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چكيده
15 بلوچستان، و سيسـتان استان د ر چابهار شـرق شهرسـتان در گواتر ميگوي پسـاب مزارع پرورش وضعيت منظور شـناخت به
(محل خليج گواتر و فرعي) (خروجي زهكشهاي اصلي زهكش كانال مزارع)، آب آبرسـان (ورودي كانال منطقه سـه ايسـتگاه در
فسفات، فسفر اندازهگيري جهت آذر) تا (تير 83 سال د ر پرورش دوره يك طي آب، از نمونهبرد اري گرديد . انتخاب تخليه پساب)
محيطي با زيست نظر از سه منطقه اين كه موضوع است دهنده اين بررسي نشان از اين حاصل پذيرفت. نتايج انجام كل فسفر آلي و
گواتر خليج در مانسون از بعد و زهكش كانال در دوره پرورش انتهاي نزديك به فسفر مختلف تركيبات طوريكه به دارند . تفاوت هم
فاكتورهاي تمام بين ميانگين كه داده است نشان ٪95 احتمال با يكطرفه واريانس آناليز حاصل از اسـت. نتايح نشـان داد ه افزايش
در منطقه ميگوي پرورش مزارع 25٪ از اينكه به با توجه (p<0/05) دارد معنيداري وجود اختالف ايسـتگاهها در شـده اندازهگيري

د ارد. قرار محد ودة مجاز در ميگوي پرورش پساب مزارع فسفر لذا بود هاند، بررسي فعال مورد دوره

گواتر مانسون، فسفات، پرورش، و تكثير آلودگي، ميگو، كليدي: پساب كلمات

Pajouhesh & Sazandegi: No 75  pp: 73-80

Assessment various component of phosphorus in shrimp aquaculture site in Gwater (Iran-Chabahar) 

Sh. Khodami., Iranian Fisheries Research Organization
M. Rabani., Science and Technology Faculty, Islamic Azad University.
Due to identification of shrimp farms effluent situation, 15 stations selected in three area (supply water , drainage and 

Gwater Gulf) in east of Cahabar. in Sistan and Balouchestan province.Sampling of water have done for determination of 

phosphate, organic phosphorus and total phosphorus from June to December 2004.The results of this research showed that 

these areas had different environment. The phosphate , organic phosphorus and total phosphorus have increased in drainage 

in final period (Sep,Oct,Nov) where ,as it increased in Gwater Gulf after monsoon. The results of one way ANOVA showed 

significant difference among stations (p<0.05).considering that 25% farms were active during this study, Therefore it can be 

concluded that value phosphate , organic phosphor and total phosphorus were at range of license in shrimp farming effluent.
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مقدمه
اصلي يك منبع عنوان به ميگو ميتواند  مزارع پرورشي پساب
احتمال افزايش دريا، به پساب ورود با باشد(20). دريا آلودگي در
تغيير نور (10)، نفوذ كاهش ــيون، يوتروفيكاس پديد ه و نوترينتها
تغيير و بومي غير گونههاي ايجاد نهايتا و خاك و آب كيفيت در
صاحب ــورهاي منظور كش بد ين .(12) ــد ميباش ژنتيكي تنوع در
وضعيت را جهت مختلفي تحقيقات ــو ميگ و پرورش تكثير صنعت
اثرات و خروجي ــاب پس كيفيت ــو، ميگ پرورش ــزارع م ــوژي اكول
،18 ،15 ،14 ميد هند(11، ــام انج آن از محيطي حاصل ــت زيس
ــعه محور توس عمدهترين اخير، ــالهاي س در اينكه به ــر نظ .(21
پروژههاي ــت، اس ميگو تكثيروپرورش ــور، جنوب كش در ــيالت ش
،1) هرمزگان ،(6 بلوچستان(5، و سيستان استان هاي در مختلفي
پرورش استخرهاي زمينه اكولوژي 7) در ،4 ،3) ــهر بوش و (8 ،2
اثرات بررسي و ميگو پرورش مزارع خروجي ــاب پس كيفيت ميگو،
تكثير ــاي ــعه كارگاهه توس و فعاليت از ــي ناش ــي محيط ــت زيس

