبات و داشت خواهد
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 الـحـ  در متاسـفانه  شـد.  خواهد آبی هاي سازگان بوم
 لبـاغـ  در آشـامیدنی،  آب کمبـود  رغـم  علـی  حاضر

ـ  گونه هیچ ایران، بزرگ و کوچک شهرهاي  داردـاستان
 پرورش و یرــتکث ايــه کارگاه ایجاد جهت مشخصی

 آب بـا   جـاري  ايـه رودخانه روي بر سردآبی ماهیان
 دـرون می شمار به جامعه حیاتی هاي شاهرگ از که دائم

 جهـت  از ایدــــ ب کـه  کنتـرل  ایـن  گیرد. نمی صورت
 امکـان  و هـا  کارگاه خروجی در آالینده ترکیبات میزان

 مطمئن فاصله رعایت و یکسو از ها آن پاالیش شرایط
 انهـرودخـ  پـاالیی  خود فرصت جهت بعدي کارگاه با

 توجه با و شود نمی رعایت حاضر حال در گیرد، انجام
 پرورشی ماهیان تولید افزایش بر مبنی کشور سیاست به

 هاي ارگاهـــک ادــایج به اقدام اي مطالعه هرگونه بدون
 هاي رودخانه روي بر سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر
 دقـت  اـه آن اختـس و طراحی در که گردد می کشور

 دسـت  باال هاي کارگاه با فواصل رعایت به نسبت الزم
 خروجـی  آب پاالیش امکان همچنین و دست پایین یا

 بدیهی است. نشده انهـــــرودخ مسیر به ورود از قبل
 و خشـک  منطقـه  در کشـور  گـرفتن  قرار دلیل به است

 جدید، آشامیدنی آب  منابع به نیاز و آبی منابع کمبود
 روي پـیش  معضالت نـمهمتری از آبی ابعـمن آلودگی
 بود. خواهد کشور

 
  ها روش و مواد

 تغییــرات بررســی عنــوان تحــت حاضــر تحقیــق  
ــاخص ــاي شـ ــی هـ ـــرودخ آب کیفـ ــین انهـــ  رویـ

ـــشهرست ــفراین انــ ــرض در اس ــودگی مع ــاي آل  ه
 دوره دو طی ،سردابی ماهی پرورش مزرعه یـخروج

 و تابسـتان  فصـل  در رودخانـه  آب رداريـــب هــنمون
ـ  د.ـش انجام 1395 سال زمستان ـ  ايـروست  در نـروئی

ــت ــه 229/12 و درجــه 37 موقعی  57 و شــمالی دقیق
 شهرسـتان  شمال در شرقی قهـدقی 199/29 و هــدرج

 شـمالی  خراسان استان شهرستان ترین جنوبی اسفراین

 پرورش مزرعه یک داراي روستا این .است شده واقع
 سـالیانه  تولید و تن 50 اسمی ظرفیت به آال قزل ماهی

 منبـع  باشـد.  مـی  روستا قسمت ترین شرقی در تن 80
 تـباالدسـ  در کـه  باشد می اي چشمه مزرعه آب مینأت

 یـدب که شده واقع آن متري 50 حدود فاصله و مزرعه
 رـمتغی مختلف فصول در ثانیه در لیتر 75 تا 50 بین آن

  است.
 لهـمرح د.ـش انجام مرحله دو در آب برداري نمونه  
 مـاه  دي در دوم مرحلـه  و 95 ردادـــ م اواسط در اول
 اول هـاي  ایستگاه در برداري نمونه گرفت. صورت 95
 3 با چهارم و سوم هاي ایستگاه در و تکرار 2 با دوم و

 بـه  هـا  نمونـه  انتقـال  بـه  توجـه  بـا  شـد.  انجـام  تکرار
 اـدمـ  توسط محل در ایستگاه هر آب دماي آزمایشگاه

ــنج ــال س ــدازه دیجیت ــري ان ــر و گی ـــبط روي ب  ريــ
 5/1 هـاي  بطـري  توسـط  هـا  نمونه شد. درج ها ونهـنم

 و شـد  داده قرار یخ حاوي باکس در پالستیکی لیتري
ــاه در ــرین کوت ــان ت ــن زم ــاي در ممک ــه 4 دم  درج

