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 1396بهمن تاریخ پذیرش:                                              1396تیر  تاریخ دریافت:

  دهيچک
ستگاه يا 4 کمان در قالبنيرنگ يالقزل آ يماه پرورش يها سو در محدوده کارگاه قره رودخانه کيفيت آب تحقيق اين در

 4ن دست به فاصله ييستگاه پاياو  آخر مزارع ستگاهيا ،ن کارگاههايبستگاه يستگاه شاهد(، ايعنوان اهستگاه باالدست )بيا شامل
 نيهدف از ا. شد يبررسکبار يروز  45، هر 1395و بهار  1394زمستان  يها فصل ماه در 6 يط  مزرعهن ياز آخر يلومتريک

 و مواد معلق ،pHژن محلول، ياکس ،يکيت الکتريهدا ،تيترين، تراتين، تيائيقل، اکيآمون ،دما شامل ييپارامترها يق بررسيتحق
ن يب يستگاههايمربوط به ا اکيزان آمونيمن ين و کمتريشتريج نشان داد که بيمورد نظر بود. نتا يستگاههايدر اآب  محلول

با  يداريدست آمد که به طور معنهتر بيگرم بر ليليم 15/0±13/0 و 58/0±23/0ه مقدار بب يترتبه  ن دستييپاو  کارگاهها
تر به طور يگرم بر ليليم 15/0±04/0زان يبه م آخر مزارعستگاه يت در ايتريزان نين ميهمچن .(p<05/0هم تفاوت داشتند )

ب يترات به ترتياک و نين آمونيانگيحداکثر م يبردارنهاز نظر زمان نمو (.p<05/0گر بود )يد يستگاههايباالتر از ا يداريمعن
ت در خرداد ماه مشاهده شد که با يتريو ن يکيت الکتريت، هدايائيزان قليدست آمد. حداقل مهبهشت بيو ارد يد يماهها در
ژن محلول و ياکس ( دما،ياصل يها ل مولفهي)تحل PCA يز آماريبراساس آنال(. p<05/0) داشتند يدارير ماهها تفاوت معنيسا
ش يافزاط يز در محيترات نيزان نيم ،ش دماي. با افزاندرا نشان داد يمنف يرگذارين تاثيشتريب pHو ر مثبت ين تاثيشتريت بيائيقل

 يبراساس همبستگ ياصل يهال مولفهيدر تحل .بوددر آب با کاهش دما در ارتباط  اکيش آمونيبرعکس افزا يول داشت
را از خود نشان  يشترير بيمقاد ن دستييپا کارگاهها ون يب يستگاههايشده در ا يبررس ياکثر فاکتورها ،جيها با نتاستگاهيا

ت يفير را بر کين تاثيشتريب کارگاههان يب ستگاهيدر ا يپرورش ماه پساب مزارع يخروجتوان گفت که يم يبنددر جمعدادند. 
 .   نشان دادندآب 
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 مقدمه
 جاري هاي آب هايزيستگاه شاخصبه عنوان  هارودخانه

 تأثير تحت، طبيعي تغييرات از جداهستند اما امروزه 

 عميق هاي درمعرض دگرگوني انسانها، مؤثر هاي فعاليت

ت آب يفيک (.Bekche pour, 2012) است گرفته قرار
 ييايميک و شيولوژي، بيکيزيف يف اجزايبا توصها رودخانه
، مواد جامد معلق، درجه حرارت، pHها مانند  رودخانه

ها  ونين، کاتيک، فلزات سنگيولوژيژن بياز اکسيرنگ، بو، ن
 Ngoye؛Sakhaei et al., 2017 ) شود يان ميره بيو غ

and Machiwa, 2004.)  
 ندهيآال عوامل از يکي يورپريصنعت آبز يپساب خروج

 يماه پرورش مزارع پساب .شودمي محسوب هارودخانه

ق ياز طر رودخانه سازگان بوم بر تأثيرات مخرب ،آالقزل
 معلق، جامد مواد ،فسفر( و ازت ويژه )به يمواد مغذ ديتول

 .دارد شيميايي مواد هايمانده يباق و زاعوامل بيماري
مواد جامد  يحاو ياهمزارع پرورش م ين خروجيهمچن

 ) باشديم يخورده نشده و مدفوع ماه يمعلق، غذا

Guilpart et al., 2012؛Varedi et al., 2007 .)
ط، يجاد شده توسط پساب مزارع پرورش در محيرات اييتغ
کنندگان از ر استفادهيم بر منافع سايطور مستقتواند به يم

رار ق ير آب و پس از مزرعه پرورش ماهيآب که در مس
اگر  بنابراين،. رات مخرب داشته باشديتأث ،رنديگ يم

 پساب بسيار کوتاه فواصل در يپرورش ماه يکارگاهها

 رها به رودخانه تصفيه سيستم هرگونه بدون را خروجي

 منجر آب شديد کيفيت افت به تواندمي امر اين سازند،

  (.Vaez tehrani et al., 2004) گردد
بر  ير پساب پرورش ماهيتاث در مورد يمختلف يپژوهشها