تغييرات ــر، حاض تحقيق ــت. در اس گرديد ه انجام ميگو ــرورش وپ
تير از پرورش د وره ــفر كل در طي يك فس آلي و ــفات، فسفر فس
مهمترين از يكي ــفر فس ــد. ش ــي بررس گواتر منطقه در آذر 83 تا
زياد در مقادير ــي هوازدگ هنگام به كه ــت درياس ــواد مغذي در م
شامل فسفات محلول هاي ــود. ميش حمل دريا به و آزاد از معاد ن
از است. كلسيم ــفات فس كلوئيدهاي يا ــده ش قليايي حل ــفات فس
محلول، ــفات ارتوفس يون ــا، آب دري در ــفر گونه فس ــت هش ميان
در .(22) است آب دريا شناخته شده فسفات در شكل اصلي ترين
و شيميايي فسفاته كود هاي از ــتفاد ه اس ميگو، پرورش مجتمعهاي
ميگردد(12، آب آلي در ميزان فسفات معدني و افزايش باعث غذا
آلي فسفات هاي مجموع حاضر، فسفات آلي ــي بررس در .(14 ،13
حل قابل ــفــــات فس ،(OSU)1 ــر پذي واكنش و ــل غير ح ــل قاب
را ــترها ــيله آنزيمهاي قليايي فسفومنواس بوس هيدروليز قابليت كه
(pp معدني 3( و ــي آل ــفـــــــاتهاي فس پلي و ( EHP)2 ــد دارن

است. شده گرفته نظر در

روش مواد و
ــرق ش گواتر در خليج و گواتر ميگو ــي پرورش مجتمع د ر حاضر تحقيق
اين در گرديد. انجام ــتان بلوچس و ــتان سيس استان در چابهار ــتان شهرس
زهكش اصلي، در كانال 8 1 تا ترتيب ايستگاههاي ايستگاه به ــي، 15 بررس
و C1 ــان آبرس 15 در ابتد اي كانالهاي و و 14 ــر ــج گوات در خلي 13 ــا ت 9

اند ازهگيري جهت آب نمونهبرداري .(1 ــماره ش ــكل (ش ــدند ش انتخاب C2
آذر و آبان در و بار يك هفته دو هر ماه مهر تا تير از مورد نظر ــاي پارامتره

پذيرفت. انجام ماهانه
فسفر فسفوموليبدات، كمپلكس تشكيل اساس بر ــفات فس اندازه گيري
كمپلكس تشكيل سپس و نمونه هضم كلريدقلع و احياي روش اساس بر آلي
موج طول در آنها جذب خواند ن و فسفوموليبدات
دو دستگاه اسپكتوفتومتر استفاده از با 882nm

و اندازهگيري U2000 ــدل م Hitachi ــعاعي ش
آلي وفسفر (معدني) فسفات مجموع از فسفركل
نرم از نمودارها رسم براي .(22 آمد(19، بدست
پارامترها ميانگين ــبه محاس جهت و Excel افزار
از ــك طرفه واريانس ي آناليز ــا از آنه ــه مقايس و

گرديد. استفاده SPSS نرمافراز

نتايج
مورد ايستگاههاي د ر فسفات تغييرات روند
3 و ــكلهاي2 در ش تا آذرماه 83 تير از ــي بررس
كانال فسفات در تغييرات دامنه شده است. ارائه
1 ايستگاه در ليتر در گرم ميلي 0/007 از زهكش
ليتر در ميلي گرم 0/067 تا دوم تيرماه نيمه در
بوده نوسان در مهرماه دوم نيمه در 8 ايستگاه در
فسفات حداكثر و حداقل گواتر خليج د ر ــت. اس
اول نيمه در ليتر در گرم ميلي 0/004 ترتيب به

گواتر منطقه در ايستگاهها 1:موقعيت شكل

... فسفر مختلف تركيبات بررسي
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12 ايستگاه در مهرماه اول در نيمه در ليتر گرم ميلي 0/062 و ماه شهريور
به آبرسان كانال در فسفات ميزان كمترين و بيشترين است. شد ه ــاهده مش
و 0/01 مهرماه دوم در نيمه 15 ايستگاه د ر در ليتر گرم ميلي ترتيب 0/060