  شدند. منتقل آزمایشگاه به گراد سانتی
 اتــآزمایش اه،ــآزمایشگ به هانمونه حمل از پس  
 شـد.  امـانجـ  رـزی ايـهروش به روز همان در و فوراً

 اهـدستگـ  وسیله    هب ولـمحل دـامــج وادـم پارامترهاي
 و گیرياندازه سوئد کشور ساخت متراهم متر یــمولت
 فسـفات،  نیتـرات،  فـاکتور  چهار گیري اندازه شد. ثبت

 )BOD5( نیـاز  مورد اکسیژن زیستی تقاضاي و آمونیوم
 (موسوي، گردید انجام اسپکتروفتومتر دستگاه وسیله هب

2010(.  
 اصلـح يهاداده کل يآمار یلتحل و یهتجز جهت  

 بـراي  .گردیـد  یزآنـال  SPSS ارافـز  نـرم  بـا  یشآزما از
 -کولمـوگراف  آزمـون  از هـا داده بـودن  نرمال بررسی

ــمیرنوف ــه و اسـ ــور بـ ــی منظـ ــ و بررسـ  ایسهـمقـ
 روئـین  روخانـه  آب شـیمیایی  فیزیکـو  رهايـــپارامت

 One-way( طرفـــه یـــک واریـــانس از اســفراین 
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ANOVA( هـا میـانگین  مقایسه همچنین شد. استفاده 
  گردید. بررسی درصد 5 اطمینان سطح در

  

  نتایج
 این بیانگر ها ایستگاه در PH تغییرات روند بررسی  

 مقدار ابتدا زمستان و تابستان فصل دو هر در که است
ـ  بـا  سـپس  و افـزایش  مزرعه خروجی در آن  شـافزای

ــزان اســتخر خروجــی از فاصــله ـــب آن می ــدریج هـ  ت
 نسـبت  تابسـتان  در PH کاهش شیب یابد. می شـکاه
 ایستگاه در آن میزان که طوري به بوده بیشتر زمستان به

 ورودي بـه  نزدیـک  بسـیار  تابسـتان  فصـل  در چهـارم 
 اسـت  نرسـیده  آن به کامل طور به ولی باشد می مزرعه
  ).1 (شکل

  
 

 
   تابستان و زمستان فصل در PH تغییرات نمودار :1 شکل

  

ـ  مسـتقیم  طـور  بـه  آب دماي میزان   دمـاي  از ثرأمت
 در اسـتخر  وردي دمـاي  کـه  طـوري  به باشد می محیط

 درجه 6/13 زمستان در و گراد سانتی درجه 15 تابستان
 ايــــ ه ایسـتگاه  در آن میـزان  و باشـد  می گراد سانتی

 افـزایش  رونـد  تابسـتان  در محیط دماي از ثرأمت بعدي
 خواهـد  تـدریجی  کاهش روند زمستان در و تدریجی
 زمسـتان  در دمـا  تغییـرات  شـیب  که این ضمن داشت.
  ).2 (شکل باشد می بیشتر تابستان به نسبت

  

  
   تابستان و زمستان فصل در دما تغییرات نمودار :2 شکل

1 2 3 4
winter 8.07 7.88 7.62 7.75
summer 7.29 7.8 7.34 7.33

y = 0.08x2 - 0.522x + 8.535
R² = 0.9043

y = -0.13x2 + 0.616x + 6.875
R² = 0.4212

6.6
6.8

7
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7.8
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8.4

PH

winter summer Poly. (winter) Poly. (summer)

1 2 3 4
winter 13.6 11.7 11.3 11
summer 15 15.5 15.9 16.2

y = 0.4x2 - 2.82x + 15.95
R² = 0.9761

y = -0.05x2 + 0.65x + 14.4
R² = 1

0
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winter summer Poly. (winter) Poly. (summer)



 1398 بهار) 1)، شماره (8برداري و پرورش آبزیان ( بهره
  

60 

  EC چهارم تا اول ایستگاه از تابستان فصل در آب 
 تغییـرات  ایـن  ولی یابد می افزایش تدریجی صورت به
 کـه  اي گونـه  بـه  بـوده  متفاوت کمی زمستان فصل در

