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 چکیده

هدف از انجام اين مطالعه  .محسوب مي شود جهانكشورهاي در برخي پرورش ميگو يكي از عمده ترين موضوعات تجاري امروزه      

مقطعي كه در   -توصيفي مطالعه اين در است. خروجي مزارع پرورش ميگوي وانامي در منطقه چوئبده آبادان بررسي كيفيت آب ورودي و

شيميايي آب به صورت  نمونه برداري از فاكتورهاي فيزيكي وانجام شده،  1390ماه( درسال مهر تا ماه )از ارديبهشت ششيک دوره 

ايستگاه  دو ايستگاه انتخاب گرديد كه سهخروجي مزارع پرورش ميگوي وانامي،  به منظور بررسي كيفيت آب ورودي و. انجام شده ماهان

، كل معلق جامدمواد، اكسيژن مورد نياز بيوشيمياييپارامترهاي قرار داشت.  ايستگاه در زهكش خروجي يک و روي رودخانه بهمنشير بر

مطالعه حاضر ميانگين غلظت بر اساس نتايج  .شد گيري اندازهخروجي  آب ورودي و از نمونه هاي گرفته شده دراكسيژن محلول 

مزارع پرورش ميگوي وانامي در منطقه ب خروجي از در آ كل، اكسيژن محلول معلق جامدمواد، اكسيژن مورد نياز بيوشيمياييپارامترهاي 

تمام پارامترها درطول اين بررسي در  .چوئبده آبادان، زير حد مجاز استاندارد تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست ايران بود

 كارآيينتيجه گرفت كه  توانبنابراين مي پساب هاي خروجي مزارع تهديدي براي محيط زيست به شمار نمي آيد. وبوده حد مجاز 

 معلق جامدمواد، اكسيژن مورد نياز بيوشيمياييپارامترهاي  هاي بسيار مطلوب براي حذفاز روشيكي  بوده و مطلوب تصفيه هاي سيستم

 است. كل، اكسيژن محلول
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Abstract 
Nowadays the shrimp farming is one of the major commercial issues in some countries. The aim 

of this study was to evaluate the water quality of the input and output vannamei shrimp farms in 
Abadan Chavibdeh. In this cross-sectional study in a period of 6 months (May to October) conducted 
in 2012, the physical and chemical parameters of water samples were performed on a monthly basis. 
3 stations were selected; 2 station on the river Bahmanshir station and 1 in the leachate was located 
for to evaluate the quality of the water inlet and outlet vannamei shrimp farms. In water samples 
taken from the inlet and outlet were measured Parameters BOD, TSS and DO. Based on result this 
study, all parameters during the study in the field of exhaust effluent were standard range and are not 
a threat to the environment. Thus, can be concluded that reverse osmosis, an ideal method to BOD, 
TSS and DO removal in areas with contaminated water to this Parameters. 

 
Keywords: Vannamei shrimp, Water quality parameters, Wastewater, Chavibdeh Abadan. 

 
 مقدمه

 ميگو يكي از آبزيان پرطرفدار مورد مصرف مردم مي باشد و     
وضعيت بازار صادرات جهاني  جنبه اقتصادي و پرورش ميگو نيز از

درسال هاي اخير پرورش ميگو يكي از عمده ترين  حائز اهميت است.
اين امر  موضوعات تجاري تعدادي از كشورهاي آسيائي گرديده است.

سود مناسبي كه  وليد سرانه آنها وارزآوري كالن واز ميزان باالي ت
 اين پيشه براي كشورهاي توليد كننده دارد مشخص مي گردد

از  2ميگوي وانامي (.1380؛ اميدوار، 2006، 1و همكاران )ضيائي نژاد
است كه مخازن  Litopenaeusو جنس  Penaiaedخانواده 

 ،3)ليتنر اصلي آن كشورهاي اكوادور، مكزيک و برزيل مي باشد
طور طبيعي در سواحل درياي مكزيک، هميگوي وانامي ب (.2005

-1980هاي شود. در اواخر سالمركز و جنوب پرو به وفور يافت مي
ميگوي وانامي از مكزيک و پرو به سواحل آمريكاي التين و  1970

سپس به شمال غربي سواحل آمريكا و هاوائي منتقل و نهايتاً در 
يک از كاروليناي شمالي و تگزاس و در سرتاسر سواحل شرقي آتالنت

اكثر اين كشورها  شمال مكزيک، نيكاراگوئه و برزيل منتشر گرديد.
و  )بينسان هم اكنون در حال پرورش ميگوي وانامي مي باشند

  (.2009، 5و همكاران سنگ؛ تي2008، 4همكاران

                                                                 
1- Ziaei-Nejad et al. 

