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  103-118 / صفحات:  92 پاییز، سومم، شماره هفتسال                                             مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  نقش پارامترهاي کیفی خاك و آب در استخرهاي پرورش ماهی شرق استان گلستان
  

  3یوسف سلیمانی سید و 2، مهرداد کمالی1زید احمدي، 1افشین قلیچی*

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 2شیالت، آزادشهر، ایران،  آزاد اسالمی واحد آزادشهر، گروهدانشگاه 1
  کارشناس اداره شیالت شهر گنبدکاووس، استان گلستان 3آزاد اسالمی واحد آزادشهر، گروه شیالت، آزادشهر، ایران، 

  25/5/92 ؛ تاریخ پذیرش: 26/1/92 تاریخ دریافت:
  

 چکیده
در این مطالعه نقش خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك بر روند پرورش ماهیان گرم آبی از قبیل تأثیر آن  بر کیفیت 

مزرعه در نقاط مختلف منطقه گنبد (شرق استان) انتخاب  6آب در طول دوره پرورش ماهی بررسی شده است. تعداد 
هاي خاك قبل مورد آزمایش خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرار گرفتند. نمونهها ي آب آنهاهاي خاك و نمونهو نمونه

صورت کامل مورد بار به  3 ماه یکبار مجموعاً 2هاي آب نیز هر هاي متداول برداشته شد. نمونهاز آبگیري با روش
ي مختلف مورد هاهاي مزارع مختلف در ماههاي فیتوپالنکتون و زئوپالنکتونبررسی قرار گرفت. همچنین نمونه

کربن آلی  )،ECالکتریکی خاك (کربنات کلسیم خاك، هدایت شناسایی قرار گرفت. رابطه همبستگی فسفر خاك،
 ازت کل خاك، مجموع مواد آلی خاك، درصد رس خاك، با سایر فاکتورهاي خاك واسیدیته)، خاك ( pHخاك، 

هاي گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که واکنش ي مختلف بررسیهاهمچنین با بسیاري از پارامترهاي آب در ماه
گذارد. بنابراین در مدیریت مزارع پرورش ماهی باید کیفیت خاك مورد متقابل بین خاك وآب بر کیفیت آب تأثیر می

  توجه قرار گیرد.
  

  خاك بستر، آب، استخر پرورش ماهی، شرق استان گلستان :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه 
 در مهم موارد از یکی عنوان به آب کیفی مدیریت

 طرفی ازو  بوده مطرح پروري آبزي استخرهاي تولید
 به. بود خواهد اجتناب ناپذیر امري آب و خاك تبادل

 آبزي استخرهاي کف خاك روي مطالعه سبب مینه
 روابط این خصوص در نمودن حاصل اطالع و پروري

 آبزي تولید بهبود جهت در گام موثري تواند می
 .)1391باشد (احمدي و همکاران،  داشته پروري

خاك بستر چندین نقش پر اهمیت را در استخرهاي 
توان پرورش ماهی ایفا می نمایند که از جمله آنها می

 سازي و آزادسازي مواد مغذي اشاره نمودبه ذخیره

                                                             
 :مسئول مکاتبهafshin.ghelichi@yahoo.com   

)Vijayaraghavan ،1972(.  خصوصیات خاك بستر
 –ي خاك و آبهااستخرها و فرایندهایی که در الیه

تاثیر مهمی در رشد ماهیان و دهد، رخ میخاك 
، بار باکتریایی و ایجاد استرس در میگوهاي استخرها

ي پرورش هامواد آلی در سیستم. دارد سیستم ایمنی
گسترده، متراکم و نیمه متراکم ته نشین و انباشته می 

دلیل هیدروتکینیک خاك بستر استخرها به. گردد
و  شوندهاي منطقه ساخته میاستخرسازي بروي خاك

و مواد غذایی  هابه مرور زمان در اثر انباشت پالنکتون
، فرسایش ي پرورشیهاگونه ، مواد دفعیمصرف نشده

و رسوب ذرات سبب تغییر  خاك، موجودات زنده
این ضایعات  گردد.میو آب خصوصیات خاك بستر 
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نیوم، نیترت، ویل به آمیکروبی تبددر اثر فرآیندهاي م
که خود این مواد مغذي گردد و فسفات مینیترات 

یش به تشکیل و گرا هاتوپالنکتونمحرك رشد فی
 باشند.در استخر مینیز  شکوفایی فیتوپالنکتونی

انباشت مواد مغذي در استخرهاي قدیمی بیشتر از 
در استخرهاي باشد. جدید میاستخرهاي احداث شده 

 C ،N ،Mg ،K ،Naساخته شده جدید میزان غلظت 
یابد و به سطح حداکثرمیزان شدیدا افزایش می Bو 

گردد ولی به مرور زمان میزان تولید چرخه تولید می
pH کند اما بستر در یک دوره پرورش کاهش پیدا می

شرایط خاك بستر ماند. مقدار آن ثابت و پایدار می
تم تولید استخرها، نقش مهمی را در موفقیت سیس

با توجه به ناکافی  . بنابراینکندآبزي پروري ایفا می
داشتن اطالعات بیشتر درباره  مندبودن دانش ما، نیاز

مواد متعادل کننده خاك بستر استخرهاي پرورش 
باشیم. همچنین با انجام مطالعات مهندسی تر ماهی می

ب تري جهت جمع آوري و ي مناسهاتوانیم روشمی
 Avnimelech( مرتب نمودن خاك بستر معرفی نمود

 Boyd؛ 2001و همکاران،  Zelaya؛ Ritvo ،2003و 
؛ 2011و همکاران،  Su؛ 2001و همکاران، 

Lemonnier  ،؛ 2004و همکارانSmith ،1998 .(
خاك بستر استخرها نقش مهمی در تنظیم همچنین 

با چرخش مواد مغذي  غلظت مواد مغذي آب استخر
ي هاگونهو کیفیت آب و تولید و برگشت آنها به آب 

. آگاهی از طبیعت و خصوصیات خاك دارد آبزیان
دهنده در جهت افزایش اجراي بستر استخر به پرورش

مدیریت بهینه براي رسیدن به افزایش میزان تولیدات 
. خصوصیات شیمیایی خاك بستر تاثیر نمایدکمک می

عنوان هبدیریت مواد مغذي می گذارد. زیادي در م
پایین و محیط اسیدي، میزان دسترسی به  pHمثال 

ب کاهش داده و سبب آذي کلیدي را در غمواد م
و  Gunalan( گرددصلخیز بودن پایین استخر میحا

   ).2012همکاران، 

آب کیفیت دلیل اهمیتی که خاك در بهپس 
استخرهاي پرورش آبزیان دارد تحقیقات زیادي در 
این رابطه در جهان صورت گرفته است. بر اساس 

به  منابع داخلی می توان در ي صورت گرفتههابررسی
اقدام به که ، 1391احمدي و همکاران در سال تحقیق 

مطالعه خاك کف استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی 
منطقه دیگچه ساحل شمالی رودخانه گرگان رود 

از بین تحقیقات . ، اشاره کرداستان گلستان نمودند
به )، Vijayaraghavan )1972خارج از کشور هم 

خاك در استخرهاي - بررسی مقایسه مقدار ارتباط آب
  همچنین مناطق گرمسیري کشور هند پرداخت.

Avnimelech  وRitvo )2003 مطالعه )، به
استخرهاي پرورش فرایندهاي مدیریتی خاك بستر 

و  Thunjaiدر این راستا  میگو و ماهی پرداختند.
به مطالعه کیفیت خاك بستر  2004همکاران در سال 

ي احداث هادر استخرهاي پرورش ماهی تیالپیا با سال
)، 2004و همکارن ( Queirozنمودند. اقدام مختلف 

بر روي آب و را ي کاربرد آهک و تاثیر آن هاروش
سیدي استخرهاي پرورش ماهیان آب خاك بسترهاي ا

و  Ansa .مورد مطالعه خود قرار دادندشیرین 
Francis  خصوصیات رسوبات یکی  ،2007در سال

 Arulebaبررسی کردند. را از دلتاهاي کشور نیجریه 
بررسی خاك بستر  به)، Agebebi )2010و 

استخرهاي منطقه جنوب غرب کشور نیجریه با هدف 
رسیدن به تولیدات آبزي پروري پایدار پرداختند. 