 دار معنـی  طـور  بـه  مزرعـه  خروجـی  از پـس  آن میزان

 یابـد  مـی  کـاهش  چهـارم  ایستگاه در سپس و افزایش
 نزدیک بسیار چهارم ایستگاه در EC میزان که طوري به
  ).3 (شکل است شده اول ایستگاه به

  

  
   تابستان و زمستان فصل در EC تغییرات نمودار :3 شکل

  

  TDS از  را متفـاوتی  تغییـرات  مختلف فصول در 
 فصل در تغییرات این که اي گونه به دهد می نشان خود

 و  تدریجی صورت به چهارم تا اول ایستگاه از تابستان
 در جزئی کاهش از پس زمستان در ولی است افزایش

 داري معنـی  طـور  بـه  سـوم  ایستگاه در استخر خروجی
 بـه  یابـد  مـی  کاهش سوم ایستگاه در سپس و افزایش
 ورودي بـه  زیـادي  بسـیار  حـد  تا آن میزان که نحوي
  ).4 (شکل شود   می نزدیک استخر

  

  
   تابستان و زمستان فصل در TDS تغییرات نمودار  4 شکل

1 2 3 4
winter 321 317.5 340 328.6
summer 329 346 348.6 358

y = -1.975x2 + 14.405x + 305.58
R² = 0.3972

y = -1.9x2 + 18.46x + 313.5
R² = 0.9487

0
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C

winter summer Linear (summer) Poly. (summer)

خروجی استخر ورودي استخر صد متري استخر دویست پنجاه متري 
استخر

winter 161 159 171 162.3
summer 164.5 173 174.3 178.6

y = -1.675x2 + 9.965x + 150.98
R² = 0.2839

y = -1.05x2 + 9.61x + 156.45
R² = 0.9503
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 درجه  مدل  یک  از  زمان طول در آمونیاك تغییر  
ـ  افزایش ابتدا دیگر عبارت به کرده تبعیت دوم  و افتهـی

 آمونیاك میزان بیشترین یابد. می کاهش زمان گذشت با
ــتان در ــمت در تابس ــی قس ــتان در و خروج  در زمس

ــوم ایســتگاه ــرین و س ــزان کمت ــتان در آن می  در تابس

 چهارم ایستگاه در زمستان در و (ورودي) اول ایستگاه
 در آمونیـاك  میـزان  اینکـه  تجه قابل نکته شد. مشاهده

 ورودي مقـدار  نصف چهارم ایستگاه در زمستان فصل
 مزرعـه  وردوي میـزان  از بیشـتر  تابستان در ولی شده
  ).5 ل(شک است شده

  

  
   تابستان و زمستان فصل در آمونیاك تغییرات نمودار :5 شکل

  

 از زمان طول در آمونیاك همانند نیز BOD5 تغییر  
 ابتدا دیگر عبارت به کرده تبعیت دوم درجه مدل یک

 بیشترین یافت. کاهش زمان گذشت با و یافته افزایش
 (فاصله سوم ایستگاه در تابستان، در BOD5 میزان
 خروجی در زمستان در و خروجی) از متري 100

 و تابستان در آن میزان کمترین و قسمت مزرعه
 افزایش شد. مشاهده (ورودي) اول ایستگاه در زمستان

 به نسبت تابستان در BOD5 کاهش آن از پس و
  ).6 (شکل بود برخوردار بیشتري سرعت از زمستان

  

  
   تابستان و زمستان فصل در BOD5 تغییرات نمودار: 6 شکل

1 2 3 4
winter 0.54 0.6 0.71 0.27
summer 0.49 0.89 0.71 0.65

y = -0.125x2 + 0.555x + 0.08
R² = 0.8286

y = -0.115x2 + 0.605x + 0.035
R² = 0.7009
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 از را متفـاوتی  رفتـار  فصل دو در نیترات تغییرات  
 از پـس  تابستان در که ترتیب بدین دهد. می نشان خود

 سـوم  ایسـتگاه  در داري معنی طور به آن میزان آنکه آن
 پیدا افزایش چهارم ایستگاه در مجدداً کرد پیدا کاهش

 در ولـی  نبـود.  دار معنـی  افـزایش  ایـن  البتـه  که کرده

 در ســپس  و کــاهش  خروجــی در ابتــدا  زمســتان
 ایستگاه در در نهایت و جزئی افزایش سوم اهـــایستگ
 این از هیچیک البته که افتــــی کاهش مجدداً چهارم