در رودخانه ها انجام گرفته است. ت آب رودخانهيفيک يرو
 غلظت و يپروريآبز تراکم بين يداريمعن يهراز، همبستگ

گرديد  مشاهده به رودخانه وارد شدهاک آموني
(Kazemzadeh et al., 2002).  اثرات  گريد يبررسدر

ب رودخانه آ يفيک ياز فاکتورها يپساب مزارع بر برخ
اثرات  ندهدهج نشانينتاو  مورد مطالعه قرارگرفت جابير

بود ت آب رودخانه يفيبر ک يمخرب مزارع پرورش ماه

(Ghamarnia and Asadi, 2011 براساس .) پژوهش
Ardakani انيرودخانه کبک ي( بر رو2014) و همکاران ،

 حد با ارزيابي مورد هايپيراسنجه غلظت ميانگين مقايسه

 و مصارف سطحي آب منابع براي شده تعيين ندارداستا

 بود آن بيانگر دست پايين ايستگاه هاينمونه در کشاورزي

خودپااليي  توان حاضر حال در کبکيان رودخانه که
 و تکثير هايکارگاه تعداد افزايش با ولي دارد، را هاآالينده
 آالينده منابع بر نظارت عدم چنين هم و ماهي پرورش

 بروز ويژه به جدي معضالت با نزديک ايآينده رورودي، د

 يبر روق يتحقدر شد.  خواهد مواجه گراييتغذيه پديده
 و آمونيوم هاييون غلظت گاماسياب ميانگين رودخانه

 برداري بهنمونه هايايستگاه ساير با شاهد ايستگاه نيتريت

 اثر بر رودخانه به مغذي مواد از توجهي بار قابل ورود دليل

 روستاهاي فاضالب همچنين و پروريآبزي هاي تيالفع

  Tayebi and) داشته است دارمعني تفاوت اطراف

Sobhan Ardakani, 2012). 
باشد  يمهم کشور م يها ن روخانهياز ا يکيسو قره رودخانه

 21لومترمربع يک 14161ز آن به وسعت يکه حوزه آبخ
ل را يدبو ار يجان شرقيدرصد از مساحت دو استان آذربا

  يوند رودهاياز پو  (Javan et al., 2013رد )يگ يدر برم
 رودخانه  نيتر پرآبکه گردد  يم  ليگر تشکيمتعدد د  پرآب
ر يدر طول مس رود. يشمار م  به  لياردب  استان  يداخل  يدائم

ت هستند يدر حال فعال ين رودخانه مزارع پرورش ماهيا
 يهاتيفعال نياز ستم ها متاثر اير اکوسيکه همانند سا

ر يدر مورد تاث يپژوهشکن تابحال يباشند. وليم يانسان
 يبر رو ،کماننيرنگ يآالقزل يپساب مزارع پرورش ماه

لذا ت انجام نشده است. ياهم با ن رودخانهيت آب ايفيک
آب  ييايميکوشيزيف يفاکتورها يبررسق يتحقن يهدف از ا

-قزل يش ماهپرور يکارگاههادر محدوده  سوروخانه قره

   باشد.يکمان منيرنگ يآال
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 کار مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 يقه شرقيدق 44درجه و  47 محدوده درسو  قره  رودخانه
قه يدق 45درجه و  37و  يقه شرقيدق 42درجه و  48تا 

 واقع شده است. يقه شماليدق 36درجه و  38تا  يشمال
  )باغرو( در شرق  تالش کوه  از رشتهن رود يا (1)شکل 

عبور از   رخود ضمنيرد و در مسيگ يم  سرچشمه  لياردب
  از جمله  قسمت  نيا  يجار  يها آب  لياردب  دشت
  سرانجام  رودخانه  نيد. اينما يم  يآور را جمع  يچا يبالخل

 شود يم  هيتخل  ارس  يمرز  رودخانه  اصالندوز به  در محل

(Javan et al., 2013). مورد  يها ستگاهيا يمکان تيموقع
 بر GPSاز دستگاه سو، بخش کنگرلو(  مطالعه )رودخانه قره

 شده است.  ارائه 1در جدول رودخانه  يرو
 

Figure 1: Location of sampling stations in 

Gharehsou River of Ardabil Province. 

 

Table 1: The Location of sampling stations in 

Gharehsou River. 

