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یکی اس هْوتزیي هؾکالت هزتثط تا تَعععِ فعٌعت زتعشی
پزٍری تخقَؿ در هزتوعّای تشرگ زتشی پزٍری ،پغاب
ٍ زالیٌذگی زى ّا اعت .تَععِ پایذار ایي فٌعت تعِ ّعی
ٍرِ ٍ در ّی هٌطقِای هحقق ًخَاّعذ ؽعذ هگعز ایٌکعِ
تذاتیزی در رْت کٌتعز زالیٌعذگی پغعاب زى اًذیؾعیذُ
ؽَد(اکثزسادُ .)1382 ،هزتوع هیگَی گویؾاى ًیش اس ایي
قاعذُ هغتخٌی ًیغت .در حعا حارعز ّ 360کتعار اس اعاس
یکن هزتوع پزٍرػ هیگَی هذکَر اععا تعَدُ ٍ قطععا در
زیٌذُ ًشدیک ،اعاس ّعای تععذی تعا ّ 4000کتعار ععاهتِ
هَاّذ ؽعذ .در فعَرت تَعععِ پعزٍرػ هیگعَ گویؾعاى،
تالطثع هیشاى زالیٌذگی پغاب هزٍری زى ًیش تاالتز هَاّذ
راععت ٍ در زیٌععذُ ًشدیععک هْععن تععزیي هؾععکل هزتوععع،
زالیٌذگی پغاب زى هَاّذ تَد .تا تَرِ تعِ ٍرٍد هغعتقین
پغاب تِ تعاالب تعیي الوللعی گویؾعاى در رٌعَب ؽعزقی
دریای هشر ٍ احتوا ااشایؼ تار زلی تاالب ٍ تعزٍس پذیعذُ
یَتزٍای ،لذا تحقیعق حارعز در هزتوعع پعزٍرػ هیگعَی
گویؾاى تِ هٌظَر تزرعی احزات الگعَى (تعِ هغعاحت 30
ّکتار) در کٌتز ٍ کاّؼ تار زلعَدگی پغعاب هزٍرعی اس