2 - Litopenaeus Vannamei 

3 - Lightner 

4 - Binsan et al. 

به  آغاز تحقيقات روي گونه سفيد غربي و معرفي ميگوي وانامي     
صنعت تكثير و پرورش كشور ايران براي اولين بار توسط موسسه 

و در بوشهر انجام شد و نتايج  1383تحقيقات شيالت ايران در سال 
افشار ؛ 2006، )ضيائي نژاد و همكاران موفقيت آميزي به دنبال داشت

توليد ميگوي پرورشي در استان خوزستان  (.1393و همكاران،  نسب
پرورش ميگو چوئبده دارد. پرورش ميگوي  اختصاص به مجتمع

در راستاي بروز  1381وانامي در استخرهاي چوئبده آبادان در سال 
بيماري لكه سفيد توسط موسسه تحقيقات شيالت آغاز گرديده است 

هاي بوشهر و خوزستان اقدام به تكثير اين گونه كه تا كنون در استان
ايسه با ساير گونه هاي با موفقيت نموده اند. گونه وانامي در مق

 ،(1389، كيانرسي)پرورش يافته از ويژگي هاي خاصي برخوردار است
در استخرهاي پرورش ورودي و پساب لذا مديريت و حفظ كيفيت آب 

ميگو، مي تواند در توليد پايدار ميگوي پرورشي و درآمدزايي آن و 
د ناشي از اين فعاليت تا ح تأثيرهمچنين حفظ محيط زيست و كاهش 

و آبلندا   ؛ سوارز1393و همكاران،  سيد مرتضايي) امكان بكاهد
. تكثير اين نوع ميگو بايد مورد توجه خاص قرار (2014،  6همكاران

ثر در پرورش ميگوي وانامي كه يكي از مهم ؤگيرد و بالطبع عوامل م
ترين آنها ارزيابي كيفيت آب ورودي و خروجي مزارع پرورش ميگو 

و  سيد مرتضايي؛ 1389)كيانرسي، سي گرددمي باشد بايد برر
چوئبده  منطقهآب مورد استفاده در مزارع پرورشي  (.1393همكاران، 

                                                                                             
5 - Tseng et al. 

6 - Suárez-Abelenda et al 
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رودخانه بهمنشير يكي از رودخانه . گرددمي مينأاز رودخانه بهمنشير ت
هاي مهم اقتصادي شيالتي است كه مطالعه دقيق شرايط فيزيكي، 

آن، به منظور ارزيابي  شيميايي و بيولوژيكي اين رودخانه و مصب
اميدوار، )حاصلخيزي و نقش آن در توليدآبزيان بسيار مهم است

1380.)  
  ،پروتئين غذايي مردممين أتازآنجاكه آبزي پروري عالوه بر      

همچنين  تواند زاينده فرصت شغلي مولد وارزش افزوده باشد ومي
تصادي ايران يک ضرورت اقتوسعه آن در كشورهاي آسيائي ازجمله 

توجه كافي به مديريت كيفيت آب مورد استفاده  شود،محسوب مي
ترين عامل در رشد و كيفيت آبزيان آبزيان كه مهمبراي پرورش 

مديريت كيفيت آب دراستخرها، مهم ترين  (.1380)اميدوار، است 
  دست يافتن به توليد مناسب مي باشد. عامل در رشد مناسب ميگو و

تواند به سالم شدن كف استخرها و ب ميمديريت كيفيت مناسب آ
آب داراي مقدار زيادي  رسيدن به توليد مورد نظر كمک شاياني نمايد.

مواد يوني وغيريوني است كه اساس كيفيت آب به ميزان اين مواد 
مواد  گازهاي محلول، مقدار مواد غير آلي محلول،  بستگي دارد.