 

 
 

 

 

 

 يو نمونه بردار ستگاهیاانتخاب 
 يماه پرورش و کارگاه تکثير 7سو  قره رودخانه در طول

ستگاه در طول رودخانه به يا 4تعداد   انتخاب و آال قزل
ها )بعنوان  ستگاه باالدست و قبل از کارگاهي( ا1ب يترت

تگاه آخر سي( ا3ن کارگاهها يستگاه بي( ا2ستگاه شاهد(، يا
از  يلومتريک 4دست و به فاصله نييستگاه پاي( ا4 ومزارع 

 يسنجش فاکتورها يد. براين گرديين کارگاه تعيآخر
مورد مطالعه در  يها ستگاهيآب از ا ييايميو ش يکيزيف

-روز نمونه 45 يها به فاصله 1395و بهار 1394زمستان 

 انجام شد. يبردار
 

 سنجش فاکتورها
(، هدايت˚Cحرارت ) ، درجه(DO)ژن محلولياکس

 رودخانه توسطدر محل و در کنار   pHو (EC)  يالکتريک

   مدل 1آب  ييايميکوشيزيدستگاه پرتابل ف

WQMيشد. برا ادداشتيو  يگيراندازه يا بصورت لحظه 
اک، يت، آمونيتريترات، نيهمچون ن ييز فاکتورهايآنال

TDS ،TSS2ت و يائي، قل
BOD5 آب در  يها، نمونه

داخل  خيدر کنار  و يکيز در تاريلن تميات يوف پلظر
 Camargoشگاه منتقل شدند )يبه آزماورتان ي يخدان پلي

et al., 2011.) 
، اکيآمونزان يمشگاه يبه آزما آب يهانمونه پس از انتقال

با دستگاه  يسنجرنگ  روشق ياز طر تيترينو  تراتين
 ,APHA)ن تست مورد سنجش قرار گرفتند يفتومتر پال

زان کل مواد جامد محلول با استفاده از يسنجش م. (2005
انجام  (MM40 CRISON)مدل  TDSدستگاه سنجش 

نجي و ــس از روش وزن TSSمحاسبه  يبرا و
 بات يائي. قلرسوب استفاده شد رمــري جــدازهگيــان

  (. APHA, 2005) شد يريگ اندازهون يتراسيروش ت
 

                                                           
1. 

Water Quality Meter 
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 ها داده يآمار ليه و تحلیتجز
مختلف  يستگاهايشده در ماهها و ا يآورجمع يهاداده

 -کولموگروفقرار گرفت. از آزمومن  يمورد بررس
ر ياز آزمون غشد.  استفاده تهينرمال يبررس يبرا رنوفياسم

مختلف  يها سه گروهيمقا يبراس يکروسکال وال يپارامتر
 >05/0pها  آزمون يدار ياستفاده شد. حداقل سطح معن

انحراف  ± نيانگيها به صورت م ه شد. دادهدر نظر گرفت
 ها در فصولان دادهيم يهمبستگ يبررسارائه شدند.  اريمع

با استفاده از  Canocoمختلف توسط نرم افزار  يو ماهها
 (.Zuur et al., 2007) صورت گرفت يصيل تشخيتحل
 21نسخه  SPSSاز نرم افزار  يآمار يزهايانجام آنال يبرا

 2013نسخه  Excelرها از نرم افزار رسم نمودا يو برا
 د.ياستفاده گرد

 
 جينتا

 آب یيايميکوشیزيف يفاکتورها
 يستگاه مورد بررسيو ا ماهج حاصل از فاکتورها براساس ينتا

زان يمن يترنييپا و نيباالتر. (3و  2)جداول  قرار گرفت
که  دست آمدهب 4ستگاه يا و 2ستگاه يدر ا بيبه ترت اکيآمون

زان يم. (p<05/0با هم تفاوت داشتند ) يدارينبه طور مع
از  يستگاه اول بود وليباالتر از دو ا 4و  3ستگاه  يترات در دو اين

 .(p>05/0افت نشد )ين آنها يب يداريتفاوت معن ينظر آمار
باالتر از  يداريه طور معنب 3ستگاه يت در ايتريزان نيم
از نظر  ار فاکتورهيسا(. p<05/0)بود گريد يستگاههايا
)جدول  نشان ندادند يگر تفاوت آماريبا همد يستگاهيا

تر از نييپا 1ستگاه يا در ن درجه حرارتيانگيطور م. به(2
نسبت  2ستگاه يدر ا TDSزان ين مي. همچنبودستگاه يا 3

انس باال در يبه علت وار يستگاهها باالتر بود وليگر ايبه د
-يتفاوت معن ياز نظر آمار يبردارمختلف نمونه يماهها

 . (2)جدول  (p>05/0) را نشان نداد يدار
آب رودخانه  ييايميکو شيزيف يفاکتورها ماهانه نيانگيم

ن فاکتورها از نظر زمان يرا ب يداريتفاوت معنسو  قره
ن يانگيحداکثر م. (3داد )جدول نشان  يبردارنمونه
شتر يب يداريطور معن هدست آمد که بهب ياک در ديآمون
ت در يائيزان قليحداقل م(. p< 05/0بود ) گريد يماههااز 

 دست آمدماهها ب سايرتر از نييپا يداريخرداد بطور معن
(05/0 >pباالتر .)بهشت ماه يترات در ارديزان نين مي

 يه ماههايباالتر از بق يداريطور معنهحاصل شد که ب
ت يتريو ن يکيت الکتريمقدار هدان يترکمبود.  يبردارنمونه

کمتر از  يداريطور معندر خرداد ماه مشاهده شد که به
 . (3)جدول  بود يبردارنمونه ير ماههايسا

 
 

:)  (

Table 2: The average (Mean ±SD) physicochemical factors of the river Gharehsou from  December 2015 to May 2016 

in different stations.