  ).7 (شکل نبودند دار معنی آماري لحاظ از تغییرات

  

  
   تابستان و زمستان فصل در نیترات تغییرات نمودار :7 شکل

  

 فصـل  دو در زمـان  طـول  در فسـفات  تغییر نحوه  
 کـرده  تبعیت دوم درجه مدل یک از زمستان و تابستان

 در فسـفات  میـزان  تابسـتان  در که تفاوت این با است
 یافتـه  افـزایش  شـدت  بـه  )2 (ایستگاه مزرعه خروجی

 ایستگاه در آن میزان بیشترین زمستان در ولی یابد. می
 شـد.  گیـري  انـدازه  خروجی) از متري 100 (فاصله 3

 قســمت در دوفصـل  هـر  در فسـفات  میـزان  کمتـرین 
  ).8 (شکل شد گیري اندازه مزرعه ورودي

  

  
   تابستان و زمستان فصل در فسفات تغییرات نمودار: 8 شکل

خروجی استخر ورودي استخر صد متري استخر
دویست پنجاه 
متري استخر

winter 8.35 7.4 8.6 7
summer 7.9 4.7 3.2 4

y = -0.1625x2 + 0.5275x + 7.7375
R² = 0.2946

y = x2 - 6.32x + 13.25
R² = 0.99860
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خروجی استخر ورودي استخر صد متري استخر
دویست پنجاه 

متري استخر
winter 0.15 0.38 0.62 0.29
summer 0.13 0.57 0.24 0.2

y = -0.14x2 + 0.766x - 0.505
R² = 0.8562

y = -0.12x2 + 0.588x - 0.285
R² = 0.50930
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 فصـل  دو در زمـان  طـول  در فسـفات  تغییر نحوه  
 یـک  بـا  سپس و یافته افزایش ابتدا زمستان و تابستان

 در کـه  تفـاوت  ایـن  با کند می پیدا کاهش مالیم شیب
 2 اهــــ ایستگ در باکتریایی بار میزان بیشترین تابستان

 دهــمشاه 3 ایسگاه در زمستان در و مزرعه) (خروجی
 در مزرعه باکتریایی بار دار معنی افزایش خالف بر شد.

 براي افزایش این خروجی قسمت در و تابستان فصل
  ).9 (شکل نبود دار معنی زمستان فصل

  

  
  تابستان و زمستان فصل در باکتریایی بار تغییرات نمودار :9 شکل

  
  گیري نتیجه و بحث

ــه در   ــاتولی مطالع ــاران و ب ــزان )2007( همک  می
 ولـی  بـود  دار معنی مزرعه خروجی و ورودي تغییرات
 مزرعــه از متــري 500 فاصــله و ورودي در آن میــزان
ــی ــود. دار معن ــتان در PH نب ــس تابس ــ از پ  زایشـاف

 رونـد  بعـد  ایستگاه دو در مزرعه خروجی در دار معنی
 بسـیار  چهارم ایستگاه در که طوري به نمود پیدا نزولی

 در تغییـرات  ایـن  شـد.  خـود  ورودي مقدار به نزدیک
 کـه  ترتیب بدین شد. مشاهده دیگر اي گونه به زمستان

 در مجـدداً  سوم، و دوم ایستگاه در PH کاهش از پس
 تغییـرات  این البته که کرد پیدا افزایش چهارم ایستگاه

 هـــ ونـنم دو هـر  اینکـه  بـه  توجـه  با نبودند. دار معنی
 که شده هــتــگرف چشمه ابتداي از زمستان و انـتابست
 شـود  نمـی  وارد آب بـه  آلـودگی  گونـه  هیچ آن از قبل

 شده اعثـــب اهیــآزمایشگ خطاي که رسد می نظر به

 واقعـی  مقـدار  از بیشـتر  ورودي قسـمت  در آن مقدار
 ورودي در را PH مقدار که صورتی در این بنابر باشد.
 یراتـتغی روند کنیم فرض یکسان فصل دو در مزرعه

 بـود.  خواهد هم به شبیه بسیار زمستان فصل دو در آن
 شـاهد  خروجـی  در آن افـزایش  از پس که اي گونه به