Mondal  تحقیقی را بروي 2011و همکاران در سال ،
 Burdwanقلیائیت استخرهاي پرورشی منطقه میزان 

اطالعات کمی بطور کلی  ند.کشور هند صورت داد
دلیل ل الیه آب و خاك بهي متقابهادرباره واکنش

نداشتن ابزارهاي مناسب تجزیه تحلیل تغییرات غلظت 
موجود ي سطحی رسوبات هاعناصر موجود در الیه

انجام این ). Avnimelech ،1999و  Meijer( باشدمی
تحقیق سبب افزایش دانش ما درباره پویایی اکوسیستم 
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تحقیق هدف از انجام این گردد، بنابراین می هااستخر
تعیین رابطه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب  بررسی و

و خاك استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی منطقه 
  باشد. میجهت بهبود تولید شرق استان گلستان 

  
  هامواد و روش

نقاط مختلف شرق  ازمزرعه  6در این تحقیق 
به  مربوطآزمایشات مورد استان گلستان انتخاب و 

طول و  .قرار گرفت یآب، خاك و جامعه پالنکتون
 1در جدول  مطالعهعرض جغرافیایی مزارع مورد 

فاکتورهاي نمونه برداري است.  اشاره شده
از چهار گوشه استخر استخرها آب فیزیکوشیمیایی 

ها) صورت گرفت طرفین دیواره و خروجی (ورودي،
جهت دستیابی به نمونه  هتهیه شدهاي آب نمونهو 

 250. سپس حدود ندشد شاخص با یکدیگر همگن
ظروف  توسطو  هآب را از آن نمونه برداشت سیسی

. )APHA ،1998( دربسته به آزمایشگاه منتقل گردید
برداري فاکتورهاي فیزیکوشیمیائی خاك، جهت نمونه

مساحت  تا شکل مکان یابی گردید Sنقاطی بصورت 
، سپس توسط قرار دهدهمپوشانی را تحت کل استخر 

برداري صورت گرفت و دستگاه اوگر نمونه
نام مزرعه  برداري وتی نظیر تاریخ، عمق نمونهمشخصا

هاي خاك نمونه برداري قید شد.در کارتکس نمونه
هاي روزنامه بر روي پاکت ،بعد از انتقال به آزمایشگاه

عد از ها بتا خشک شوند. نمونه در سایه پهن شد

متري الک میلی 2خشک شدن توسط الک با چشمه 
درجه اسیدیته، همچون مهمی  یپارامترهای تا دندش

ربن آلی، پتاسیم، فسفر قابل ک هدایت الکتریکی،
برداري نمونه .بدست آید و غیره بافت خاك جذب،

ها از هر مزرعه پرورش ماهی مورد پالنکتونفیتو
. به گرفتصورت انه انجام یبررسی بصورت ماه

به کمک لوله  استخرطوریکه از هر چهار گوشه 
 30لیتر آب از عمق  10الی  8حدود  )P.V.C( پولیکا
بعد از همگن متري برداشت کرده و سانتی 40الی 

 2سی با فرمالین سی 250در یک محفظه نمودن 
 10مدت و به و به آزمایشگاه انتقال داده تثبیت ،درصد

 شناسائیروز در تاریکی قرار داده شدند. براي 
و  هنمونه را برداشتهر لیتر از میلی 5/0 ،هافیتوپالنکتون

. داده شدمورد مطالعه قرار نوري میکروسکوپ  توسط
ها از براي بررسی کمی و کیفی زئوپالنکتونهمچنین 

میکرون  55حدود با اندازه چشمه گیر تورپالنکتون 
 درصد 4بالفاصله با فرمالین  هانمونهاستفاده نموده و 

در آزمایشگاه جهت شمارش و  ندگردید تثبیت
استفاده گردید. در  تناسبشمارش مها از الم پالنکتون

کلیدهاي از  هامجموع براي شناسائی پالنکتون
، (وبرگن گردید بهره برداريشناسایی مختلف و معتبر 

جهت تعیین همچنین  .)Maosen ،1981؛ 1381
ي تنوع هاو غالبیت از شاخص ءي تنوع، غناهاشاخص

).1383شانون و مارگالف استفاده گردید (اردکانی، 

  
  مختصات جغرافیایی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی -1جدول 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی شماره استخر

1 62/12 43 54 63/30 27 37 
2 54/57 35 54 68/50 23 37  
3 64/32 53 54 42/8 9 37 
4 13/39 53 54 96/23 18 37 
5 91/18 53 54 86/2 14 37 
6 35/7 51 54 42/17 14 37 
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  گیري نتیجه
ي صورت گرفته هاگیريبر اساس اندازه

فاکتورهاي خاك و آب استخرهاي مختلف مورد 
شده  اشاره 3و  2ي هاه بطور کامل در جدولمطالع
نتایج حاصله از مطالعات پالنکتونی نشان داد  است.

ها در خانواده از فیتوپالنکتون 6جنس متعلق به  25که 
مزارع پرورش ماهی شرق استان گلستان مورد 
شناسایی قرار گرفتند که از این بین خانواده 

جنس  10با  Bacillariophyceaeباسیالریوفیسه 
 2جنس متعلق به  19همچنین اشت. تنوع باالتري د

ها در مزارع پرورش ماهی خانواده از زئوپالنکتون
  ).4شرق استان گلستان شناسایی شدند (جدول 

نتایج حاصل از بررسی همبستگی پارامترهاي 
نشان داد که  2در جدول  مختلف خاك مورد مطالعه

بین فسفر با پارامترهاي کربن آلی، مواد آلی، ازت کل 
 ضریب 54/0و  6/0، 67/0ترتیب به میزان به 

. کربنات کلسیم خاك با ازت همبستگی وجود داشت
 -66/0کل، مواد آلی، کربن آلی و رس خاك به میزان 

. و ضریب همبستگی داشتند 6/0و   -6/0،  -6/0، 
این میزان همبستگی براي هدایت الکتریکی با اسیدیته 

رس داراي  اسیدیته با درجه .بود - 81/0خاك معادل 
به ازت کل نیز با مواد آلی  .بودضریب همبستگی  6/0

  . داشتضریب همبستگی  94/0 میزان
نتایج مقایسه همبستگی بین پارامترهاي مختلف 

نشان داد که بین فسفر خاك  5جدول  درخاك و آب 
ضریب همبستگی وجود  58/0مقدار به با منیزیم آب 

آب، سدیم، دارد. کربنات کلسیم خاك با بی کربنات 
ي آب داراي ضریب هاپتاسیم، منیزیم و کاتیون
و  54/0، 57/0، 59/0، 69/0همبستگی مثبت به میزان 

بود. میزان ضریب همبستگی هدایت الکتریکی  54/0
سدیم آب معادل  خاك با فاکتورهاي آمونیاك، کلر و

نیوم آب د ولی این پارامتر با آموبو 53/0، 72/0، 8/0
. بود -64/0 ی منفی به میزانداراي ضریب همبستگ

اسیدیته آب و درجه اسیدیته خاك نیز با درجه 
 بود 64/0و  67/0اي همبستگی مثبت آمونیوم آب دار
 ا آمونیاك آب داراي همبستگی منفی،در حالی که ب

. کربن آلی خاك داراي همبستگی مثبت است -72/0
ولی با پتاسیم آب،  بود 7/0با فسفات آب به میزان 

، سدیم و منیزیم آب داراي ضریب همبستگی هاکاتیون
. ازت داشت -69/0و  -71/0، -81/0، -91/0منفی 

ي هاکل خاك داراي ضریب همبستگی منفی با کاتیون
 -63/0و  -78/0، -85/0آب، منیزیم و سدیم به میزان 

ولی این فاکتور با فسفات آب داراي ضریب  بود
با پتاسیم، . مواد آلی خاك است 7/0همبستگی مثبت، 

، سدیم و منیزیم آب داراي ضریب همبستگی هاکاتیون
 بودند -69/0و  -71/0، - 81/0، -9/0منفی به میزان 