آمده است. بدست آذرماه در 14 ايستگاه در ليتر د ر ميلي گرم
ترتيب به گواتر وخليج زهكش كانال آبرسان، كانال د ر فسفات ميانگين
ليتر در ــرم گ ــي ميل 0/027 0/001 و 0/032 0/001 ،0/029 0/002
ــفات ماهانه فس ميانگين ــرات تغيي ميزان روند ،4 ــكل است.ش ــد ه ش ثبت
ــفات فس ماهانه ميانگين ميزان عموما ،4 ــكل ش به مي دهد. بنا ــان را نش
بعد از ــت. اس بوده گواتر خليج و ــان از كانال آبرس ــتر كانال زهكش بيش در
بيشترين ميانگين ماهانه افزايش و گواتر د ر خليج مانسون، ميانگين فسفات

83 مهرماه نيمه دوم در و خليج گواتر زهكش ــان، آبرس كانال ــفات در فس
خصوص د ر طرفه واريانس يك آناليز از حاصل ــت. نتايج اس ــاهده شده مش
ماههاي مورد بين را داري معني اختالف ــفات ميانگين ماهانه فس ــه مقايس
نيز ــتگاهها ايس ميانگين بين همچنين ،(p 0/05) ميدهد ــان نش ــي بررس
در دانكن آزمون از ــل حاص نتايج .(p وجوددارد (0/05 ــيد ار معن اختالف
آبرسان در كانال واقع ــتگاههاي ايس ــان داده نش ــابه گروههاي مش خصوص
در گروه زهكش ــال كان در واقع ــتگاههاي ايس و يك گروه د ر گواتر ــج وخلي

گرفته اند. ديگر قرار
مطالعه  ايستگاههاي مورد در فسفر آلي تغييرات 6 روند و  شكلهاي5

نشان داده اند. 83 تا آذر از تير را

شهريور 83 اول نيمه تا از تير گواتر منطقه در بررسي مورد ايستگاههاي فسفات در تغييرات روند شكل 2-

آذر 83 تا شهريور نيمهد وم گواتر منطقه در بررسي مورد ايستگاههاي در فسفات تغييرات روند شكل 3-
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... فسفر مختلف تركيبات بررسي

پاييز 83 و تابستان ماههاي طي گواتر منطقه در فسفات ماهانه ميانگين روند تغييرات شكل 4-

شهريور 83 اول تا نيمه تير از منطقه در بررسي مورد ايستگاههاي در آلي تغييرات فسفر روند شكل 5-

آذر 83 تا شهريور د وم نيمه منطقه گواتر در بررسي مورد در ايستگاههاي آلي فسفر تغييرات روند شكل 6-
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در  گرم ميلي 0/05 ــش از زهك كانال در آلي ــفات فس تغييرات ــه دامن
ليتر در در گرم 0/074 ميلي ــا ت مردادماه دوم نيمه در 4 ــتگاه ليتر در ايس
و گواتر، حداقل خليج در ــت. ــهريورماه بوده اس ش اول در نيمه 3 ــتگاه ايس
ايستگاه در ليتر د ر گرم ميلي 0/006 ترتيب به آلي ــفات فس ميزان حد اكثر
12 در ايستگاههاي ليتر گرم در ميلي تا 0/062 اول شهريورماه نيمه د ر 9
و بيشترين است. كمترين مهرماه مشاهده گرديد ه دوم اول و در نيمه 10 و
در ليتر ــرم گ ميلي 0/010 به ترتيب ــش زهك كانال در آلي ــفر فس ــزان مي
در 12 ــتگاه ايس در ليتر در گرم ميلي 0/060 و آذرماه در 14 ــتگاه ايس در
آبرسان كانال در آلي ــفر ميانگين فس آمده است. ــت بدس مهرماه نيمه دوم
ميلي 0/026 0/001 زهكش ــال در ليتر، كان گرم ــي ميل 0/019 0/001
ــده ثبت ش ليتر در گرم ميلي 0/016 0/001 گواتر خليج و در ليتر ــرم گ
است. 7 ارائه شده در آلي ميانگين ماهانه فسفر ميزان روند تغييرات است.