اعتخزّای پزٍرػ هیگَ فَرت گزات تا عالٍُ تعز تزرععی
تاحیز الگَى در کاّؼ تار زلَدگی ًاؽی اس ٍرٍد پغعابّعا،
احتوععا ٍقععَر احععزات سیغععت هحیطععی ًاؽععی اس اعالیععت
هزتوعّای پزٍرػ هیگَ ًیش در ایي هٌطقِ پعیؼ تیٌعی ٍ
حتی االهکاى اس زى رلَگیزی ؽَدّ .ذف اس تحقیق حارعز
تزرعی ااکتَرّای ایشیکَؽعیویایی زب هزٍرعی هزتوعع
پععزٍرػ هیگععَ در حععذ اعععتاًذاردّای سیغععت هحیطععی ٍ
تزرعی کارزیی الگَى در کاّؼ تار زلَدگی پغاب هزٍری
هزتوع پزٍرػ هیگَی گویؾاى هی تاؽذ.
تحقیق حارز در عِ هاِّ زهز طَ دٍرُ پزٍرػ
هیگَ (اٍاهز هاُّای هزداد ،ؽْزیَر ٍ هْز عا )1394
اًزام ؽذ .هزتوع هَرد ًظز در رٌَب ؽزقی دریای هشر
در اعتاى گلغتاى قزار دارد ٍ ًخغتیي هزکش پزٍرػ هیگَ
در عِ اعتاى عاحلی ایي دریا هحغَب هیؽَد .هحذٍدُ
ّ 4000کتاری ایي پزٍصُ در حذٍد هَقعیت رغزاایایی
طَ ؽزقی ' 37 " 15' 0' ٍ 45" 15' 0عزك
ؽوالی در حذٍد  17کیلَهتزی ؽوا ؽْزعتاى گویؾاى
اس تَاتع اعتاى گلغتاى ٍ در رٌَب ؽزقی دریای هشر ٍاقع
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ؽذُ اعت .در هغیز کاًا هزٍری افلی پغاب هیگَ،
تاعیغات الگَى تِ هغاحت حذٍد ّ 30کتار رْت رعَب
گذاری احذاث ؽذُ اعت کِ پغاب تعذ اس ٍرٍد تِ زى ٍ
پظ اس عول رعَبگذاری تِ تاالب تیي الوللی گویؾاى
ّذایت هیؽَد .رْت ًوًَِ تزداری تعذاد  3ایغتگاُ در
ًظز گزاتِ ؽذ کِ ایغتگاُ اٍ ًوًَِ تزداری در هغیز
کاًا افلی ٍرٍدی زب تِ هزتوع پزٍرػ هیگَ ،ایغتگاُ
دٍم دراًتْای کاًا هزٍری هشارر (ٍرٍدی الگَى) ٍ
ایغتگاُ عَم در هزٍری الگَى قزار داؽت کِ ًوًَِ
تزداری اس زب تِ ًؾغت ؽذُ هزٍری الگَى اًزام ؽذ.
ًوًَِ تزداری زب در عِ هزحلِ در طَ دٍرُ پزٍرػ ٍ در
عِ هاُ زهز دٍرُ پزٍرػ (هزداد ،ؽْزیَر ٍ هْز) ٍ تقَرت
هاّیاًِ یکثار در عاعت  10فثح ،دقیقا اس ٍعط کاًا ّا
اًزام ؽذ.
پظ اس حول ًوًَِّا تِ زسهایؾگاُ ،زسهایؾات اَرا ٍ در
ّواى رٍس اًزام ؽذًذ .اًذاسُ گیزی عِ ااکتَر ًیتزات،
اغفات ٍ اکغیضى هَاّی تیَؽیویایی ( )BODتِ ٍعیلِ
دعتگاُ اعپکتزٍاتَهتز هذ  Nano colorعاهت کؾَر
زلواى اًزام گزدیذ .اًذاسُ گیزی ااکتَر  TSSتِ رٍػ
ٍسًی اًزام ؽذ (اکثزسادُ1382 ،؛ Naylor et al.,
 .)1998رْت تزشیِ ٍ تحلیل زهاری ،کل دادُّای حافل
اس زسهایؼ تا ًزم ااشار  Excel ٍ SPSS17هَرد زًالیش
قزار گزاتٌذ .پظ اس اطویٌاى اس ًزها تَدى دادُّا تا

زسهَى کَلوَگزاف – اعویزًَف ،تِ هٌظَر تزرعی ٍ
هقایغِ تاحیز الگَى تز هیشاى پاراهتزّای کیفی زب اس زًالیش
ٍاریاًظ یکطزاِ( ٍ )ANOVAعپظ زسهَى داًکي
( )Duncanاعتفادُ ؽذّ .وچٌیي هقایغِ هیاًگیي دادُ
ّا ٍ ٍرَد یا عذم ٍرَد اهتالف هعٌیدار در عطح
اطویٌاى  95درفذ ( )p=0.05تزرعی گزدیذ.
ایغععتگاُ ٍرٍدی عععایت ٍ ٍرٍدی الگععَى تععِ تزتیععة
کوتععزیي ٍ تیؾععتزیي هقععادیز  BODرا ًؾععاى دادًععذ .در
هزوَر ،الگَى تَاًغتِ اعت تا حذ سیادی هقذار  BODرا
کاّؼ دّذ ٍلی تِ هقادیز اٍلیِ در ٍرٍدی ععایت ًزععیذُ
اعت .کوتزیي ٍ تیؾتزیي  BODکل تِ تزتیة در ٍرٍدی
عایت در هاُ ؽْزیَر ٍ در ٍرٍدی الگَى در هاُ هزداد تعَد
(ؽکل  .)1تغییز در هیشاى  BOD5در پغعاب تعِ علعت
هَاد زلی هارد ؽذُ اس هشارر پزٍرػ هیتاؽعذ .در تزرععی
ایغتگاّی هقادیز  BODهؾخـ ؽذ کِ ایغعتگاُ ٍرٍدی
عععایت ٍ ٍرٍدی الگععَى تععِ تزتیععة کوتععزیي ٍ تیؾععتزیي
هقععادیز  BODرا دارًععذ .تزاعععاط اعععتاًذاردّای EPA
هقذار  BOD5کوتز اس  10هیلی گزم ()EPA, 2002
ٍ  FAOهقعذار کوتعز اس  6هیلعی گعزم ( Boyd and
 )Green, 2002را تزای اعالیتْای زتشی پزٍری هٌاععة
داًغتٌذ کِ در ایي تحقیق ،تیؾتزیي هیعشاى زى در ٍرٍدی
الگَى  7/73 ± 3/35تَد کِ تا اععتاًذارد  EPAهطاتقعت
دارد.