 7/0ولی با فسفات آب داراي ضریب همبستگی مثبت 
. پارامتر رس خاك با فسفات آب، سولفات، داشت

سختی، کلسیم و آمونیاك داراي ضریب همبستگی 
 -59/0و  -6/0، -6/0، -66/0، -71/0منفی به میزان 

کربنات آب و نیتریت ، این فاکتور همچنین با بی بود
 55/0و  65/0آب داراي ضریب همبستگی مثبت 

  . باشدمی
ي هاهمچنین نتایج ضریب همبستگی بین شاخص

و غالبیت جوامع فیتوپالنکتونی و  ءمختلف تنوع، غنا
نشان داد که بین  6زئوپالنکتونی با یکدیگر در جدول 

ضریب  هاو غناء فیتوپالنکتونتنوع شاخص 
وجود دارد در حالی که نتایج  89/0همبستگی مثبت، 

شاخص بررسی ضریب همبستگی این پارامتر با 
. همچنین شاخص تنوع بود -65/0 معادل غالبیت

اء و غالبیت ي تنوع، غنهابا شاخص هافیتوپالنکتون
و  77/0، 94/0داراي ضریب همبستگی  هازئوپالنکتون

غالبیت  . همچنین شاخص غناء وباشدمی -81/0
 -54/0داراي ضریب همبستگی منفی،  هافیتوپالنکتون

ي تنوع، هاولی این شاخص در مقایسه با شاخص بود
غناء و غالبیت زئوپالنکتونی داراي ضریب همبستگی 
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. و شاخص غالبیت بود -59/0و  77/0، 77/0
غالبیت ي تنوع و هابا شاخص هافیتوپالنکتون
 81/0و  -6/0داراي ضریب همبستگی  هازئوپالنکتون

  می باشد. 
ي صورت گرفته جهت تعیین هاسیرطبق بر

ي مختلف جوامع هاضریب همبستگی بین شاخص
 7پالنکتونی و فاکتورهاي خاك و آب در جدول 

مشاهده گردید که شاخص تنوع فیتوپالنکتونی با 
بت فسفر و ازت خاك داراي ضریب همبستگی مث

می باشد، این در حالی است که این  6/0و  94/0
آب همچون  دیگر با پارامترهاي مختلف پارامتر

اسیدیته، بی کربنات، درجه شوري، هدایت الکتریکی، 
داراي ضریب همبستگی  هاپتاسیم، منیزیم و آنیون

  -54/0، -54/0، -6/0، -77/0، -83/0منفی به میزان 
کتونی با با فسفر و یتوپالن. شاخص غناء فبود -54/0و 

 6/0و  94/0ضریب همبستگی مثبت  ازت خاك
داراي  پارامتر، این در حالی است که این داشت

ضریب همبستگی منفی با پارامترهاي مختلف آب 
الکتریکی، شوري، امالح کل، منیزیم، همچون هدایت

، پتاسیم، اسیدیته، کلر آب، سختی و ها، کاتیونهاآنیون
، -77/0، -87/0، -94/0، -94/0میزان کلسیم به 

و  -6/0، -66/0، -66/0 ،-66/0 ،- 66/0، -66/0
باشد ولی با فاکتورهاي نیترات، نیتریت و می -6/0

، 6/0قلیاییت داراي ضریب همبستگی مثبت به میزان 
  . بود 54/0و  54/0

شاخص غالبیت فیتوپالنکتونی با ازت کل خاك، 
ضریب همبستگی  کربن آلی، نیتروژن آلی و فسفر

ولی با  داشت -6/0و  -83/0، -83/0، -94/0منفی، 
کربنات کلسیم خاك داراي ضریب همبستگی مثبت، 

رهاي آب همچون پارامتبا سایر  پارامتر. این بود 83/0
ضریب همبستگی منفی  یت و فسفات آبائنیترات، قلی
ولی با  داشت -77/0و  -83/0، -94/0به میزان 

، پتاسیم، سدیم، امالح کل، سختی، ها، آنیونهاکاتیون
الکتریکی، شوري، منیزیم، کلسیم، سولفات، هدایت

اسیدیته و کلر آب داراي ضریب همبستگی مثبت به 
، 77/0 ،77/0،77/0، 77/0، 87/0، 87/0، 87/0میزان 

  . بود 54/0و  66/0، 66/0، 71/0، 71/0، 72/0
ا اسیدیته خاك شاخص تنوع زئوپالنکتونی ب

رهاي فسفر و پارامتولی با  داشت - 66/0گی همبست
 54/0و  89/0ازت کل داراي ضریب همبستگی مثبت 

آب دیگر رهاي پارامتر با پارامتد، همچنین این بو
اسیدیته، امالح کل، هدایت الکتریکی، درجه همچون 

شوري و آمونیوم آب داراي ضریب همبستگی منفی، 
ولی با  بود –51/0و  - 66/0، -66/0، -77/0، -89/0

ضریب  ، نیترات، قلیاییت و نیتریتفسفات، آمونیاك
  . داشت 51/0و  55/0، 6/0، 71/0همبستگی مثبت، 

با فسفر و  هاشاخص غناء زئوپالنکتونبین 
همبستگی  -54/0و  84/0اسیدیته خاك به میزان 

اسیدیته آب، آمونیوم، درجه که درباره مشاهده گردید
امالح کل، سولفات، هدایت الکتریکی، شوري و 

، -6/0، -6/0، -66/0، -7/0، -89/0منیزیم معادل 
. این شاخص با فسفات آب داراي بود -54/0و  -6/0

  . بود 54/0ضریب همبستگی 
شاخص غالبیت زئوپالنکتونی با فسفر، ازت کل، 

تگی نیتروژن آلی و کربن آلی داراي ضریب همبس
 -55/0و  - 55/0، - 75/0، -75/0منفی به میزان 

اك ضریب باشد ولی با اسیدیته و کربنات کلسیم خمی
. این شاخص با داشت 61/0و  81/0همبستگی 

فاکتورهاي آب همچون فسفات و قلیاییت داراي 
است ولی با  -55/0و  -64/0ضریب همبستگی منفی 

ی، اسیدیته، امالح کل، آمونیاك، هدایت الکتریک
ي آب داراي ضریب هاو آنیون هاسولفات، کاتیون

 58/0، 59/0، 75/0، 93/0همبستگی مثبت به میزان 
  د.بو 58/0و  58/0، 58/0، 58/0
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  شرق استان گلستانپرورش ماهیان گرم آبی مختلف خصوصیات خاك بستر استخرهاي  -2جدول 

 شماره استخر 1 2 3 4 5 6
 فاکتورهاي هدف

65/7  83/7  66/7  66/7  79/7  82/7   اسیدیتهدرجه  
35/1  19/1  53/0  17/2  49/0  54/0   کربن آلی 
32/2  05/2  91/0  73/3  5/0  93/0  مواد آلی 

 درصد رس 30 20 22 34 40 14
 درصد الي 64 64 40 50 48 46
 درصد ماسه 6 16 38 16 12 40

5/4  1/1  5 4 5/4  7/1  الکتریکیهدایت  
14/0  12/0  17/0  02/0  03/0  06/0  ازت کل 
46/3  28/2  54/1  15/1  46/0  1/1  فسفر قابل جذب 
56/11  78/12  28/6  9/10  28/3  31/4  آهن 

 منیزیم 32 44 76 42 48 76
36/2  78/7  86/0  54/3  48/0  6/0  روي 

 کلسیم 216 258 498 324 202 690
56/28  14/76  72/6  62/22  98/6  98/11  منگنز 
5/16  18 19 9 5/17  کربنات کلسیم 20 

L Si-C/Si-C-L Si-C-L L Si-L Si-C-L نوع بافت 
  Si      سیلتی :C   رسی :    Lلومی :  

  
  پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستانمختلف میانگین فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي  -3 جدول