زهكش كانال در و مانسون در خليج گواتر بعد از آلي فسفر ماهانه ميانگين
آناليز است.نتايج د اد ه ــان نش افزايش ماهها بقيه ــبت به نس ماه ــهريور ش در
با كه آن است از حاكي آلي ميانگين ماهانه فسفر مقايسه يك طرفه واريانس
.(p وجود دارد (0/05 ميانگين آنها داري بين اختالف معني ٪95 ــال احتم
دارد. نتايج وجود داري معني اختالف نيز ايستگاهها ميانگين بين همچنين
ايستگاه هاي كه ــت اس مبين آن خصوص نيز در اين دانكن آزمون از حاصل
كانال د ر واقع ــتگاههاي ايس و گروه يك در خليج و ــان كانال آبرس واقع در

گرفتهاند. قرار ديگر درگروه زهكش
تا تير از ــي مورد بررس ــتگاههاي ايس در كل ــفر تغييرات فس روند
فسفر كل تغييرات دامنه ــت. اس ــده ش ارائه و9 8 ــكلهاي ش 83 در آذر
نيمه 1 در ــتگاه ايس د ر ليتر د ر گرم ميلي 0/016 از زهكش ــال كان در
8 در و 7 ــتگاههاي ايس د ر ليتر در گرم ــي ميل تا 0/107 ــاه تيرم د وم

پاييز 83 و تابستان طي منطقه گواتر در آلي فسفر ميانگين ماهانه روند تغييرات شكل 7-

شهريور 83 اول نيمه تا تير از گواتر منطقه در بررسي مورد ايستگاههاي در كل فسفر تغييرات روند شكل 8-
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كمترين ــر گوات خليج ــت. در اس گرديد ه ــاهد ه مش ــاه مهرم دوم ــه نيم
12 10 و ــتگاههاي ايس د ر ليتر در گرم ميلي 0/016 ــفركل فس ميزان
در ليتر در گرم 0/105 ميلي آن ــترين و بيش ــهريورماه ش نيمه اول در
حداكثر حد اقل و است. آمد ه بد ست مهرماه دوم نيمه 10 در ــتگاه ايس
در ليتر گرم ميلي 0/017 ترتيب به ــان آبرس دركانال ــفركل فس ميزان
در ايستگاه 15 ليتر در گرم 0/100 ميلي و آذرماه در ــتگاه 14 ايس در
آبرسان در كانال ــفر كل فس ميانگين ــت. اس بود ه مهرماه دوم نيمه در
0/058 0/001 زهكش كانال در ليتر، در گرم ــي ميل 0/051 0/003
ميلي گرم در 0/044 0/002 ــر گوات خليج در و ــر ــي گرم در ليت ميل
كانال ــفركل فس ماهانه ميانگين ــاه جز مهرم به ــت. اس ــده ثبت ش ليتر

بوده است. بيشتر گواتر خليج زهكش از
در ترتيب آلي به ــفر وفس فسفات با مثبت همبستگي ــفركل داراي فس
و r=0/759 گواتر r=0/922 و r=0/844، در خليج آبرسان r=0/953 و كانال

است. r=0/726 و r=0/690 زهكش كانال در

بحث
دريا آب در ــرات نيت غلظت ــزان به مي ــبت نس ــفات فس غلظت ميزان
و فسفات از نمكهاي بسياري نامحلول بودن از آن ناشي علت ــت. كمتر اس
حالليت بيشتر و فسفر به نسبت طبيعت د ر نيتروژن بيشتر حضور همچنين
فعال فسفرهاي غلظتهاي همچنين است(9). دريا آب در نيتروژن نمكهاي
سريعاً دسترس ــفرهاي قابل فس زيرا ــت، اس كم آبها ــتر در بيش قابل حل و
عدم صورت در Boyed نظر به حتي ميشوند منتقل و جذب گياهان بوسيله
بوسيله سريعاً ــفاتها ارتوفس فيتوپالنكتونها، رشد براي الزم ــرايط ش وجود