 پارامتر
 ايستگاهها

 4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه  1ايستگاه 

 b19/0 ±32/0 a23/0 ±58/0 b15/0 ± 38/0 c13/0 ± 15/0 آمونياک کل )ميلي گرم بر ليتر(

 a44/21 ±85/148 a81/19±72/170 a54/29 ±60/163 a64 /31 ± 90/183 )ميلي گرم بر ليتر( قليائيت

 55/7 ± 52/2 25/7±  48/4 95/5±91/3 52/5±74/2 نيترات )ميلي گرم بر ليتر(

 b01/0±05/0 b03/0±09/0 a04/0 ±15/0 b01/0 ± 05/0 نيتريت )ميلي گرم بر ليتر(

EC )15/2±  26/0 12/2± 23/0 37/2± 28/0 74/1± 16/0 )ميلي موسي بر سانتي متر 

 57/15 ± 65/2 15/15 ± 05/4 95/14± 41/3 68/12± 59/2 دما )درجه سانتي گراد(

 92/9 ±39/1 68/8 ± 36/0 43/9±28/0 24/9±63/0 )ميلي گرم بر ليتر( اکسيژن محلول
pH 28/0±58/7 38/0±79/7 44/0 ±87/7 36/0± 72/7 

TDS1)50/749± 15/63 50/760 ± 31/64 25/816±50/92 25/716±44/13 )ميليگرم بر ليتر 

TSS2)07/0± 05/0 82/2 ± 2/ 72 30/1±23/1 33/4±22/4 )ميليگرم بر ليتر 

  
                 :

                  p<
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Table 3: Monthly average (Mean ±SD) of physicochemical factors of the river Gharehsou from December 

2015 to May 2016 

 پارامتر
 ماههاي نمونه برداري

 خرداد  ارديبهشت  اسفند دي 

  /  ± a17/0 ±82/0  b08/0 ±20/0  b17/0 ±25/0  b08/0   آمونياک کل )ميلي گرم بر ليتر(

 a6/4 ±27/158  a66/25±85/183  a2/10±217  b35/6± 95/107  )ميلي گرم بر ليتر( قليائيت

 c33/1±85/1  b47/0±57/4  a60/1± 55/16  b43/0±3/3  نيترات )ميلي گرم بر ليتر(

 a02/0±09/0  a03/0±11/0  a05/0±12/0  b008/0±03/0   نيتريت )ميلي گرم بر ليتر(

EC )ميلي موسي بر سانتي متر(  a07/0  ±33/2  a19/0 ±17/2  a23/0±44/2  b04/0 ±44/1 

 b25/0 ±22/8  b85/0 ±2/9  a38/1 ±20  a92/0 ±22  دما )درجه سانتي گراد(

 36/8±4/0 09/10±82/0 5/9±33/0 عدم وجود داده )ميلي گرم بر ليتر( اکسيژن محلول
pH  a17/0±33/8  a08/0±42/8  b01/0±08/7  b01/0±14/7 

TDS1)ميليگرم بر ليتر(  a88/23±75/778  a52/59±75/814  a9/42±50/838  b93/44±50/610 

TSS2)ميليگرم بر ليتر(  a68/3±25/8  d002/0±006/0  b02/0±23/0  c007/0±04/0 

 
:

           p<

 
-آب رودخانه قره ييايميو ش يکيزيف ين فاکتورهايانگيم

سه قرار يمورد مقا يالمللنيب ياستاندارهال با يسو اردب
آورده شده است. براساس  4ج آن در جدول يگرفت که نتا

قابل  تيتريو ن ژن محلولياکس، pHزان يسه مين مقايا
ترات ياک و ني، آمونيکيت الکترير هدايقبول بود اما مقاد

باالتر از حد  ينمونه بردار يستگاههاياز ماهها و ا يدر بعض
 يآبز يترات برايزان نيمجاز نشان داده شد. اگر چه م

 ص داده نشد. يباالتر از مجاز تشخ يپرور
 

 يهاو ماه یيايميش -يکیزيف ين فاکتورهايارتباط ب
 يبردارنمونه

 ياه ل مولفهي)تحل PCA يز آماريج حاصل از آنالينتا
در  ييايميش -يکيزيف ين فاکتورهاي( ارتباط بياصل
زان ينشان داده است. م 2مختلف در شکل  يها ماه
و  3/83 بيدوم بترت اول و يهاک ازمولفهيهر يرگذاريتاث
رات را ييدرصد تغ 1/96باشد که مجموعا  يدرصد م8/12

و  تيائيشود. در مولفه اول دما و در مولفه دوم قل يشامل م
. دادندر مثبت را نشان ين تاثيشتريب د محلولمواد جام

 يمنف يرگذارين تاثيشترين با توجه به مولفه اول بيهمچ
در  pHمربوط به  يطيمح ين فاکتورهايب يدر همبستگ