6 5 4 3 2 1 
  شماره استخر
 فاکتورهاي هدف

21±6 33/19 ± 5/6  66/21 ± 08/8  33/21 ± 63/7  33/20 ± 02/7  22± 54/7  درجه حرارت 
66/26 ± 63/7  25±5 33/25 ± 73/8  25±5 66/25 ± 04/4  شفافیت 30±5 
5/6 ± 2/0  03/6 ± 3/0  8/6 ± 55/0  36/6 ± 51/0  23/6 ± 3/0  5/6 ± 2/0  اکسیژن محلول 
1/8 ± 55/0  27/8 ± 65/0  23/8 ± 45/0  23/8 ± 55/0  64/8 ± 43/0  51/8 ± 34/0  اسیدیته 
66/2146 ± 67/77  33/1809 ± 75/426  2390± 16/157  33/2212 ± 23/370  5380± 57/191  66/4706 ± 95/156 یهدایت الکتریک   

07/1 ± 03/0  88/0 ± 19/0  19/1 ± 08/0  1/1 ± 18/0  68/2 ± 09/0  35/2 ± 07/0  شوري 
37/0 ± 1/0  23/0 ± 04/0  35/0 ± 07/0  28/0 ± 04/0  37/0 ± 09/0  12/0 ± 02/0  آمونیاك 
76/1 ± 25/0  2± 2/0  56/1 ± 3/0  23/2 ± 25/0  26/1 ± 45/0  23/1 ± 25/0  نیترات 

03/0 ±0 06/0 ± 02/0  06/0 ± 02/0  04/0 ± 01/0  03/0 ±0 02/0 ± 01/0  نیتریت 
25/0 ± 05/0  26/0 ± 05/0  22/0 ± 03/0  22/0 ± 02/0  12/0 ± 06/0  11/0 ± 02/0  فسفات 
97/6 ± 45/1  83/3 ± 45/1  73/4 ± 9/0  83/3 ± 61/0  06/18 ± 55/2  56/15  کلسیم ±3
77/5 ± 72/1  9/3 ± 1/2  2/5 ± 05/2  1/4 ± 95/0  15/16 ± 66/2  17/10 ± 35/2  منیزیم 
32/11 ± 75/1  83/10 ± 03/1  97/31 ± 41/7  43/10 ± 3/4  65/22 ± 93/1  59/25 ± 21/10  سدیم 
16/0 ± 04/0  15/0 ± 05/0  24/0 ± 25/0  1/0 ± 04/0  55/0 ± 15/0  51/0 ± 16/0  پتاسیم 
19/24 ± 66/3  52/18 ± 77/3  14/42 ± 5/5  44/18 ± 31/3  44/57 ± 11/4  84/51 ± 75/6  کاتیون 
39/24 ± 66/3  91/18 ± 93/3  41/42 ± 5/5  58/18 ± 32/3  62/57 ± 12/4  95/51 ± 79/6  آنیون 
23/3 ± 37/0  83/6 ± 68/1  2/9 ±2 28/7 ± 02/1  55/5 ± 78/1  66/10 ± 39/3  بی کربنات 
66/1366 ± 01/48  1158± 99/272  33/1520 ± 82/95  33/1415 ± 64/236  3443± 85/122  66/2998 ± 35/86  مجموع مواد آلی 

175± 14/17  13/239 ± 42/24  55/195 ±17 96/288 ± 6/24  6/142 ± 93/32  26/142 ± 57/20  قلیائت کل 
637± 14/159  457± 81/282  66/496 ± 84/147  33/336 ± 26/131  1694± 97/238  66/1286 ± 59/267  سختی کل 
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  هاي مختلف پالنکتونی شناسایی شده در مزارع پرورش ماهی شرق استان گلستانخانواده -4جدول 
 هازئوپالنکتون  هافیتوپالنکتون

Bacillariophyceae  Cyanophyceae   Cladocera  Copepod  
Chaetoceros sp Anabaena sp  Alonella sp Atthyella sp 
Cyclotella sp Anabaenopsis sp  Ceriodaphnia sp Canthacomptus sp 
Cymbella sp Aphanozomenon sp  Chydorus sp Cyclops sp 
Gomphonema sp Merismopedia sp  Daphnia sp Enhydrosoma sp 
Melosira sp Microcystis sp  Diaphanosoma sp Eodiaptomus sp 
Navicula sp Rivularia sp  Latonopsis sp Limnocletodes sp  
Nitzchia sp Spirulina sp  Leidigia sp Mesochra sp 
Rhizosolenia sp Charophyceae   Sida sp Neodiaptomus sp 
Synedra sp Closterium sp  Simocephalus sp Onchocamptus sp 
Tabellaria sp Chlorophyceae     Sinocalanus sp 
Chrysophyceae  Ankistrodesmus sp      
Dinobryon sp Chlamydomonas sp      
Euglenophyceae  Chlorella sp      
Euglena sp Pediastrum sp      

 Scenedesmus sp      
  

  پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان هاي مختلفآب استخرخاك و ضریب همبستگی پیرسون بین فاکتورهاي  -5جدول 
  رس

 خاك 
مواد آلی 

 خاك
ازت کل 

 خاك
کربن آلی 

 خاك
اسیدیته 

 خاك
هدایت الکتریکی 

 خاك
کربنات کلسیم 

 خاك
  فسفر

 خاك 
 فاکتورهاي هدف

* * * ** * * - 6/0  54/0  کربن آلی خاك 

* ** 94/0  * * * - 6/0  6/0  مواد آلی خاك  
6/0  * * * ** - 81/0  اسیدیته خاك * * 
6/0  - 6/0  - 66/0  - 6/0  کربنات کلسیم خاك * ** * * 

* * * * - 81/0  الکتریکی خاكهدایت * * ** 

** * * * 6/0  * 6/0  رس خاك * 

* * 67/0  54/0  فسفر خاك ** * * * 

* 94/0  ** * * * - 66/0  67/0  ازت کل خاك 

* - 69/0  - 78/0  - 69/0  * * 54/0  58/0  منیزیم آب 

* - 71/0  - 63/0  - 71/0  * 53/0  59/0  سدیم آب * 

* - 9/0  * - 91/0  * * 57/0  پتاسیم آب * 

* * * * 67/0  اسیدیته آب * * * 
65/0  * * * * * 69/0  آببی کربنات  * 

* * * * * 72/0  کلر آب * * 

* - 81/0  - 85/0  - 81/0  * * 54/0  ي آبهاکاتیون * 

* * * * 64/0  - 64/0  آمونیوم آب * * 
- 59/0  * * * - 72/0  8/0  آمونیاك آب * * 
- 66/0  سولفات آب * * * * * * * 
- 6/0  سختی آب * * * * * * * 
- 6/0  کلسیم آب * * * * * * * 
- 71/0  7/0  75/0  7/0  فسفات آب * * * * 

55/0  نیتریت آب * * * * * * * 

  : عدد معادل یک می باشد. **  : بررسی نشده است. *          
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  ي مختلف فیتوپالنکتونی و زئوپالنکتونی استخر پرورش ماهیان گرم آبیهاضریب همبستگی بین شاخص -6جدول 
 هافیتوپالنکتون   هازئوپالنکتون

 2تاثیرات متقابل  
     مطالعه مورد جامعه

   تنوع  غناء  غالبیت    تنوع  غناء   غالبیت 
- 81/0  77/0  94/0   - 65/0  89/0  تنوع  ** 

- هافیتوپالنکتون 59/0  77/0  77/0   - 54/0  ** 89/0  غناء 
81/0  * - 6/0   ** - 54/0  - 65/0  غالبیت  

* * **  - 6/0  77/0  94/0  تنوع  
77/0 *  * ** * هازئوپالنکتون  77/0  غناء  

** * *  81/0  - 59/0  - 81/0  غالبیت 
  باشد.: عدد معادل یک می**    : بررسی نشده است. *

  

  با فاکتورهاي خاك و آب استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبیجوامع پالنکتونی ي مختلف  هاشاخصضریب همبستگی بررسی  -7جدول 
 هافیتوپالنکتون  هازئوپالنکتون

 تنوع  غناء  غالبیت    تنوع  غناء   غالبیت    خاك و آب فاکتور
- 55/0  * *  - 83/0   کربن آلی خاك * * 