اي موجود درآب عوامل ميكروارگانيزم ه تركيبات آلي محلول و معلق،
ايجاد آب  پروري مي باشد.اصلي تعيين كننده كيفيت آب براي آبزي

هاي مناسب در آبزي پروري ضروري است چراكه كل بدن وآبشش
بنابراين كيفيت  مواد موجود درآن مي باشد. آب و آبزيان در تماس با

 آب با ثير دارد.أر سالمت و رشد گونه هاي پرورشي تب آب مستقيماً
 )مارتينز گردد باعث بروز استرس و بيماري مي ،كيفيت نامناسب

 (. 2001، 1كوردوا و همكاران
ميزان اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي در  (1387) همكاران و اكبرزاده

بر  را مطالعه نمودند.پساب هاي خروجي منطقه تياب هرمزگان 
در ايي اكسيژن مورد نياز بيوشيميدست آمده تأثير هاساس نتايج ب

كيفي و كمي  برآورد منظور به. افزايش ميزان بار آلي گزارش گرديد
مقدار اكسيژن  (1389)كيانرسي  چوئبده آبادان درميگو  پرورشمزارع 

پساب  1389 سال در. را مورد مطالعه قرار دادمورد نياز بيوشيميايي 
 درپساب  به تأثير برآورد به منظورهاي خروجي مزارع پرورش ميگو 

مقدار ( 1392و همكاران )نيلساز  (.1380)اميدوار،  گرديد انجامهر بوش
ي خرمشهر مزارع پرورش ميگورا در  اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي

 مقدار اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي در گزارش. اهواز مطالعه نمودند
  .انجام گرديد (2007) 1همكاران و نادري

يت آب ورودي رودخانه بررسي كيفهدف از انجام اين مطالعه 
بهمنشير به سيستم پرورش ميگو وپساب خروجي مزارع پرورشي مي 

 .باشد
 

 

 مواد و روش ها
                                                                 
1 - Martinez‐Cordova et al 

 ششمقطعي و در يک دوره  -مطالعه حاضر به صورت توصيفي     
نمونه برداري از انجام شد.  1390ماه( درسال مهر ماه )از ارديبهشت تا

. در اين مدت انجام شد هآب به صورت ماهان مورد بررسيفاكتورهاي 
خروجي مزارع پرورش  آب ورودي وبراي تعيين ويژگي هاي كيفي 

، نمونه برداري به صورت ميگوي وانامي در منطقه چوئبده آبادان
 يک و ايستگاه برروي رودخانه بهمنشير دو) ايستگاه سهدر ماهيانه 

انجام شده و نمونه براي شده  انتخاب (ايستگاه در زهكش خروجي
به آزمايشگاه منتقل شده است. اين نمونه ها براي اندازه  يلتحل

كل،  معلق جامدمواد، اكسيژن مورد نياز بيوشيمياييپارامترهاي گيري 
 اندازه(. 2007، 2همكاران ونادري ) انجام شده است اكسيژن محلول

 اكسيژن محلول  پرتابل مولتي الين دستگاه با اكسيژن محلولگيري 
 شيوه به اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي ،برداريدر محل نمونه  سنج

بوسيله پمپ خال، و فيلتر استات كل  معلق جامدمواد ومانومتريک 
(. 2007، 1همكاران ونادري ) شد انجام سلولزي به روش وزن سنجي

روش آزمايش پارامترهاي مذكور بر اساس كتاب روش هاي استاندارد 
)ضيائي نژاد و  فتآب و فاضالب انجام گر هايبراي آزمايش

 اميدوار،؛ 1393راد و همكاران،  تقوي سادات؛ 2006، 3همكاران
1380.)  
 ماه و  ششنتايج پژوهش حاضر كه طي به منظور بررسي      

از آمار توصيفي  ،صورت متوالي براي پارمتر هاي مذكور انجام شدهب
هاي تحقيق از نرم تحليل داده تجزيه وگرديد. جهت استفاده 

همچنين كليه نمودارهاي  استفاده شد. 16نسخه   SPSSرافزا
 .رسم شدبرنامه اكسل  باهريک از پارامترها 

 

 تعیین و شناسایی محدوده مطالعاتی 
مزارع پرورش ميگو در كنار روستايي به نام چوئبده در امتداد      

كيلومتري  65رودخانه بهمنشير در شمال غربي و به فاصله تقريبي 
و  10درجه و عرض شمالي  48و 35ن و بين طول شرقي جزيره آبادا

، كيانرسي) واقع شده است متراز سطح دريا  5/1درجه و با ارتفاع  30
 (.1)شكل  (. 1389

 

 نتایج
بر اساس مطالعه صورت گرفته پارامترهاي مورد مطالعه مورد ارزيابي 

خروجي  آب ورودي وويژگي هاي كيفي  كلي قرار گرفتند. مشخصات
در سه بخش  پرورش ميگوي وانامي در منطقه چوئبده آبادان مزارع

 ارائه شده است.
 