شکل  :1مقادیر  BODدر ایستگاههای مختلف طی سه ماه نمونه برداری در مجتمع پرورش میگوی گمیشان
Figure 1: BOD values at different stations during three months of sampling in Gomishan shrimp complex

تزرعی تغییعزات هاّاًعِ هیعشاى  ECدر هزتوعع پعزٍرػ
هیگَی گویؾاى تیاًگز رًٍذ ًشٍلی در طعَ دٍرُ زسهعایؼ
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ایغتگاّی هقعادیز  ECهؾعخـ ؽعذ کعِ ایغعتگاُ ٍرٍدی
عایت ٍ هزٍری الگعَى تعِ تزتیعة کوتعزیي ٍ تیؾعتزیي
هقادیز را دارًذ .در هزوَر الگَى ًتَاًغتِ اعت هقذار EC
را کاّؼ دادُ ٍ تِ هقادیز اٍلیِ در ٍرٍدی تزععاًذ ٍ حتعی
در هاُّای ؽْزیَر ٍ هْزهاُ تاعج ااشایؼ  ECؽعذُ اععت
(ؽکل  .)2تز اعاط تحقیق هختعاری ٍ ّوکعاراى ()1390

تاقیواًذُ هَاد غذایی ٍ رعایعات ًاؽعی اس ععَهت ٍ ععاس
هاّی در ًتیزِ ااشایؼ تی رٍیِ کَد ٍ غذا تاعج هیؽعَد
کِ هیشاى اهالح در هزٍرعی کارگعاُّعای پعزٍرػ هعاّی
ااشایؼ یاتذ .تز ّویي اعاط ،هیشاى ّعذایت الکتزیکعی ٍ
کل راهذات هحلَ در هزٍری کارگاُّا تیؾتز اس ٍرٍدی
تَد.

شکل  :2مقادیر  ECدر ایستگاههای مختلف طی سه ماه نمونه برداری در مجتمع پرورش میگوی گمیشان
Figure 2: EC values at different stations during three months of sampling in Gomishan shrimp complex

تزرعی تغییزات هاّاًِ هیشاى ًیتعزات در هزتوعع پعزٍرػ
هیگَی گویؾاى تیاًگز رًٍذ ًشٍلی در طعَ دٍرُ زسهعایؼ
تَد ،تطَریکِ تعاالتزیي هقعادیز در الگعَى در هعزداد هعاُ ٍ
پععاییي تععزیي در هْععز هععاُ هؾععاّذُ گزدیععذ .در تزرعععی
ایغتگاّی هقادیز ًیتزات هؾخـ ؽذ کِ ایغعتگاُ ٍرٍدی
عععایت ٍ ٍرٍدی الگععَى تععِ تزتیععة کوتععزیي ٍ تیؾععتزیي
هقادیز را دارًذ (ؽکل  .)3در تحقیقی کِ رٍی تاحیز پغاب
هشارر پزٍرػ هیگَ تز هلیذ گَاتز اًزعام ؽعذ (هختعاری ٍ