براساس مولفه دوم، مواد جامد معلق و  (.5)جدول  بودآب 
ن يب يدر همبستگ يمنف يرگذارين تاثيشترياک بيآمون

ن يشتريب(. 5نشان دادند )جدول  را يطيمح يفاکتورها
و ماهها  ييايميکوشيزيف ين فاکتورهايمثبت ب يهمبستگ

بهشت و يارد يماههابا حرارت ترات و درجهيمربوط به ن
 دست آمد. هخرداد ب

 
و  یيايميش -يکیزيف ين فاکتورهايرتباط با
 يبردارنمونه يستگاههایا

 يل مولفه هايحل)ت PCA يز آماريج حاصل از آنالينتا
 ييايميش -يکيزيف ين فاکتورهايانگين مي( ارتباط بياصل
نشان داده است.  3در شکل  يبردارنمونه يستگاههايدر ا

دوم  اول و يک ازمولفه هاي هر يرگذاريزان تاثيم
درصد  97 باشد که مجموعاًيم درصد 8/5و  2/92بيبترت

 د معلقمواد جامشود. در مولفه اول يرات را شامل مييتغ
(TSS) تيترين ،ر مثبت و در مولفه دومين تاثيشتريب ،
ر مثبت را نشان ين تاثيشتريب يکيت الکتريو هدا تيائيقل
  .(6)جدول  دهنديم
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Table 4: The standard of contamination of running water and its comparison with the measured physical 

and chemical parameters in the Gharehsou River. 

   

Boyd and Gautier, 2000  pH

Kelly et al., 1998   

Boyd and Gautier, 2000   

EEC, 1978   

Schwartz and Boyd, 1994   

McNeely and Neimanis, 1979   

Schwartz and Boyd, 1994  
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Figure 2: Statistical analysis of PCA indicates the relationship between physico-chemical factors.: Temperature 

(TEM), dissolved oxygen (DIO), electrical conductivity (CON), pH (pH), nitrite (TIN), nitrate (NAT), 

ammonium (AMO), suspended solids (TDS), suspended solids (TSS) And alkalinity (ALK). 

 
:PCA

Table 5: The results of PCA analysis on physicochemical factors at different mounts 

 x y 

TEM   

DIO   

pH

CON   

TDS   

ALK   

NIT   

NAT   

AMO  - 

TSS   
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Figure 3: Statistical analysis of PCA indicates the relationship between physico-chemical factors and 

sampling stations. Temperature (TEM), dissolved oxygen (DIO), electrical conductivity (CON), 

pH (pH), nitrite (TIN), nitrate (NAT), ammonium (AMO), suspended solids (TDS), suspended 

solids (TSS) And alkalinity (ALK).  

 
PCA

Table 6: The results of PCA analysis of physicochemical factors changes at different stations.  

AxisAxis

TEM

DIO

PH

CON

TDS

ALK

NIT

NAT

AMO

TSS

 
 يهاستگاهيبا ا TSSو  TDS يفاکتورها ،جيبراساس نتا

ترات، يت، نييايه فاکتورها )قليباالدست و آخر مزارع و بق
ستگاه ي( با دو اpHو  ECوم، يژن محلول، آمونيدما، اکس

. مثبت نشان دادند يهمبستگ ن دستييپاو  ين کارگاهيب
ژن محلول يترات، اکسيدما، ن يورهان فاکتيگر بياز طرف د

ده شد. يد يارتباط منف ستگاه آخر مزارعيبا ا pHو 
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 ير گذارين تاثيشتريبمولفه اول و دوم  و 5براساس جدول 
و  ييايميش -يکيزيف ين فاکتورهايب يدر همبستگ يمنف

  .باشديآب م pHو  ژن محلولياکسستگاهها مربوط به يا
 

 بحث
ژن يم حداکثر غلظت اکسيل تنظيبه دلدرجه حرارت آب 

 يکيولوژيبو  ييايميش يها محلول آب و نرخ واکنش
 يو بحران يطيمح ستيز يپارامترها از يکيعنوان  به
در مطالعه (. Ramesh et al., 2015)ت آب است يفيک

زان ين ميشتريو ب يدآب در  يزان دماين ميکمترحاضر 
 PCA يآمار يزهايبراساس آنال .بدست آمد آن در خرداد

بهشت يارد يرا با ماهها ين همبستگيشتريحرارت بدرجه
د ير شدي( که نشان دهنده تاث2و خرداد نشان داد )شکل 

 يستگاهياز نظر اباشد. يفصول بر درجه حرارت آب م
نشان  که ستگاه باالدست بودين دما مربوط به ايکمتر

بر  دست رودخانهنييپا در يمزارع پرورش ماه ريتاثهنده د
 ي. در پژوهش انجام گرفته بر روباشديم آب يدما يرو

در  (،Ardakani et al., 2014) انيرودخانه کبک
 يخروجپــساب  ايــستگاههــاي تحــت تــاثير

استخرهاي پرورش ماهي بـه دليـل حضور ماهي و 
 دما زيه مواد آلي افزايشهاي گرمـازا در اثـر تجواکنش

ق حاضر يتحق يهاافتهيکه مطابق با  گزارش شده است
 است. 