ميشوند (12). جذب رسوبات
كانال د ر آلي ــفر فس و ــفات فس ميزان داده ــان نش نتايج كه همانگونه
باالتر ميزان بنابراين و كانال آبرسان بوده است. گواتر خليج از بيشتر زهكش

بيشتر فسفر منبع از ــي ناش احتماال زهكش در كانال ــفات فس تركيبات
لجن پرورش، دوره طول ــده در ش تعويض شامل آبهاي پساب ــد. ميباش
ورود با بنابراين ميباشد. برداشت از پس استخر شستشوي آب و ــتخر اس
مييابد. بنا افزايش فسفر تركيبات ميزان زهكش كانال به ــاب مزارع پس
استخرهاي روي بر هندوراس كشور در Tichert ــط توس به مطالعاتي كه
از ٪44 ــتخر يك اس در ــفر ورود فس پذيرفته، منابع صورت ميگو پرورش

.(23) 2٪ از كود ميباشد و غذا از ٪54 آب،
فسفات ــي، آمونيوم در استخرهاي پرورش مصرفي ــفاته فس كودهاي
ــفات فس ــوم  آموني دي ،٪48 P2O5 و ٪11 N ــامل ش NH4H2PO4
ــفات سوپرفس ــت تريپل ،٪48 P2O5 و ٪18 N داراي (NH4)2HPO4
ــفـــات متافس ــيم كلس  ،٪44-٪54  P2O5 ــامل ش (H2PO4)2 Ca

از ــي مخلوط ــه ك ــفات سوپرفس و ،٪62-٪64  P2O5 د اراي CaH2PO4
.(12) ميباشد ٪18-٪20 P2O5 ــامل ش كه CaSO4 Ca(H2PO4)H2Oو

كود عنوان به فسفات آمونيوم كود عمدتاً ايران ميگو ــي پرورش مزارع در
يك در ــفر فس ورودي منابع به توجه با بنابراين مصرف ميگردد. ــياه س
غذا و آب طريق از فسفر ميزان از درصد بااليي ــد مي رس نظر ــتخر به اس
آبرسان) ــتخرها (كانال اس ورود ي آب ميزان د ر تغييرات درنتيجه ــد. باش
ميرسد يكي نظر به مي گرد د. ــتخرها اس در ــفر فس تغييرات باعث ميزان
افزايش شهريورماه بعد از در كانال زهكش فسفر فرم هاي افزايش علل از
فسفات ٪54 همچنين ــد. باش ــان كانال آبرس در ــفر فس فرمهاي ميزان
از منبعي غذا عمدتاً ــود. ميش ــي پرورش ــتخرهاي اس وارد غذا طريق از
بوسيله آنزيمهاي فسفاتاز ــفر آلي فس فرمهاي از بعضي است. آلي ــفر فس
گياهان ــذب ج براي ــترس دس ــل قاب آزاد و ــفاتها ارتوفس و ــز هيدرولي
مصرف مورد ــفات ارتوفس به صورت را ــفر فس فيتوپالنكتونها، ميگردنند.
فسفرهاي با آزاد و آلي ــفر فس فيتوپالنكتون، بعد از مرگ ميد هند و قرار
نيز آلي ــفرهاي ميگيرد. فس تعادل قرار ــال ح د ر آب در ــده حل ش آلي

... فسفر مختلف تركيبات بررسي

آذر 83 تا شهريور د وم نيمه گواتر منطقه در مورد بررسي ايستگاههاي در كل فسفر تغييرات روند شكل 9-
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مختلف فسفات فرمهاي فسفر چرخه در مي شوند و ارتوفسفاتها تبديل به
باعث ــد ه نش غذاي مصرف بنابراين .(12) ــوند تبديل ميش يكديگر به دائماً

ميگردد. (ارتوفسفات) فسفر معدني بالطبع و الي فسفر افزايش
آب، 4٪ در لجن ــه تخليه روزان ــق طري از ٪54 ــتخر اس يك د ر ــفر فس
خارج و جذب خاك توسط ٪32 (هنگام برداشت) و ميگو در ٪10 ــتخر، اس
خصوصا در طول دوره و استخرها ــوي شستش نتيجه با د ر مي گردد (23).