81/0  - 54/0  - 66/0  اسیدیته خاك * * *  
61/0  * *  83/0  کربنات کلسیم خاك * * 

 رس خاك * * *  * * *
- 75/0  83/0  89/0   - 6/0  94/0  94/0  فسفر خاك 
- 55/0  * *  - 83/0  نیتروژن آلی خاكمجموع  * * 
- 75/0  * 54/0   - 94/0  6/0  6/0  ازت کل خاك 

75/0  - 66/0  - 77/0   77/0  - 87/0  مجموع امالح کل آب * 
58/0  * *  87/0  - 66/0  ي آبهامجموع کاتیون * 
58/0  * *  87/0  - 66/0  - 54/0  ي آبهامجموع آنیون 

* - 54/0  *  66/0  - 77/0  - 54/0  منیزیم آب 

* * *  77/0  سدیم آب * * 
58/0  * *  87/0  - 66/0  - 54/0   پتاسیم آب 
93/0  - 89/0  - 89/0   66/0  - 66/0  - 77/0  اسیدیته آب 

* * *  * * - 6/0  بی کربنات آب 

* * *  54/0  - 66/0  کلر آب * 

* - 7/0  - 51/0  آمونیوم آب * * *  
59/0  * 61/0  آمونیاك آب * * *  
58/0  - 6/0  *  72/0  سولفات آب * * 
58/0  - 6/0  - 66/0   71/0  - 94/0  - 83/0  هدایت الکتریکی آب 

* * *  77/0  - 6/0  سختی آب * 

* * *  77/0  - 6/0  کلسیم آب * 
- 64/0  54/0  71/0   - 77/0  87/0  87/0  فسفات آب 

58/0  - 6/0  - 66/0   71/0  - 94/0  - 83/0  شوري آب 
- 55/0  * 55/0   - 83/0  54/0  قلیایت آب * 

* * 51/0   * 54/0  نیتریت آب * 

* * 6/0   - 94/0  6/0  6/0  نیترات آب 
      : بررسی نشده است. *



 29 پاییز، سوم، شماره هفتمسال                                                                                                  و همکاران                               افشین قلیچی

111 

  بحث و نتیجه گیري 
با توجه نتایج بدست آمده حاصله از مطالعات 

ي همبستگی مختلف هاو ضریب پالنکتونی
ي هاپارامترهاي مختلف خاك، خاك و آب، شاخص

و غالبیت جوامع فیتوپالنکتونی و  ءمختلف تنوع، غنا
ي مختلف هازئوپالنکتونی با یکدیگر و شاخص

جوامع پالنکتونی و فاکتورهاي خاك و آب با یکدیگر 
نگی بین کیفیت تکه رابطه تنگا بیان نمودمی توان 

خاك بستر با کیفیت آب و تولیدات جوامع پالنکتونی 
تولیدات نهایی آبزیان در استخرهاي  در نهایتو 

  پرورش ماهیان گرم آبی وجود دارد.
کیفیت آب استخرهاي آبزي پروري تحت تاثیر تبادل 
مواد بین آب و خاك می باشد. معموال اکثر استخرهاي 
آبزي پروري داراي غلظت قلیایئت و سختی بیش از 

میلیگرم بر لیتر می باشند ولی همبستگی قوي بین  60
و قلیایئت وجود ندارد اما میزان سختی معموال سختی 

بیش از قلیایئت می باشد. ممکن است این شرایط در 
مواد آهکی جهت تنظیم سبب مصرف وضعیت آنیون 
میزان کلسیم و منیزیم مواد آهکی در  تااسیدیته گردد 

. غلظت سختی کل از شودمحیط آب نگهداري 
درجه قلیایئت کل زمانی افزایش پیدا می کند که 

اسیدي خاك افزایش یابد و براي خنثی شدن اسیدیته 
و همکاران،  Thunjai( شده باشدآب، آهک مصرف 

توسعه مدیریت مناسب رسوبات استخرهاي  ).2004
ي بزرگ صنعت آبزي هاپرورش آبزیان یکی از چالش

پروري به حساب می آید. محققین اظهار نموده اند که 
شده در استخر  درصد نیتروژن مصرف 30-95میزان 

در رسوبات انباشته می گردد. از این رو میزان انباشت 
مواد آلی در استخرهاي پرورش متراکم تیالپیا روزانه 

 گرم بر مترمربع اعالم شده است 100-  1500حدود 
)Mizanur  ،میزان رسوب مواد  ).2004و همکاران

مغذي در آب همچون نیتروژن و فسفر براي استخر 
 14-53ماهی به ترتیب معادل (پرورش میگو و 

درصد بطور  80-90درصد) و (39-67درصد، 
 .)2011و همکاران،  Su( مشترك) بیان گردیده است

بر نحوه  ی پتانسیل بستر استخرها می توانبا بررس
مدیریت با درنظر گرفتن شرایط زیست محیطی و 

 Boyd( ودکیفیت محصوالت غذایی آبزي تاثیر گذار ب
  ).Massaut ،1999و  

بر اساس نتایج تحقیقات احمدي و همکاران در 
ي منطقه هاکه درباره خاك کف استخر 1391سال 

از توابع شهرستان گنبدکاووس در استان دیگچه 
و تعدادي از استخرهاي استان مازندران گلستان 

درصد استخرها داراي خاك  72صورت گرفته بود، 
. درصد بقیه داراي خاك سدیک بودند 28شور و 

استان همچنین ایشان دلیل تولیدات باالتر استخرهاي 
درجه یک بودن  ،نسبت به منطقه دیگچهرا ازندران م

 .اعالم داشتندخاك مزروعی به لحاظ کیفیت 
Vijayaraghavan )1972 در تحقیق خود اشاره (

نمود که میزان مواد موجود در بین آب و خاك مشابه 
نمی باشند. بطوري که تمام این فرآیندها بستگی به 
تجزیه و انباشت مواد آلی در خاك دارد. همچنین 
انباشت مواد آلی در دسترس بودن مواد مغذي در 

، Vijayaraghavan( کندستون آب را کنترل می
1972.(  

Revsbech  میالدي  80و همکاران در دهه
) روش استفاده از میکروالکترودهاي اکسیژنی 1980(

را براي مطالعه بستر رسوبات منابع آبی همچون دریا، 
دریاچه و رودخانه پیشنهاد نموده است ولی تاکنون از 
این روش براي مطالعه رسوبات بستر استخرهاي 

دماي  پرورش ماهی صورت نگرفته است. با کاهش
گراد غلظت اشباع درجه سانتی 12درجه به  26آب از 

گرم اکسیژن در لیتر میلی 76/10به  09/8اکسیژن از 
یابد و میزان نفوذ اکسیژن در رسوبات از افزایش می

یابد. مصرف اکسیژن و متر افزایش میمیلی 2به  25/1
واکنش متقابل ردوکس از خصوصیات ضروري 
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رسوبات بستر استخرهاي پرورش ماهی به حساب 
شرایط بی آیند. تولید ماهی تحت تاثیر حضور می

د که بر اساس میزان نفوذ باشهوازي در رسوبات می
چند سانتیمتري اکسیژن در رسوبات مورد ارزیابی قرار 

گیرد. تغییر رنگ رسوبات به خاطر القاي اکسیژن از می
ال از مکان کم به مکان سیاه تا قهوه اي نشانگر انتق

باشد. افزایش پتانسیل غالب با پتانسیل ردوکس باال می
دهنده افزایش عمق الیه ردوکس در رسوبات نشان

سطح رسوبات  . معموالًاستاي رنگ رسوبات قهوه
بستر استخرهاي پرورشی به دالیل مختلفی همچون 
تاثیر باد، جابجایی آب یا امواج آب، آشفته کنندگان 

مانند ماهیان یا موجودات کفزي، حفار یا  زیستی
تغذیه کننده از کف استخر مورد جابجایی قرار 

  ).Avnimelech ،1999و  Meijer( گیردمی
ي مدیریت استاندارد از هوادهی براي هادر شیوه

انباشته کردن ضایعات آلی، ذرات رس و دتریتوس در 
، Smith( شوده میاستفادنواحی مرکزي استخر 

 Avnimelechو  Meijerطبق نتایج  همچنین ).1998
صورت خطی از ، غلظت اکسیژن به1999در سال 