 

                                                                 
2- Naderi et al. 
3- Ziaei-Nejad et al. 



162 

 ...بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگویش دوست و همکاران: یخو

    (Do)اکسیژن محلول
ميلي گرم بر  7/5-55/11رودخانه  دامنه تغييرات اكسيژن محلول در

بيشترين مقدار اكسيژن محلول اندازه گيري شده در باشد. ليتر مي
 معادل ت جزر، در موقعيدو رودخانه در شهريور ماه و در ايستگاه

بوده و كمترين مقدار آن در تيرماه و در  ميلي گرم بر ليتر 5/11

 باشد،مي ميلي گرم بر ليتر 7/5 معادل در موقعيت مد دوايستگاه 
ميلي گرم بر  41/8-48/9دامنه تغييرات اكسيژن محلول در پساب 

مقادير اكسيژن ( 3(و )2هاي ). شكلاندازه گيري شده استليتر 
پساب و  دوايستگاه يک، وقعيت جزر و مد در ايستگاه محلول در م

  خروجي را نشان مي دهند.

 

 
 مزارع پرورش میگو در کنار روستای چوئبده -1شکل 

 

 
 موقعیت جزر در رودخانه بهمنشیر  دراکسیژن محلول تغییرات مقادیر  -2شکل 
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 موقعیت مد در رودخانه بهمنشیر در اکسیژن محلول تغییرات مقادیر  -3شکل 

 

 
 تغییرات اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در موقعیت جزر در رودخانه بهمنشیر  -4شکل 

 

 

 (BOD) اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

انه بهمنشير در در رودخاكسيژن مورد نياز بيوشيميايي مقادير       
ميلي گرم  53/1-98/6 با ي دامنه تغييرات برابرامواقع جزر و مد دار

در  اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي بيشترين مقدار. مي باشد بر ليتر
كمترين  باشد. ميلي گرم بر ليتر مي 98/6، در خرداد ماه يکايستگاه 

حداقل و  ترميلي گرم بر لي 53/1، در تيرماه دوآن در ايستگاه  مقدار
در شهريور ماه و بيشترين  ميلي گرم بر ليتر 15/6اب سميزان در پ
هاي شكل در مرداد ماه مي باشد. ميلي گرم بر ليتر 06/9مقدار آن 

مقادير اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي در موقعيت جزر و مد ( 5(و )4)
  پساب خروجي را نشان مي دهند.و  دوايستگاه ، يکدر ايستگاه 
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 موقعیت مد در رودخانه بهمنشیر  تغییرات اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در -5شکل 

 

 
 معلق کل در موقعیت جزر در رودخانه بهمنشیر جامدتغییرات مواد -6شکل 

 

 
 معلق کل در موقعیت مد در رودخانه بهمنشیر جامدتغییرات مواد -7شکل 

 

 (TSS) کل معلق جامدمواد

اندازه گيري شده در رودخانه بهمنشير برابر با  كل مقادير مواد معلق
 حداقل مقدار مواد معلق .باشد يميلي گرم در ليتر م 7/6093-5/86

 5/86معادل ، مرداد ماه و در موقعيت مد يکبه ايستگاه  مربوط كل
و  يکميلي گرم در ليتر بوده و حداكثر مقدار آن در مهرماه، ايستگاه 

دامنه  .ميلي گرم در ليتر مي باشد 7/6093 معادل در موقعيت جزر
ميلي گرم  13-5/31اب خروجي معادل سدر پ كل تغييرات مواد معلق

 معادل مهرماهدر  ابسدر پ كل كمترين مقدار مواد معلق .است بر ليتر
ميلي  5/31معادل  آن شهريور مقدارميلي گرم در ليتر و بيشترين  13

در  كل مقادير مواد معلق (7(و )6هاي )شكل .گرم در ليتر مي باشد
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پساب خروجي را و  دوايستگاه ، يکموقعيت جزر و مد در ايستگاه 
 نشان مي دهند.