نيز نتايج ميگردد. خروجي كانال وارد بيشتري فسفر ميزان برداشت هنگام
هنگام كانال زهكش در ــفر در فس فرمهاي ميزان ــت اس مويد همين مطلب
كانال بستر كه است ذكر ــايان ش است. داد ه ميگو، افزايش نشان ــت برداش
بنابراين است (6). شده گزارش و رسي ــي سيليس و عمد تا زير دانه زهكش
توسط فيتوپالنكتونها و آن جذب بر زهكش عالوه كانال به فسفر ورود از پس

است. گرد يده جذب بستر نيز ريز رسوبات دانه توسط باكتريها،
حاضر ــي بررس در گواتر ــش كانال زهك در ــفات فس ــرات تغيي ــه دامن
ــوده ب ــان نوس در 0/002-0/34ppm 81 ــال س در و 0/003-0/070ppm

در فسفات نوسانات دامنه ميزان ،81 سال با ــه در مقايس بنابراين است(6).
پرورش ميگوي پساب در فسفات غلظت ميزان است. داشته 83 كاهش سال
كه د رحالي است نداده افزايش نشان سال 81 به نسبت 83 ــال س گواتر در
داشته افزايشي روند تا 81 سال 79 غلظت فسفات از ميزان حله مجتمع در
نسبت سال 81 در فسفات غلظت نموده اظهار اكبرزاده (4). همچنين است

.(2) داشته است افزايش تياب 78 در سال به
محيطزيست حفاظت آژانس توسط ــده ش توصيه ميزان مجاز بر طبق
0/3ppm آن ــر حداكث 0/1 و آب ــفر كل فس ــن ميانگي (EPA) ــكا آمري
مجاز حد از گواتر مجتمع ــاب پس حداكثر و ميانگين بنابراين ــت(16). اس
كل فسفر غلظت در صورتي كه نمود ه همچنين Boyed اشاره است. كمتر
باشد ، ــابها پس د ربرگيرنده آبهاي در ليتر در گرم ميلي 0/1 تا از 0/001
ــفر فس غلظت حاضر ــي بررس در گرد د. پالنكتوني بلومهاي ميتواند باعث
نوسان بود ه در ليتر در ميلي گرم تا 0/105 0/016 از گواتر در خليج كل
گزارش ــج گواتر در خلي پالنكتوني از بلومهاي مختلفي ــات گزارش ــت. اس

.(6) گرديده است
در ــون به مانس ــبت ــون نس مانس از بعد در ــفات فس تركيبات ميزان
غلظت تغييرات ــت. اس د اده ــان نش افزايش ــان آبرس كانال و گواتر خليج
تغيير ــون مانس ــاس پديده بر اس د رياي عمان محدوده ــواد مغذي در م
در ميلي گرم 2/5 ــا ت 1/5 ــفات فس غلظت ميزان كه طوري ــد به ميياب
ميزان افزايش ــان داده نش نتايج نهايت در .(17) ــد ميياب ــر افزايش ليت
ــفر فس غنيتر منبع ــي از ناش زهكش كانال در ــفات فس تركيبات غلظت
ميزان ــا، و فيتوپالنكتونه ــوبات رس ــط توس آن جذب علت ــه ب اما ــوده ب
ــط استاندارد زيست ــده توس ش تعريف مجاز حد از زهكش كانال د ر آن

ميباشد. كمتري محيطي
وجود كشاورزي فاضالبهاي براي ــت محيطزيس ــتاندارد در ايران اس
مزارع ــاب پس در ــفر فس محيطي) و ميزان ــت زيس ــر آموزش دارد(د فت
ــت. اس كمتر ــاورزي كش مجاز فاضالبهاي ميزان از گواتر ميگوي پرورش
ــده تدوين نش ــتاندارد ي اس پروري آبزي ــابهاي خروجي پس براي ــا ام
ميگوي مجتمعهاي پرورش در ــتمر بررسي هاي مس انجام با لذا، ــت. اس
خروجي پساب هاي محيطي ــت زيس استاندارد به ميتوان ــور جنوب كش

يافت. دست ميگو

پاورقيها
1- Organic Soluble and Uncreative

2- Enzyme Hydrolysable Phosphate

3- Poly Phosphate 
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