 1درصد از سطح الیه  50سطح اشباع تا کمتر از 
 فوراً ،متري رسوبات تا الیه سطحی باالیی آنمیلی

یابد. همچنین میزان اکسیژن استخرهاي کاهش می
متري بطور میلی 25/1و  1در عمق  ،مورد بررسی

  . گردیدمصرف کامل 
ي اسیدي یکی از مشکالت خاك بستر هاخاك

راي د که از سنگ آهک بنباشمزارع پرورش ماهی می
براي تنظیم یا  دشوحل این مشکل استفاده می

گردد. ي اسیدي از آهک خاك استفاده میهاخاك
، افزایش سختی کل pHسازي پاشی، سبب خنثیآهک

گردد. نیتروژن آلی طبق فرآیند و قلیائیت کل می
آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون به کمک موجودات 

د. دهفرایند معدنی شدن را انجام میهتروتروف 
سبب نیز نیتروژن غیر آلی و فرآیندهاي جانبی آنها 

گردد. منشاء می هاافزایش تحریک رشد فیتوپالنکتون
تواند شامل گیاهان و مواد آلی در استخرها می

ي باکتریایی بوده هاسلول تجزیه شده وانوران مرده ج
داري در خصوصیات فیزیکی، تواند بطور معنیکه می

ید. ایجاد نماتغییر ایی و زیستی خاك بستر یشیم
عنوان هدر استخرها بهمچنین مواد آلی نقش مهمی 

شاخص خاك مناسب، تولیدات نهایی و شرایط 
نقش حیاتی و در نهایت بوده اکولوژي زیست محیطی 

نماید. منبع اصلی براي تمام موجودات زنده ایفا می
و سطح ز اهمیت بوده ئحاکربن براي تمام موجودات 

 pHبعنوان یک بافر  می تواندمناسبی از مواد آلی 
 Queiroz؛  Yuvanatema ،2007( نماید خاك عمل

مقدار اسیدیته قابل تبادل پایین ). 2004و همکاران، 
پایین، ظرفیت تبادل کاتیون پایین  pHخاك به همراه 

و همکاران،  Queiroz( دهدخاك بستر را نشان می
پروري بستگی موفقیت در استخرهاي آبزي ).2004

زیادي به داشتن مدیریت خوب خاك بستر دارد که در 
واقع منظور از خاك بستر همان رسوبات انباشته شده 

ب مدیریت کیفیت آولی  باشدبر روي خاك استخر می
ست که بسیار بیشتر از هااستخرهاي پرورشی سال

مدیریت خاك بستر مورد توجه قرار گرفته است. 
منابع بسیاري اشاره به انجام تبادالت مواد غذایی بین 

اند که کیفیت آب را تحت تاثیر آب و خاك داشته
؛ Agbebi ،2010و  Aruleba( دهدود قرار میخ

Mondal  ،غلظت مواد آلی، میزان ). 2011و همکاران
تر بیشتر از نیتروژن و فسفر در استخرهاي قدیمی

باشد. ولی در بین استخرهاي ساخته شده جدید می
ساخت غلظت فسفر به تازه استخرهاي قدیمی و 

یابد ولی این افزایش در مرور زمان افزایش می
و   Mischkeدهد.استخرهاي قدیمی سریع تر رخ می

Zimba داري نش متقابل معنیاظهار نمودند که واک
بین سن استخر و زمان وجود دارد. همچنین آنها بیان 

فاقد هیچگونه کود شاهد نمودند که استخرهاي تیمار 
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ساخت، از نظر تازه قدیمی و صورت به ،افزودنی
با یکدیگر مشابه بودند. ولی تاکنون  TANمیزان 
ده خاك ندهاي درباره میزان مناسب مواد تشکیلمطالعه

تکنیک مدیریت آن در ارتباط با اثر  و بستر
محدودکننده خاك بستر صورت نگرفته است و نیاز به 

بندي مناسب خاك بستر از جنبه کیفیت طبقه
 خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی احساس می

د. پس پایش منظم کیفیت آب و خاك استخرهاي شو
تواند اطالعات ارزشمندي براي پرورش آبزیان می

ي خصوصیات فیزیکی و هاحدودیتمدیریت م
کمک آن اقدام به در اختیار ما قرار دهد تا به  شیمیایی

. استفاده از نمودبینی کارایی مدیریت خاك بستر پیش
خاك و افزایش  pHآهک در استخر سبب افزایش 
گردد، این امر سبب قلیائیت و سختی کل خاك می

افزایش دسترسی به کربن غیر آلی براي عمل فتوسنتز 
 pHو خاصیت بافري آب در مقابل تغییرات روزانه 

گردد. نیتروژن کل یکی از مهمترین مواد مغذي آب می
بوده و همواره رشد  یدر استخرهاي پرورش

نماید که با اضافه نمودن را محدود می هافیتوپالنکتون
این توان میو غیرآلی و غذاي مکمل  کودهاي آلی

کمبود را برطرف نمود. منبع نیتروژن آلی خاك از 
کودهاي ازته هستند که به شکل اوره یا آمونیوم 

با آمونیوم در محیط  شوند و اوره سریعاً استفاده می
 هاگردد. آمونیوم توسط فیتوپالنکتونآب هیدرولیز می

 در نهایتو  گردد و تبدیل به نیتروژن آلیجذب می
گردد ماهیان مینیتروژن پروتئین ترکیب بدن تبدیل به

مواد توسط و جذب  هاپالنکتونو نیتروژن آلی توسط 
نشین شده و تبدیل دفعی موجودات آبزي در آب ته

، Agbebiو  Aruleba( گرددبه نیتروژن آلی خاك می
  ).Zimba ،2004و  Mischke؛ 2010

ها در مرکز استخر TAN(1( ازت کل فرار فاکتور
کمترین میزان بیشترین میزان خود را دارد. همچنین 

                                                             
1- Total Volatile Nitrogen 

را در عمیق ترین  pHردوکس و بیشترین پتانسیل 
توان مشاهده نمود. بررسی می قسمت استخر بستر

از خصوصیات خاك بستر  همبستگی عمق با بعضی
داراي و آمونیاك  pH فاکتورهايکه  نشان داده است

و همچنین بین  دنداراستخر  با عمقهمبستگی زیادي 
و اسیدي رسوبات اکسیژن دار استخر و عمق کم 

همبستگی مثبتی  pH رابطه زیادي وجود دارد. فاکتور
و پتانسیل  TANبا آمونیاك و همبستگی منفی با 

. بنابراین توپوگرافی استخر و در نتیجه ردوکس داشت
خاك از جمله عمق آب استخر ارتباط قوي با کیفیت 

دارد. پویایی رسوب  pHبافت خاك، مواد آلی و 
گذاري و بازچرخه مواد آلی به مرور زمان با سپري 

و  Lemonnier( یابدشدن دوره پرورش افزایش می
  ).2004همکاران، 

خرها تاثیر مصرف کودهاي آلی به تنهایی در است
عه فیتوپالنکتونی و کمی بر روي تراکم جام

گذارد. استخرهاي قدیمی حاوي مواد زئوپالنکتونی می
که سبب افزایش بیوماس جلبکی و بوده مغذي باالتر 

جوامع زئوپالنکتونی همچون افزایش تراکم خانواده 
گردد. همچنین ا میروتیفرها، کوپه پودها و استراکوداه

دالیل داشتن د که استخرهاي قدیمی بهشوپیشنهاد می
فیتوپالنکتونی و سطح مناسبی از مواد مغذي و تراکم 

عنوان استخر نوزادگاهی در نظر گرفته هبزئوپالنکتونی 
پایش متداول غلظت این رویکرد باید در کنار شوند. 