ّوکاراى ،)1390 ،هقذار ًیتزٍصى در کاًا سّکؼ تیؾتز
اس عایز ایغتگاُّا تَد ٍ در هلیذ گَاتز تِ هقذار کوی هی-
رعیذ کِ تز رٍی هلیذ تاحیزی ًذاؽت .پغاب حافل اس
هشارر پزٍرػ هیگعَ گعَاتز تعز کیفیعت زب هلعیذ گعَاتز
تاحیزگذار تَدُ ،اها ٌَّس ؽاهقعْای کیفعی زب در داهٌعِ
ایذُ ز قزار دارد .در هزوَر الگَى تَاًغتِ اعت تعا حعذ
سیادی هقذار ًیتزات را کاّؼ دّذ ٍلی ًتَاًغتِ هقذار زى
را تِ هقادیز اٍلیِ در ٍرٍدی عایت تزعاًذ.

شکل  :3مقادیر نیترات در در ایستگاههای مختلف طی سه ماه نمونه برداری در مجتمع پرورش میگوی گمیشان
Figure 3: Nitrate values at different stations during three months of sampling in Gomishan shrimp
complex
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ایغتگاُ ٍرٍدی عایت ٍ ٍرٍدی الگَى تِ تزتیة کوتزیي ٍ
تیؾععتزیي هقععادیز اغععفات را دارًععذ .در هزوععَر الگععَى
تَاًغتِ اعت تا حذ سیادی هقذار اغعفات را کعاّؼ دّعذ
ٍلی ًتَاًغتِ هقذار زى را تِ هقادیز اٍلیِ در ٍرٍدی ععایت
تزعاًذ .کوتعزیي ٍ تیؾعتزیي اغعفات کعل تعِ تزتیعة در
ٍرٍدی عایت در هْزهاُ ٍ در ٍرٍدی الگَى در هعزداد هعاُ

تَد (ؽکل  .)4تز طثق هیشاى هزعاس تَفعیِ ؽعذُ تَععط
زصاًظ حفاظعت هحعیط سیغعت زهزیکعا )(EPA, 2002
هیعاًگیي کعل اغعفز زب  ٍ 0/1حعذاکخز زى 0/3 ppm
اعت .تٌاتزایي حعذاکخز اغعفز در پغعاب هزتوعع پعزٍرػ
هیگَی گویؾاى ( 0/27 ± 0/16در ٍرٍدی الگَى) اس حذ
هزاس کوتز تَد.

شکل  :4مقادیر فسفات در ایستگاههای مختلف طی سه ماه نمونه برداری در مجتمع پرورش میگوی گمیشان
Figure 4: Phosphate values at different stations during three months of sampling in Gomishan shrimp
complex