 يماکروبنتوزژن در فصول مختلف بر جوامع يرات اکسييتغ 
 ,.Ramesh et al) رگذار استيرودخانه تاثرودخانه 

دوره  ين فاکتور طيزان ايم اضرحدر مطالعه  (.2015
ر بود يتر متغيگرم بر ل يليم 92/9تا  36/8ن يب يبردار نمونه
ن يو کمتر دستنييپاستگاه يدر ان مقدار يشتريکه ب

براساس ن يهمچن زان در خردادماه بدست آمد.يم
 ين همبستگيباالتر (4شکل ) PCA يآمار يزهايآنال

ن يا حاصل شد. ن دستييپاستگاه يژن محلول با اياکس
 5) محلول ژنيمقدار اکسژن باالتر از حداقل يزان اکسيم
 يپروريها طبق استاندارد آبزدر رودخانه (تريگرم بر ل يليم
(Boyd and Gautier, 2000م )ان يشدت جر باشد.ي

زمان و مکان ، نوع بستر، ياهان آبزيآب، حضور گ
ژن يزان اکسيط بر ميحرارت مح و درجه يبردار نمونه

. در مطالعه استرگذار يمحلول آب رودخانه تأث
Mesgaran ( بر رو2012و همکاران )رودخانه دوهزار  ي

در  يداريبدون اختالف معن محلول ژنيزان اکسيم ،تنکابن
در  ر بود.يمتغ 93/9تا  34/9ن يمختلف ب يستگاههايا

 زانيم يبر روو فصل ستگاه ير ايتاثز ين ق حاضريتحق
غلظت نسبتاً  را نشان نداد.دار يمعنر يتاثمحلول ژن ياکس
ن دست مزارع پرورش ييدر پا يژن، حتيزان اکسيم يباال
ژن از هوا يافت اکسيو در يکيمکان يبه علت هواده يماه

ش يسبب افزا ياهان آبزين حضور گيباشد. همچنيم
دست شده است. نييستگاه پايژن در ايمقدار اکس ينسب

( 1997و همکاران ) Boaventuraتوسط  يامطالعه مشابه
 . گزارش شده است

در  42/8تا  08/7از  pHمقدار  نيانگيم ق حاضريتحق در
ن يب يداريتفاوت معن يستگاهياز نظر انوسان بود. 

دست مشاهده نشد؛ اما نييباالدست و پا يستگاههايا
بوده و در  يبردارتابع فصول نمونه pHرات ييزان تغيم

باالتر از  pHزان يم و بهمن( ي)د سرد سال يماهها
  pH کاهش مقداربود.  بهشت و خرداد(ي)ارد گرم يماهها

وارد شده  يو خانگ يد پساب کشاورزوبه ور ياديارتباط ز
ر ير فاکتورها تأثيکه همزمان بر سادارد به رودخانه 

در رودخانه  pHمقدار  يکن به طور کليگذاشته است. ول
براساس ( 4)جدول  5/6-5/9قابل قبول سو در حد  قره

( قرار Boyd and Gautier, 2000  مختلف ) ياستاندارها
( 2و شکل  5)جدول  PCA يزهايج آناليبراساس نتا. دارد
بهشت و خرداد يارد يبا ماهها pH ين ارتباط منفيباالتر

ماه  2ن يدر ا pHکه نشان دهنده کاهش  مشاهده شد
   اشد. بيو اسفند م يد ينسبت به ماهها

ت ي( و هداTDSن مقدار مواد جامد محلول )يشتريب
و و  بدست آمد گاههان کاريبستگاه ي( در اEC) يکيالکتر

ت يهدامقدار . نددر ارتباط بودگر ين دو فاکتور با همديا
ستگاه دوم يدست ابتدا در ا نيياز باالدست به پا يکيالکتر

نشان  يدست روندکاهش نييش و سپس به سمت پايافزا
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ن کارگاهها يستگاه بيستگاه باالدست تا اياز ا نيهمچن .داد
ش ياد جامد محلول افزامقدار مواد جامد معلق کاهش و مو

 يل مواد جامد معلق در طيشان دهنده تبدداشت که ن
 اطراف ياهان آبزيگباشد. ير به مواد جامد محلول ميمس

ن رسوب مواد يمصرف مواد محلول و همچن با زين رودخانه
براساس مطالعه  .شوديمخانه درو ييسبب خودپاال

Midlen  وRedding (1998 مواد جامد معلق پساب )
 4/11 -5/1ن يتواند بيم يمزارع پرورش ماه يخروج

تر يگرم در ليليم 17تا  يعاد يتر در روزهايگرم در ليليم
ن حال يبا ار باشد. يشستشو و برداشت متغ يدر روزها