 بـود  خـواهیم  بعد هاي ایستگاه در آن تدریجی کاهش
 بیشـتر  تابستان در PH کاهش شیب که تفاوت این اـب

 مربوط PH میزان بیشترین فصل هردو در بود. خواهد
  باشد. می مزرعه خروجی به

 )،2002( خواجـویی  زاده کـاظم  تحقیـق  اساس بر  
 و سـوخت  از ناشی ضایعات و غذایی مواد مانده باقی
 غـذا  و کـود  رویـه  بـی  افـزایش  نتیجه در و ماهی ساز

 هـاي کارگـاه  خروجـی  در امالح میزان شودمی باعث
 میزان تحقیق این اساس بر .یابد افزایش ماهی پرورش
 خروجـی  در محلول جامدات کل و الکتریکی هدایت

ورودي استخر  خروجی استخر صد متري استخر
دویست پنجاه 
متري استخر

winter 76.5 85 173.3 142.6
summer 151 226 211.3 197

y = -9.8x2 + 77.66x - 1.3
R² = 0.6944

y = -22.325x2 + 123.95x + 53.875
R² = 0.8715
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  ایـن  میـزان  چنـین  هم .بود ورودي از تربیش هاکارگاه
 از تـر بـیش  عصـر  نوبـت  بـرداري  نمونه در پارامتر دو

 علـت   بـه  دیگر سوي از بود صبح نوبت برداري نمونه
 بـا  مقایسـه  در مـاه  دي در رودخانه دبی میزان افزایش

 حـدودي  تـا  اسیدیته میزان برداري، نمونه هايماه سایر
 جامـدات  کـل  و الکتریکـی  هـدایت  میـزان  و کاهش
ـ  دلیـل  بـه  محلول  شستشـوي  و آب تالطـم  دگی،ـبارن

 تحقیق ود.ـب افتهــی افزایش خود حد باالترین به خاك
 را مطلـب  این نیز اسفراین رودخانه در گرفته صورت

 رونـد  تابستان در EC تغییرات که طوري به نمود ییدأت
ـ  این زمستان در و داشته را تدریجی افزایش  یراتـتغی

 چند هر ودــنم پیدا کاهش و افزایش تناوبی صورت به
 بـود.  ورودي از بیشـتر  چهارم ایستگاه در آن مقدار که

 ماهیان هــک داد نشان )2003( بوید تحقیقات همچنین
ــزل ــاي آب در آال ق ــیرین ه ــولی ش ــه معم ــدایت ک  ه

 بــر میکرومــوس 1500 تــا 20 بــین هــا آن الکتریکــی
 با لذا ند.ــکن می دــرش خوبی به است، مربع متر سانتی
 آب الکتریکـی  هـدایت  مقـدار  حداکثر که این به توجه

 تابستان در و 340 به زمستان در بررسی مورد رودخانه
 مناسب رسد، می مربع متر سانتی بر میکروموس 358 به

  باشد. می ماهیان از گونهنای پرورش جهت
 )،2006( همکــاران و جلــودار نــادري مطالعــه در  

ـ   ،TDS میــزان لحـاظ  از مختلــف هـاي   ایســتگاه نـبی
 همچنـین  و شـد  مشـاهده  آمـاري  داري معنی اختالف

 در و ودــب هم سال فــمختل فصول تابع TDS میزان
 که بود رــبیشت آن زانـــمی الــس رمترـــگ ولــفص
 مطالعـه  در شـد.  مشاهده نتیجه این نیز تحقیق این در

 بین TDS میزان لحاظ از )،2010( همکاران و واردي
 بعد و ماهی پرورش مزارع از قبل مختلف هاي ایستگاه

ــزارع از ــرورش م ــاهی پ ـــانــرودخ در م ــراز هــ  ه
 افــزایش .شــد مشــاهده آمــاري دار  معنــی الفـــ اخت

 محلول جامد مواد ورود دلیل به تواند می TDS غلظت
 و پرورشـی  مـزارع  غـذادهی  اثـر  در که باشد فراوانی

 پساب به ها، ماهی از اصلــــح مدفوع ورود همچنین
 خروجــی و ورودي اخــتالف تحقیــق ایــن در باشــد.
 TDS تغییـرات  نبـود.  دار معنی TDS لحاظ از مزرعه