ن کاري مواد مغذي آب در استخرهاي پرورش آبزیا
 است بطور همزمان صورت گیردسنگین و پرهزینه 

)Mischke  وZimba ،2004.(   
، 2004سال و همکاران در  Thunjaiطبق نتایج 

بین سن احداث استخر با عمق رسوبات بدون حذف 
رسوبات  pHنمودن آنها، رابطه وجود ندارد. همچنین 

باشد. تحت تاثیر آهک دهی و کربنات کلسیم می
بین  pHي بستر بدون کربنات کلسیم داراي هاخاك

2- Cation Exchange Capacity 
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 ظرفیت تبادل کاتیونی باشد. تبادل اسیدیته ومی 8-7
)CEC(2 باشد. دلیل کاربرد زیاد آهک میبستر خاك به

درصد کربن  3حاوي بیش از  ي معدنی معموالًهاخاك
باشند. کربن غیر آلی داراي منشاء کربنات آلی می

کلسیم است. این محققین پیشنهاد نمودند که حذف 
کردن رسوبات هیچ تاثیر مثبتی بر روند تولیدات 

ي ضخیم رسوبات هااستخر ندارد زیرا تجمع الیه
کاهش حجم مفید استخر و سایر عناصر موثر در  سبب

نامطلوب شدن محیط آب  مدیریت تولید آبزیان و نیز
گردد. افزایش کمی در میزان کربن براي رشد ماهی می

گیرد استخر با افزایش سن احداث استخر صورت می
باشد. این میزان و داراي ضریب همبستگی پایینی می

گربه ماهی روگاهی افزایش نیز در استخرهاي پرورش 
نیز گزارش شده است. در تحقیق  Mississipiمنطقه 

ساله  52و  26، 3نوع استخر  3دیگري که در بین 
انجام شده بود هیچ تفاوتی در میزان افزایش سن 
استخر با افزایش کربن آلی مشاهده نشده بود. 
همچنین بین سن استخر و فسفر خاك نیز رابطه و 

توانایی جذب فسفر باالي همبستگی وجود نداشت و 
و غلظت باالي کلسیم  pHدلیل میزان خاك به

باشد. کاربرد آهک در استخر سبب تجمع و می
گردد که این مسئله انباشت کربنات کلسیم در بستر می

سبب افزایش توانایی خاك جهت حذف فسفر آب می 
گردد و در نتیجه از ترکیب این دو ماده، فسفات 

گردد. در پایان این محققین بیان کلسیم تشکیل می 
ي هانمودند که از استخرهاي پرورش آبزیان تا سال

طوالنی بدون هیچگونه تغییر در کیفیت آب آن می 
؛  2004و همکاران،  Mizanur( توان بهره برد

Thunjai  ،2004و همکاران .(  
، خاك 2007در سال  Francisو  Ansaطبق نتایج 

اي بین بوده و داراي دامنهدلتاهاي مورد بررسی اسیدي 
بودند. مواد آلی بطور موثر بر خصوصیات  5/3- 5/4

یی که داراي هاگذارد. ایستگاهدیگر خاك بستر اثر می

مواد آلی بیشتري بودند، داراي میزان جذب آب بیشتري 
ي هاهم بودند و برعکس همین رابطه هم براي ایستگاه

باالي کربن آلی دیگر نیز مشاهده گردیده است. میزان 
باشد. بندي خاك آلی میخاك نشان دهنده نوع طبقه

دهنده دلیل هدایت الکتریکی باالي رسوبات نشان
خاك و  pHشوري خاك بستر می باشد. همچنین بین 

EC  رسوبات رابطه معکوس وجود داشت بطوري که
بودند شاهد  pHیی که داراي باالترین میزان هاایستگاه

بود. همچنین در استخرهاي گربه  ECکمترین میزان 
اند و در ماهی میزان منیزیم را خیلی باال گزارش نموده

ادامه اظهار نمودند که بین منیزیم با فسفر و نیکل 
همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی با کلسیم 

باشد. حاللیت فسفر در اوایل دوره پرورش منفی می
بل استخراج خاك استخر تابع افزایش غلظت فسفر قا

باشد. خاك که حاوي آهن و فسفات کلسیم است، می
ي استخرهاي لب شور حاوي فسفات کلسیم هاخاك

دلیل غلظت باالي بیشتري از استخرهاي آب شیرین به
باشند. همچنین در این ي لب شور میهاکلسیم در آب

تحقیق فاکتور فسفر همبستگی منفی با کلسیم در اوایل 
غلظت باالي فسفر آب منجر به دوره پرورش داشت. 

ایجاد بلوم فیتوپالنکتونی و کاهش اکسیژن محلول می 
  ).2012و همکاران،   Gunalanاز گردد (برگرفته

در تحقیقات )، 2010(و همکاران  Boyd همچنین
ي هاخود میزان کربن آلی دفن شده را در استخر

گرم بر  240و  264ترتیب تیالپیا و کپور ماهیان به
اند. اما هر دو گونه ماهی مترمکعب در سال بیان نموده

براي یافتن موجودات زنده غذایی اقدام به بهم زدن 
نمایند در این حالت ماهی تیالپیا با ایجاد رسوبات می

این نوع رفتارها یک سوراخ بزرگ در بستر خاك 
نماید. یکی از دالیل سازي ایجاد میاستخر جهت النه

کربن دفن شده استخرهاي پرورشی پایین بودن نسبت 
رسوبات  مدر مقایسه با سایر منابع آبی ورودي ک

خارجی و تجمع مواد آلی در این اکوسیستم آبی می 
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باشد. استخرهاي آبزي پروري برخالف سایر منابع 
براي آبی کمک به انتشار کربن از طریق مدیریت آن 

ي . میزان کربن آلی دارادتولید جانوران آبزي می نمای
درصد در رسوبات بود و  43/3تا  76/0دامنه اي بین 

طبق مشاهدات هیچ ارتباطی بین درصد کربن آلی 
رسوبات و سن استخرها یا نوع سیستم پرورش وجود 

   .)2010و همکاران،  Boyd( ندارد
در سال  Yeasmenدر تحقیق دیگري که توسط 

بارگیري رسوبات ایشان میزان  صورت گرفت، 2010
غذاي مصرف نشده و  حاصلرا بستر استخر ماهیان 

-2153 آن را احتمالیدانست و مقدار   آنهامواد دفعی 
ایشان براي به کیلوگرم بر تن بیان نموده است.  110

حداقل رساندت تاثیرات منفی رسوبات و بهم خوردن 
محیطی روش حذف آنها را از استخر تعادل زیست

نماید. خشک کردن استخر پیشنهاد میبعد از فرایند 
که میزان مواد آلی درون استخرهاي پرورشی بطوري

باشد. بر اساس اظهارات بیشتر از منابع آبی دیگر می
این محقق، در استخرهاي پرورش ماهی کشور ژاپن 

درصد نیتروژن هضم شده جذب بدن  25فقط میزان 
ت درصد آن در محیط زیس 75بقیه  گردد وماهیان می

و همچنین کمتر از  آبزیان جذب و انباشته می گردد
درصد میزان نیتروژن و فسفر حاصل از غذاي  30

آبزیان می  توزیع شده و کوددهی صرف تولیدات
درصد فسفر  10-30حدود با این حال ولی گردد. 

نگهداري در بدن این موجودات  ،در غذا اضافه شده
شده، . بنابراین براساس توضیحات بیان می گردد

ایشان پیشنهاد نموده است که در صورت شکل غیر 
ت استخرهاي آلی ساختار مواد مغذي درون رسوبا

با توجه به دسترس بودن مواد  آبزي پروري، می توان
جهت هویه کننده خاك تو مغذي آنها، به عنوان کود 

به صورت حاصلخیزي گیاهان در مزارع کشاورزي 
این ري نمود. بهره بردایک انتخاب مدیریتی صحیح 

ي کمی و هاخود نیازمند داشتن اطالعات از جنبه

کیفی درباره ترکیبات تشکیل دهنده رسوبات بستر 
این نوع که البته  مل مواد مغذي و مواد آلی استشا

 و همکاران، Rahmanکمیاب هم هستند. اطالعات 
میزان کود رسوب یافته در استخر یک هکتاري بچه 

تن اوره  26/2تیالپیا را معادل ماهیان انگشت قد ماهی 
، Yeasmen( تریپل سوپر فسفات بیان نمود 96/1و 