ن غلظت مواد جامد محلول و معلق رودخانه رودخانه يباالتر
 ,Westersسو در محدوده استاندارد مواد جامد آب ) قره

ان يرودخانه کبک يبر رو يقيدر تحقباشد. ي( م2000
 خروجي محلول در جامدات کل و الکتريکي هدايت ميزان

بود  ورودي از بيشترل ورود پساب يبه دل ها کارگاه
(Ardakani et al., 2014 .) ورود پساب مزارع پرروش

(، مواد جامد محلول TSSزان مواد جامد معلق )يبر م يماه
رگذار خواهد بود يتاث يکيالکتر تي( و هداTDSدر آب )

(Ardakani et al., 2014.)  ز يج آنالينتابراساسPCA 
و  TDS ين فاکتورهايب يمثبت يمبستگه 3در شکل 

TSS مشاهده شد.  آخر مزارعو  باالدست يهاستگاهيدر ا
از  يکيهر  يرگذاريزان تاثيم 5براساس جدول 

-يمزان و بصورت مثبت يک ميبه  TSS ،TDSيفاکتورها
 يرگذاريت تاثيائيو قل يکيالکتر تيکه هدايباشد در حال

مواد جامد را نشان دادند.  TDSو  TSSو عکس  يمنف
ها به مواد جامد محلول  يت باکتريز در اثر فعاليمعلق ن

عت يطب يايگو TDSاز  ييشوند و درصد بااليل ميتبد
هر چه و   (Udhayakumar, 2016)آب است  ييايقل

ت يشتر باشد، قابليشده در آب ب مقدار امالح حل
 Boyd andابد )ي يش ميز افزاين يکيالکتر تيهدا

Gautier, 2000.)  
 183تا  148ن يب سودر رودخانه قره تيائيقلزان يم
زان يم يستگاهيا يبود. در بررس ريمتغ تريگرم بر ل يليم
ستگاه ينسبت به ا ن کارگاههايبستگاه يت در ايائيقل

ت حضور يائيزان قليکه ميي. از آنجاشتش دايافزاباالدست 
 يها ونيگر يدهد و از طرف د يکربنات را نشان م يها وني

، هر هستندگذار  ز اثريزان مواد جامد محلول نيکربنات بر م
که بعد از ورود پساب  ن کارگاههايبستگاه يدو فاکتور در ا

ر يدر ادامه مس يش را نشان داده است وليافزا ،مزارع است
ت آب يائيزان قليم از آخر مزارعستگاه يدن به ايرسبعد از 
که  شده است ز ين  TDSسبب کاهش که شده کاسته 

اطراف رودخانه و  ياهان آبزيگحضور  تواند به علتيم
و  Hosseini در مطالعه  .منطقه باشد يط توپوگرافيشرا

ن يبعد از آخر TDSزان ين ميشتريب زين (2013) همکاران
ت از يائيش قليزان افزايمزارع مشاهده شده است که با م

را نشان داده  يمين مزارع رابطه مستقيباالدست تا آخر
 است.  
گرم يليم 58/0تا  15/0اک از يمقدار آمونق حاضر يدر تحق

ن يستگاه بين مقدار آن در اير بود و باالتريمتغتر يبر ل
اک کل در يآمونحداکثر  نيهمچنافت شد. يکارگاهها 
 يمشاهده شد که همبستگدر بهار حداقل آن  وزمستان 

 نشان داده شده است. 2ماه در شکل  ياک با ديآمون يباال
 ياهان آبزيآب، پوشش گ يل دمايبه دلرات يين تغيا

ر ياک به سايونل آميدر تبد هايت باکتريرودخانه و فعال
زه يونيرياک غيمقدار مجاز آمونبراساس . باشديمبات يترک

در  ،يجار يدر آبها( 4)جدول تر( يگرم بر ليليم 1/0)
ان ياک از حد آستانه تحمل آبزيستگاهها مقدار آمونيتمام ا
( در مطالعه 2013) و همکاران Hosseini . بودباالتر 

ن يدر ب اکيآمون گزارش کردند کهجاب يرودخانه ر
 ين دست دارايياز باالدست به پا مختلف يها ستگاهيا

اک ين مقدار آمونيکه باالتر يبطور ؛بود يدار يمعن اختالف
ن مزارع يخربعد از آتر يگرم بر ليليم 13/1زان يکل به م

اک از يل آن ورود آمونيکه دل افت شدي ياهپرورش م
ن يهمچن. ان شديب يق پساب حاصل از پرورش ماهيطر

Viadero ( حداکثر آمون2005و همکاران )زه يونيرياک غي
متاثر از پساب  يدر منابع آبتر را يگرم بر ليليم 08/0

تر از نييگرازش کردند که پا يمزارع پرورش ماه يخروج
 باشد. يقزل آال م يحد آستانه تحمل ماه

http://jae.hormozgan.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Hosseini
http://jae.hormozgan.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Hosseini
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گرم يليم 55/7) تراتين زانين ميشتريب يستگاهياز نظر ا
بدست  ن دستييپاستگاه يسو در ا رودخانه قره تر(يبر ل

 نيتروژني ترکيبات ديگر و هانيترات کلي غلظت طوربهآمد. 