 صورت هب چهارم اـــت اول ایستگاه از تابستان فصل در
 فصـل  در و اسـت  مالیـم  شـیب  با صعودي روند یک

ــتان ــزان زمس ــمت در آن می ــی قس ــه خروج  از مزرع
 بـه  توجـه  بـا  احتمـاالً  آن دلیل که است کمتر ورودي

 در رـــ کمت غـذادهی  مزرعـه،  آب دماي بودن تر پایین
  است. بوده فصل این
 پـرورش  بـراي  شـده  یـونیزه  آمونیـاك  مجـاز  حد  
 است لیتر در گرم میلی 1/1-16/1 کمان رنگین آالي قزل

ــاظم   مــا برســی در کــه )2002 خواجــوي، زاده (ک
 در  تابستان  در شده  یونیزه آمونیاك  میزان  نـبیشتری

 در گـرم  میلـی  89/0 با مزرعه) (خروجی دوم ایستگاه
 در گرم میلی 71/0 با سوم ایستگاه در زمستان در و لیتر
 مجـاز  حـد  از کمتر میزان این که شده گیري اندازه لیتر
 آمونیاك تغییرات که این ضمن باشد. می خطر بی و بوده

 تغییـرات  ایسـتگاه  4 در فصـل  دو هـر  در شده یونیزه
  اولیـه   افـزایش  از پـس  آن میـزان  و نبـوده  داري معنی
 آمونیـاك  میـزان  که  طوري هب کند می پیدا کاهشی روند

 50 زمسـتان  فصـل  در چهـارم  ایستگاه در شده یونیزه
 درصـد   30 تابسـتان  فصل در و مزرعه ورودي درصد
  شد. گیري اندازه مزرعه ورودي از بیشتر
  در  BOD5 پیداســت  نتــایج  از کــه طــور همــان  
 کنـد  مـی  پیدا افزایش داري معنی طور به خروجی محل

 ذرات و مـاهی  فضـوالت  وجـود  از ناشی تواند می که
 از خـروج  از بعـد  و باشـد  آب در موجود غذایی مواد

 رونـد  دهنده نشان هـک کرد پیدا کاهش آن میزان مزرعه
 دو در BOD5 میـزان  باشـد.  مـی  رودخانـه  خودپاالیی

 زمسـتان  بـه  نسـبت  تابستان در چهارم و سوم ایستگاه
 بیشـتر   الیتـــ فع توانـد  مـی  آن علـت  که است باالتر

 فصـل  ایـن  در روخانه در موجود هاي میکروارگانیسم
 همکـاران  و جلودارزاده نادري تحقیق اساس بر باشد.
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ــوي )،2006( ــاران و موس ــاي و )2010( همک  و تکین
ــاران ــرات )2009( همک ــن تغیی ــت ای ــین در کمی  ب

 قــیـقــتح اسـاس  بر و باشد نمی دار معنی ها ایستگاه
ــو ــاران و پوالتس ــد )2004( همک ــن رون ــرات ای  تغیی

 فصـل  در گرفتـه  صورت تحقیق در .باشد می دار معنی
 دوم ایسـتگاه  در آن دار معنـی  افـزایش  از پس تابستان

 بعـد  ایسـتگاه  دو در تغییـرات  روند مزرعه) (خروجی
 کمـی  آن رفتـار  زمسـتان  فصـل  در ولی نبود دار معنی

 هـاي  ایسـتگاه  در تغییـرات  که اي گونه به بود متفاوت
 ایـن  سـوم  ایسـتگاه  در و بـوده  دار معنـی  سوم تا اول
  نبود. دار معنی یرـتغی

 ایستگاه 3 انتخاب با )2002( خواجویی زاده کاظم  
 همچنین  و  مزارع خروجی مزرعه، اولین باالدست در

 نوبت دو در برداري نمونه و مزرعه آخرین دست پایین
 مـاهی  پرورش مزرعه 3 پساب تأثیرات عصر، و صبح
 اکسیژن محلول، اکسیژن کیفی پارامترهاي بر را آال قزل

 آمونیـوم،  نیتریـت،  نیتـرات،  شـیمیایی،  زیست خواهی
 رودخانـه  آب PH و الکتریکـی  هدایت اورتوفسفات،

 یک واریانس آزمون نتایج د.دا قرار ارزیابی مورد هراز
 مـابین  ها پارامتر غلظت میانگین مقایسه منظور به طرفه