 

 بحث
اين مطالعه نشان داد در تمامي موارد مقادير پارامتر هاي اندازه      

پساب هاي خروجي مزارع پرورش ميگوي وانامي در گيري شده در 
رد هاي سازمان محيط زيست كمتر از استاندا منطقه چوئبده آبادان

اكسيژن . مي باشدايران بوده كه نشانگر عملكرد و راهبري مطلوب 
محلول به عنوان مهم ترين پارامتر در آبزي پروري داراي اهميت 
بوده و سنجش آن در مديريت صحيح استخرهاي پرورشي نقش 
حياتي دارد. دامنه تغييرات اكسيژن محلول در رودخانه بهمنشير 

ميلي  41/8-48/9بر ليتر و در پساب خروجي م ميلي گر 5/11-7/5
بر اساس مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف  باشد. مي گرم برليتر

ميلي  6-10ميزان مطلوب اكسيژن محلول براي ميگوي وانامي بين 
و  ماتسوئي؛ 2014، 1و همكاران آبلندا  سوارز) گرم بر ليتر مي باشد

كه در طول اين مطالعه  ،(2014، 3رانو همكا وو؛ 2014 ،2همكاران
قابل قبول  ميزان اكسيژن محلول در فعاليت هاي آبزي پروري كامالً

 4مقدار اكسيژن محلول در گزارش نادري و همكاران مي باشد.
ميلي گرم در ليتر مي  7/8-3/11برروي رودخانه هراز بين ( 2007)

ر رودخانه كه مقايسه اين مقدار با مقدار اكسيژن محلول د باشد
بهمنشير نشان مي دهد كه مقدار اكسيژن محلول در رودخانه 
 .بهمنشير كمي كمتر از مقدار اكسيژن محلول در گزارش مذكور است

مقدار اكسيژن محلول در پساب خروجي در اين تحقيق به مقادير 
اكسيژن محلول در گزارش نادري جلودار و همكاران نزديک مي 

يولوژيكي يكي از عوامل و فاكتورهاي مهم اكسيژن مورد نياز ب باشد.
آالينده در پساب ها محسوب مي شود كه باال بودن آن در آب بيانگر 

مقادير اكسيژن (. 2002، 5همكاران و )ساموچا باال بودن آلودگي است
مورد نياز بيوشيميايي در مناطق مورد نظر در رودخانه بهمنشير و 

لي دامنه تغييرات آن در پساب خروجي تابع قاعده منظمي نيست، و
بوده و در پساب نيز  گرم بر ليتر ميلي 53/1-98/6رودخانه برابر 
طبق نتايج به  مي باشد.گرم بر ليتر ميلي 15/6-06/9دامنه تغييرات 

دست آمده مقادير اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي اندازه گيري شده 
 نداردهايكه بر اساس استا باشدميلي گرم بر ليتر مي 10كمتر از 

 استميلي گرم بر ليتر 10مقدار كمتر از  سازمان محيط زيست آمريكا

سازمان خواربار و كشاورزي  (.2008، 6همكاران و )دوس سانتوس

                                                                 
1- Suárez-Abelenda et al. 
2 - Matsui et al. 

3 - Wu et al. 

4- Naderi et al. 
5 - Samocha et al. 

6 - Dos Santos et al. 

ميلي گرم را براي آبزي پروري مجاز و  6مقدار كمتر از  ملل متحد
درگزارشي كه توسط  (.2008، 7همكاران و ميشرا) اندمناسب دانسته

ارائه گرديده است، ميزان اكسيژن مورد ( 1387) و همكاراناكبر زاده 
نياز بيوشيميايي در پساب هاي خروجي منطقه تياب هرمزگان معادل 

به مقدار  اعالم گرديده است كه تقريباًميلي گرم برليتر  49/8-6/2
نوسانات مقدار اكسيژن . باشدزارش شده در اين مطالعه نزديک ميگ

-62/5ر پساب هاي مزارع پرورشي مند برابر مورد نياز بيوشيميايي د
و در پساب هاي خروجي ( 1389، رثيكيان) ميلي گرم برليتر 38/0

ميلي گرم  3/6مزارع پرورش ميگوي بوشهر اين نوسانات معادل 
نوسانات اعالم شده در گزارش حاضر تا  اعالم شده است كه برليتر