 و کشاورزي هايآلودگي فرسايش، عواملي چون به

 هاکروارگانيسممي حياتي توده نيتريفيکاسيون  فرايندهاي

ت يتريمقدار ن(. Abbaspour et al., 2014دارد ) بستگي
 تريگرم بر ل يليم 15/0تا  05/0ن يسو ب در آب رودخانه قره

آخر ستگاه يستگاه باالدست تا ايت از ايتريبود. ن ريمتغ
کاهش  ن دستييپاستگاه يادر ش و سپس يافزا مزارع

ژن ياکس يتواند به علت حضور مقدار بااليکه م افتي
اک به يآمون باشد که ن دستييپاستگاه يدر ا محلول

 مثبت ارتباط. ل شده استيترات تبديو سپس ن تيترين
بوضوع  3در شکل  آخر مزارعستگاه يت و ايتريزان نين ميب
زان يم 2گر براساس شکل ياز طرف د شود.يده ميد
که  را نشان داد يارتباط منفگرم سال  يبا ماههات يترين
ش يبر اثر افزاترات يت به نيتريل نيتبد ن است کهيا انگريب

 يها يت موجودات و باکتريش فعاليجه افزايدما و در نت
و  Hosseini در مطالعه  باشد.يمت يتريه نيو تجز يآبز

بعد از  يلومتريک کيستگاه ير از دي( ن2013) همکاران
ترات در حال يزان نيط مين مزارع با بهبود شرايآخر
که نداشت يشيت روند افزايتريزان نيم يش بوده وليافزا
 کند.يد ميياضر را تاح قيجه تحقينت

ل در يسو اردبرودخانه قره ييايميکوشيزيف يهافاکتور
به  نکمانيرنگ يآالقزل يپرورش ماه يمحدوده کارگاهها

 يد و همبستگيانه مطالعه گردو ماه يهستگايادو صورت 
افت يبهشت و خرداد يارد يهاماهبا ترات ينن يب يمثبت

زان يش دما ميگرم سال با افزا يها در ماه کهيشد؛ بطور
مثبت  ين همبستگيهمچنافت. يش يط افزايترات در محين
، ECوم، مواد معلق نامحلول، يت، آمونيتري، نتيائيقلن يب

TDS  وpH از طرف  .افت شدي ياسفند و د يهابا ماه
ترات با يدما و ن ين فاکتورهايب يارتباط منفگر يد

وم و يژن محلول، مواد جامد معلق، آمونياکس يفاکتورها
 يهمبستگ يستگاهياز نظر ا. ده شديد يکيت الکتريهدا

 يهاستگاهيدر ا TSSو  TDS ين فاکتورهايمثبت ب

گر يو از طرف د مشاهده شد آخر مزارعو  باالدست
 pHو  ECوم، يژن محلول، آمونيترات، دما، اکسيت، نيئايقل

ن ييپاو  ن کارگاههايب يهاستگاهيبا ا يمثبت يهمبستگ
 وضعيت به توجه با مجموعدر . نشان دادند دست

به دست آمده  جيبا در نظر گرفتن نتاو  نهرودخا خودپااليي
پساب مزارع در  يوجخر يشگاهيو آزما يدانياز مطالعات م

ت آب يفير را بر کيتاثن يشتريها بهن کارگايب يهاستگاهيا
 نشان دادند. 
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Abstract 

In this research, the water quality of Gharehsou River within the fish farms in the 4 stations 

including the upstream station (as a control station), the station between farms, the station 

after the last farms and downstream after 4 km away from the last fish farm, was surveyed 

every 45 days from the December 2015 to May 2016. The purpose of this study was to 

investigate parameters including water temperature (˚C), dissolved oxygen (DO), electrical 

conductivity (EC), pH, alkalinity, ammonia, nitrate, nitrite, TDS and TSS at the desired 

stations. The results showed that the highest and lowest levels of ammonia in stations between 

farms and downstream were found 0.58 ± 0.23 mg.l
-1

 and 0.15 ± 0.13 mg.l
-1

, respectively, 

which was significantly differed (p<0.05). Also, nitrite level at station last farms was 

0.15±0.04 mg.l
-1

 significantly higher than other stations (p<0.05). In terms of sampling time, 

the maximum mean ammonia and nitrate content were obtained in January and May, 

respectively. Minimum alkalinity, EC and nitrite were observed in June, which had a 

significant difference with other months (p<0.05). Based on statistical analysis PCA 

(principal component analysis), temperature, dissolved oxygen and alkalinity showed the 

greatest positive impact and pH had most negative impact. Also with increasing temperature, 

ammonium nitrate was increased; but on the contrary, increase the nitric acid in water to be 

associated with reduced temperature. According to correlation station with the results, most of 

the examined factors showed higher values in stations between farms and downstream. So 

aquaculture effluent in stations between farms showed the greatest impact on water quality.  
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