ــتگاه ــاي ایس ــه ه ــرداري نمون ــان ب ــه  داد  نش ــین ک   ب
 در COD و نیتریــت ايهــرپارامت غلظــت انگینــــمی

 ).>05/0p( دارد وجـود  دار معنـی  اخـتالف  ها ایستگاه
 بـین  کـه  داد نشـان  آمـاري  آزمـون  این نتایج چنین هم

ـ  فسفات، نیترات، پارامترهاي غلظت میانگین  ومـآمونی
 دار معنـی  اخـتالف  ها ایستگاه مابین هانمونه BOD5 و

  .است نداشته وجود
 پـرورش  مـزارع  کـه  شـد  مشخص مطالعه این در  

 نـای و شوند می آب فسفات میزان افزایش باعث ماهی
ــین( باشــد مــی قبلــی مطالعــات مشــابه موضــوع  و آب
 گیلپارت ؛2011 همکاران، و کامارگو ؛2011 همکاران،

 در زمان طول در فسفات تغییرات ).2012 همکاران، و
 دوم درجـه  مـدل  یـک  از زمسـتان  و تابستان فصل دو

 یافته افزایش آن مقدار ابتدا در یعنی است کرده تبعیت
 کاهشی روند که تفاوت این با یابد. می کاهش سپس و

 از زمسـتان  در و بعـد  به دوم ایستگاه از تابستان در آن
   باشد. می بعد به سوم ایستگاه

 مطالعـه  مـورد  پارامترهاي تغییرات روند بررسی با  
 ایستگاه در NO3 پارامتر که شود می حاصل نتیجه این

ــایین فصــل دو هــر در چهــارم ــزان از از پ  ورودي می
 بابـت  ایـن  از قائـدتاً  ایـن  بنـابر  و اسـت  شده مزرعه

 کاهشـی  رونـد  نیز PH داشت. نخواهد وجود مشکلی
 در کـه  اسـت  گونـه  بـه  تغییـرات  ایـن  هرچنـد  داشته

 ورودي میـزان  به نزدیک بسیار چهارم ایستگاه تابستان
 اهشیــک تغییرات روند لیــک ورــط به و بوده مزرعه
ــی ــد. م ــاي باش ــار و NH4، BOD5، PO4 پارامتره  ب

 خـود  رــــ حداکث میـزان  بـه  رسیدن از پس باکتریایی
 بـه  توجـه  بـا  کـه  انـد  گرفتـه  پیش در را کاهشی روند

 فاصله شـــافزای اــب رود می انتظار شده رسم نمودار
 خـود  اولیـه  مقـدار  بـه  هـا  آن میزان چهارم ایستگاه از

ــد. ــاکتور دو برس ــز EC و TDS ف ــد نی ــد هرچن  رون
 نمـودار  بررسـی  بـا  ولی باشد می افزایشی آن تغییرات
 بـا  حتـی  هـا  آن افزایش رسد نمی نظر به ها آن تغییرات

 کـه  باشـد  اي گونـه  به چهارم ایستگاه از گرفتن فاصله
 میـان  ایـن  در آیـد.  حسـاب  بـه  کننـده  محدود عاملی
 بـا  کـه  اي گونـه  بـه  دارد متفـاوتی  شـرایط  دما فاکتور

ــزایش ــله اف ــی از فاص ـــت در خروج ــد ابستانــ  رون
 و اســت کاهشـی  زمسـتان  در و افـزایش  آن تغییـرات 

 دماي به انهـــرودخ آب دماي فاصله افزایش با مسلماً
 بودن انیــــکوهست به توجه با و شده نزدیکتر محیط

ــه ــود و منطق ــتان وج ــرد زمس ــتان و س ــدل تابس  معت
 هـــ ب دمـا  افـزایش  کـه  است گونه به دمایی راتـتغیی

 افتد می اتفاق تندتر شیب با آن کاهش ولی مالیم شیب
 را مطلـب  صـحت  ایـن  نیـز  دمایی تغییرات نمودار و

ــد. مــی نشــان ــا ده ــراین بن ــا ب ــی دم ــد م ــاملی توان  ع
   گردد. تلقی زمستان فصل براي خصوصاً کننده محدود
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