ميايي گزارش حد زيادي نزديک به مقدار اكسيژن مورد نياز بيوشي
مقدار  (1392) و همكاران نيلساز .(1380 اميدوار،) استبوده  واراميد

ميلي گرم برليترگزارش  9/7تا06/1 را اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي
ثبت شده در تحقيق حاضر نزديک  اين مقدار به مقادير كه كرده است

و نادري مقدار اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي در گزارش . باشدمي
گرم در ليتر اعالم شده ميلي 8/3-4/10، معادل (2007) همكاران

اين مقدارباالتر ازمقدار ثبت شده در رودخانه بهمنشير در كه  است
در استخرهاي پرورش ماهي و ميگو و زهكش . تحقيق كنوني است

ازمنابع توليد  جلبک هاهاي خروجي، غذاي اضافي و خورده نشده و 
شوند. منابع مختلف آلوده كننده و ورود مواد جامد كل محسوب مي 

در افزايش مواد معلق آب بسيار  آن به داخل اكوسيستم هاي ساحلي
  ثرؤم

باشند. مقدار مواد جامد كل تابع فصول مختلف سال بوده و در مي
، 8)ضيائي نژاد و همكاران تر مقدار آن بيشتر مي باشد فصول گرم

و  ؛ نيرمال2005 ،10ر؛  ليتن2009، 9و همكاران سنگ؛ تي2006
 .(2009، 11همكاران

ميزان مواد معلق كل پساب خروجي دلوار و حله را به ( 1380) اميدوار
ميلي گرم بر ليتر بيان نموده  97-231و  89-308ترتيب معادل 

مقادير مواد معلق كل در پساب خروجي مزارع در مطالعه حاضر . است
مواد  مقدار (1392ران )و همكانيلساز  پائين تر از اين مقادير است.

كه   ميلي گرم بر ليتر اعالم كرده است 1285 تا 31جامد كل را 
مقادير  مقدار مواد جامد كل در رودخانه بهمنشير باالتر از اين مقدار و

در  .مواد معلق كل در پساب خروجي پائين تر از اين مقدار است
-156 مقدار مواد معلق كل بين (2007) 12گزارش نادري و همكاران

                                                                 
7 - Mishra et al. 
8- Ziaei-Nejad et al. 
9 - Tseng et al. 

10 - Lightner 

11 - Nirmal et al. 
12- Naderi et al. 
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علق كل ميلي گرم در ليتر مي باشد كه در مقايسه با مقادير مواد م 62
 .باشدميدر اين تحقيق پائين تر 

 

 نتیجه گیری
مزارع پرورش ميگوي وانامي در منطقه  مطالعه، اين نتايج به باتوجه

 تصفيه كارآيي كه بوده، تصفيه هاي سيستم به مجهز چوئبده آبادان

وجود  دليلهب مطالعه اين باشد. دردارا مي مناسبي را آلودگي حذف و
مقادير پارامتر هاي اندازه گيري  سيستم عملكرد و راهبري مطلوب

كمتر از استاندارد هاي سازمان محيط پساب هاي خروجي شده در 
اندازه گيري شده در  پارامترهاي ميزان است. ميانگينزيست ايران 

دهد كه نشان مي پساب هاي خروجي مزارع پرورش ميگوي وانامي
داراي عملكرد  مزارع پرورش ميگوي وانامي در منطقه چوئبده آبادان

اكسيژن از نظر پارامترهاي پساب هاي خروجي مزارع مناسب بوده و 

قابليت  كل، اكسيژن محلول معلق جامدمواد، مورد نياز بيوشيميايي
دفع و استفاده در كشاورزي و آبياري را دارا مي باشد. از جمله 

همترين موانع احتمالي در بهبود و ارتقا سيستم مي توان به نبود م
نگهداري و يهره برداري سيستم تصفيه و ديدگاه مديران  برايبودجه 

از جمله مهمترين راهكارهاي ديگر جهت حفظ و ارتقاي اشاره نمود. 
 و برداري ه وضع موجود تامين منابع مالي مورد نياز براي بهر

 اسب و توجه مديران در اين زمينه مي باشد. نگهداري مطلوب و من
 

 سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله مراتب سپاس و تشكر خود را از معاونت محترم 

و  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازتوسعه پژوهش و فناوري 
 اعالم مي دارند.آبادان علوم پزشكي  دانشكده
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