تا تَرِ تِ ًتایذ حافل اس ایعي تحقیعق هؾعاّذُ ؽعذ کعِ
ً ،BODیتزات ،یَى زهًَین ٍ اغفات در عِ ًقطِ ٍرٍدی
عایتٍ ،رٍدی الگَى ٍ هزٍری الگَى تغییزات هعٌیداری
ًذاؽتٌذ ( )p<0/05کِ ًؾعاى دٌّعذُ ععذم تعاحیز ؽعذیذ
هزتوع تز ایي عَاهل تَدُ اعت.
تاتَرِ تِ هزوَعِ عَاهعل ،هزتوعع پعزٍرػ هیگعَی
گویؾاى تا ایي حزن اس تَلیذ ،در حا حارز هطعز رعذی
تزای اکَعیغتن تاالب گویؾاى ٍ دریای هشر ایزاد ًوعی-
کٌذ اها چٌاًچِ هغاحت هزتوع پزٍرػ هیگَ ااشایؼ پیذا
کٌذ ٍ ااسّای تععذی راُ اًعذاسی ؽعًَذ تایعذ راُ کارّعایی
تزای تقفیِ پغاب زىّا اًذیؾیذُ ؽَد سیزا احتوا زلعَدُ
ؽذى تاالب تغیار ااشایؼ هییاتذ ٍ هیتَاًذ هطزات رذی
تزای هحیط سیغت ایزاد کٌعذً .تعایذ ایعي تحقیعق هَیعذ
ًتایذ تحقیقات پیؾیي رٍی هزتوع ّعای پعزٍػ هیگعَی
کؾَر هیتاؽعٌذ تطَریکعِ تحقیقعات گذؽعتِ (اکثعز سادُ،
1382؛ هغعععزٍی1381 ،؛ هختعععاری1388 ،؛ هختعععاری،
ً )1390یش تیاى کزدُ تَدًذ کِ غلظعت هقعادیز هزٍرعی
سّکؼ پغاب هیگَ پظ اس گذراًذى سهاى هاًذ یکعزٍسُ در
داهل سّکؼّا ٍ حَرچِ هاًعذ ،در هعَرد کلیعِ عَاهعل
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زلَدگی ،تِ هزاتة اس اعتاًذاردّای تخلیِ پغاب کوتز هعی
ؽَد .تِ ّویي دلیل اس ًظز اعتاًذاردّا ٍ قَاًیي هَرعَد
رْت تخلیِ ایي پغاب تِ هحیط تاالب هحذٍدیت ٍیضُ ای
ٍرَد ًذارد ،تِ ًحَی کِ روي تطاتق تا اعتاًذارد هعَرد
اًتظار تزای تخلیِ پغاب تعِ تعاالبّ ،شیٌعِّعای ارزائعی
کوتزی را ًیش تِ دًثا داؽتِ تاؽذ.
منابع
اکبر زاده ،غ .1332 ،.تزرعی احزات سیغت هحیطی
ًاؽی اس پغاب هزٍری کارگاُ پزٍرػ هیگَ در
هٌطقِ تیاب اعتاى ّزهشگاى .پضٍّؾکذُ اکَلَصی
هلیذ اارط ٍ دریای عواى 70.ففحِ.
خسروی ،س .1331 ،.تزرعی کوی ٍ کیفی زب ٍرٍدی
ٍ هزٍری هشارر پزٍرػ هیگَی چَئیثذُ زتاداى ٍ
ارائِ راّکارّای هذیزیتی .پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ.
داًؾگاُ زساد اعالهی ٍاحذ علَم تحقیقات هَسعتاى.
 91ففحِ.
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Abstract
This research was conducted on shrimp farms complex in the northern of Gomishan city,
Golestan province. In order to reduce water pollution, around 30 hectares of sedimentation
lagoon was constructed on the way of the main outflow channel of shrimp farm. For this
project, three sampling stations were considered at the entrance of the shrimp farm, entrance
of the lagoon (before entering the lagoon) and way out of the lagoon during the last 3 months
of shrimp farming (at the end of August, September and October 2015). Physicochemical
parameters including EC, BOD, NO3 and PO4 were measured. The amounts of BOD, nitrate
and phosphate ions were not significantly different (p>0.05) at three sampling stations which
indicated that the impact of shrimp farming on these factors was not severe. The amounts of
these factors at the entrance of the farm were the lowest and at the entrance of the lagoon
were the highest. The amounts of these parameters were reduced in lagoon outflow. However,
all of these changes were not significantly different from each other (p>0.05). In general,
Gomishan shrimp farming with this volume of production and the 30 hectares lagoon is not a
serious threat for Gomishan wetland and the Caspian Sea ecosystem. But if the area of shrimp
farms increases, some solutions should be found for wastewater treatment because of the
increasing possibility of wetland pollution.
Keywords: Golestan Province, Pollution reduction, Caspian Sea, Sewage effluent, Gomishan
shrimp farms
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