    ).2004و همکاران،  Mizanur؛  2010
و همکاران در سال  Mondalنتایج تحقیقات 

خاك، فسفات  pHآب و  pH، نشان داد که بین 2011
قابل دسترس و نیتروژن قابل دسترس خاك رابطه 
وجود دارد. همچنین آنها اشاره داشتند که قلیائیت آب 
استخر بستگی به فاکتورهاي زیادي دارد ولی در این 

ترین آنها به شمار میان کربنات و بی کربنات اصلی
ي آماري استفاده شده (رگرسیون) هاروند. شاخصمی

کیفیت آب استخر داراي رابطه مثبت با نشان داد که 
خاك می  pHآب و  pHدماي هوا، دماي سطح آب، 

باشد. ولی تمام متغییرهاي مورد بررسی اختالف معنی 
  اند. دار را از خود نشان نداده

 Avnimelechو  Meijerطبق نتابج بدست آمده 
درجه  12درجه به  26با کاهش دماي آب از 

به  09/8اشباع اکسیژن از گراد، میزان غلظت سانتی
یابد و این تغییر گرم در لیتر افزایش میمیلی 76/10

صعودي سبب افزایش نفوذ اکسیژن در رسوبات از 
و  Meijer( شودمتر میمیلی 2به  25/1

Avnimelech ،1999.(  
و  Gunalan( به نقل از Smithدر تحقیقات 

، هیچ ارتباطی بین تجمع رسوبات با )2012همکاران، 
ورود موادآلی، مدیریت استخر و تولید مشاهد نگردید. 
منبع کربن آلی رسوبات بستر استخرهاي پرورش 

ي مرده، مواد هانشین شده، پالنکتونآبزیان از مواد ته
غذاي مصرف نشده و مواد دفعی تشکیل شده است. با 

ي صورت گرفته بین استخرهاي هاتوجه به بررسی
ن در طول دوره پرورش میگو و آبزیان آب شیری
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یابد و پرورش میزان کربن آلی زیادي تجمع نمی
معموال بطور پیوسته کربن آلی در طول دوره پرورش 

شود و اگر هم در پایان دوره پرورش بستخر تجزیه می
خشک شوند این سرعت تجزیه افزایش  هااستخر

 Dell؛ 2012 و همکاران، Gunalan( یابدمی

Paronata  ،2011و همکاران(.  
افزایش مواد آلی استخر سبب افزایش فعالیت 
جامعه میکروبی با افزایش نیاز اکسیژنی گشته و این 
عمل سبب تهی شدن اکسیژن محلول آب که ایجاد 

پرورشی  ماهیانمحیط نامطلوب براي زندگی نموده و 
میزان  .گردندبیماري میمستعد دچار استرس و 

 در استخرهاي پرورشمصرف کودهاي شیمیایی 
ي کشاورزي هاتر از زمینبزیان حدود چهار برابر بیشآ

ي نامحلول کودهاي هاو در این شرایط بخش باشدمی
مصرفی بطور کامل ته نشین و مخلوط با رسوبات 

غنی شدن مواد . تمام این مراحل سبب گرددبستر می
در چنین شرایطی طبیعی و  شده مغذي رسوبات بستر

هم بیشتر از است که میزان مواد آلی استخرهاي آبزیان 
مواد غذایی مصرف شده باشد. ي کشاورزي هازمین

ي پرورشی یکی دیگر از منابع هابراي تغذیه گونه
که آید. بطوريمغذي اکوسیستم استخر به حساب می

تن غذا  39تن ماهی نیاز به مصرف  100براي تولید 
تم پرورش نیمه متراکم بوده ولی این رقم در در سیس

در  باشد.تن می 260سیستم پرورش متراکم معادل 
ین به غذاي طبیعی نقش کمی را در این ب حالی که

نیتروژن، اصلی صر سه عن خود اختصاص داده است.
فسفر و پتاسیم در میان رسوبات بیشترین مواد مغذي 

رسوبات استخرهاي دائمی  دهند.موجود را تشکیل می
حاوي فسفر قابل دسترس، نیتروژن قابل دسترس، 

 باشد.مواد آلی، آهن، کلسیم قابل تبادل و پتاسیم می
عنوان هي جلبکی نیازمند جذب نیتروژن بهاسلول

آمونیاك بوده در حالی که گیاهان نیاز به جذب 
توانایی  هاپالنکتون. نیتروژن به شکل آمونیوم دارند

قابل مالحظه فسفر اضافی را تا چند ساعت جذب 
درصد شکل آلی  35-40حدود  پس از استفاده دارند.

 رسوبات ناشی از عنصر فسفر کل می باشد.
Avnimelch  گزارش نمود که میزان  1998در سال

و فسفر غذاي مصرفی جذب  صد نیتروژندر 20و  25
ي پرورشی شده و بقیه آنها در رسوبات هابدن گونه

در استخرهاي پرورش کپورماهیان  یابد.میتجمع 
درصد نیتروژن  11-16صورت کشت توام حدود به

 84-89مصرفی صرف تولید آبزیان گشته و بقیه 
با . درصد در محیط اکوسیستم استخر آزاد می گردد

گرم بر لیتر ارتوفسفات در استخر میلی 3/0مصرف 
سوبات رصد فسفر جذب در 70-90مقدار حدود 

محتویات آب بستر بستگی به وجود گردد. استخر می
آب بستر بنابراین مواد آلی و ذراس رس خاك دارد. 

م و غیرمستقیم تاثیر روي بطورمستقی ،خاك
فیزیکی، شیمیایی و زیستی و فرآیندهایی  خصوصیات
بافت خاك روي تهویه گذارد. دهد میکه رخ می

خاك، ظرفیت آب و مواد مغذي و میزان نفوذ ریشه 
مواد آلی خاك سبب پایداري . گذاردان تاثیر میگیاه
گردد که دهنده بافت خاك میو مصالح تشکیل هادانه

خود از اجزاي هومینی مانند اسیدهومیک، اسیدفولیک 
ي هااندازه و پایداري دانه و هومین تشکیل شده است.

تشکیل شده خاك بستگی به مواد معدنی رس و 
که اخیرا زهکشی در استخري محتویات آنها دارد. 

درصد بیان  9/56میزان درصد رس معادل  ،شده است
درصدي وزن رسوبات  25-50افزایش گردیده است. 

ن روداري در پایداري آب دسبب افزایش معنی
 12/34و  16/28درصد به  58/20رسوبات از میزان 
مواد آلی موجود در رسوبات منبع درصد می شود. 

ت کشاورزي مناسبی از نیتروژن براي محصوال
 10با افزودن  pH 4گل بستر استخر با  باشد.می

کیلوگرم بر متر مکعب کربنات کلسیم در استخرهاي 
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و همکاران،  Mizanur( رسدمی 8پرورش تیالپیا به 
2004.(  

پارامترهاي کیفی نتایج این تحقیق نشان داد که 
خاك بر پارامترهاي کیفی آب تاثیرگذار است، بنابراین 

ي مواد مغذي خاك هازیادي باید به نیازمنديتوجه 
 بستر استخرها نمود و در هر سیستم پرورش، احتماالً

 یابد.زایش میفخاك بستر با اضافه شدن مواد مغذي، ا
همچنین بین برخی پارمترهاي خاك نظیر فسفر، ازت 
و کربن آلی خاك رابطه همبستگی باالیی با 

که این خود  یکی پالنکتونی داشتي اکولوژهاشاخص
دهنده نقش پارامترهاي کیفی خاك بر میزان تولید نشان

براي همین بررسی خصوصیات خاك نهایی می باشد. 

کمک به جامعه تواند میود به نوبه خبستر و آب 
پرورش دهندگان در جهت داشتن رشد بهتر 

  . نماید و پیشگیري از بروز تلفات موجودات پرورشی
  

  تشکر و قدردانی 
مدیر  از قسمت وظیفه خود می دانیم کهدر این 

دس نجناب آقاي مهکل محترم شیالت استان گلستان 
اداره شیالت شهر گنبدکاووس  ئیسو رپاسندي 

و تمام صاحبان مزارع پرورش جناب آقاي قزاق 
لستان تشکر ویژه اي در شرق استان گگرم آبی ماهیان 

ي همه جانبه در انجام مراحل این تحقیق جهت همکار
  شته باشیم.دا
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