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  استفاده بهينه از منابع آب با پرورش آبزيان در شرايط بحران آب
  

  علي شهيدي

 استاديار دانشگاه بيرجند، 

  بهرام سهام

 كارشناس ارشد آبياري، سازمان آب و برق خوزستان

  

  

  :چكيده

فاده بهينـه از  در راستاي افزايش توليدات آبزيان براي تامين قسمتي از پروتئين حيواني جامعه وهمچنـين اسـت  

 .بكارگيري سيستم هـاي نـوين پـرورش آبزيـان امـري ضـروري اسـت        ،)در شرايط بحران آب( منابع آب وخاك

) قفـس، پـن، كانـال   (پرورش ماهي در قفس يكي از روش هاي نوين پـرورش مـاهي در محـيط هـاي محصـور      

ر مقايسـه بـا روش هـاي ديگـر     ميباشدكه امروزه بطور وسيع در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي گيـرد و د 

هكتـار سـاخته    1000پن در سطح هاي مختلف از يك تـا  . مانند پرورش در استخر و تانك هزينه كمتري دارد 

متر مربع مي باشند لذا با توجه به سطح كوچك ، قفس  1000مي شود ولي قفس ها داراي سطحي بين يك تا 

در .پن براي پرورش گسترده و نيمه متراكم مناسـب اسـت   ها براي پرورش متراكم مناسبتر هستند در حالي كه 

راستاي افزايش توليدات آبزيان براي تأمين قسمتي از پـروتئين حيـواني جامعـه و همچنـين اسـتفاده بهينـه از       

بـا توجـه بـه آمارهـاي موجـود در      . منابع آب ، بكارگيري سيستم هاي نوين پرورش آبزيان امري ضروري اسـت  

هزار هكتار منابع آبي وجود دارد كه با اعمال مديريت صحيح امكـان بكـارگيري سيسـتم     500كشور ما بيش از 

در بسياري از منابع خصوصـاً شـبكه هـاي    ) قفس ، پن(هاي نوين پرورش مانند پرورش در محيط هاي محصور 

كيفـي منبـع    اما بايد توجه داشت نيل به اين هدف مستلزم بررسي دقيق روند تغييرات. آبياري فراهم مي باشد 

آبي مي باشد كه در اين تحقيق بطور آزمايشي در يكي از كانالهاي آبرسان شبكه آبيـاري دز كـه داراي شـرايط    

مي باشد اقدام به احداث قفس و .) …دائمي بودن جريان ، دبي و عمق جريان ، مواد معلق و : از لحاظ (مطلوب

پرورش ماهيان به منظور بررسي ميزان پساب و مواد پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان نموده و در طي دوره 

دفعي قفس ها و در نهايت اثرات آلوده كنندگي آنها اقدام به نمونه برداري از آب پيرامون قفس ها در يك پريود 

نموديم كه پس از تجزيه و تحليل نمونـه هـا و   ) هر دو هفته يكبار در سه ايستگاه و در سه عمق (زماني مشخص

هـدف  (جهت جلوگيري از تداخل وظيفه آبرسـاني كانـال    -1:ماري نتايج به شرح زير حاصل شده اندآناليزهاي آ

مي بايست از ابتداي آذر ماه تا اواسط اسفند ماه از كار پـرورش مـاهي در   ) هدف ثانويه (با پرورش ماهي ) اصلي

سـانتي متـر    55حداكثر ( با توجه به اينكه پرورش ماهي در سرعت  خاصي -2. كانال مذكور چشم پوشي كرد  www.SID.ir
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امكانپـذير نبـوده و    2و1امكان پذير و مقرون بصرفه مي باشد لذا اين عمل در كانال هاي درجـه  ) در ثانيه است 

با توجه به  جريان داشـتن   -3. مي توان اقدام به پرورش نمود) در شبكه آبياري دز( 3فقط در كانال هاي درجه 

ب در ماههاي مختلف يا درحد اشباع و يا باالتر از حد اشباع اسـت كـه از   آب كانال ، مقدار اكسيژن محلول در آ

ولي بايد توجه داشت در صورت اضافه شدن سطوح پرورش مي بايست اين . اين لحاظ فعالً مشكلي وجود ندارد 

نتـايج  از نظر خطر بروز مسموميت آمونياكي و يا بار معلق با توجـه بـه    -4. عامل دقيقتر مورد بررسي قرار گيرد

باتوجه به سرعت موجود آب در كانال حـداقل وزن   -5. بدست آمده هيچگونه خطري متوجه ماهيان نخواهد شد

گرم نيز براي رهـا   40و  30و  20و10گرم در نظر گرفته شده است از اينرو اوزان  5قابل رها سازي براي ماهي 

تراكم مشابه ، وضعيت ماهيـان بزرگتـر از لحـاظ     سازي در نظر گرفته شد و نتايج آناليز داده ها نشان داد كه در

 40استرس هاي محيطي و شرايط رشد به مراتب بهتر بوده بطوريكه مقدار افزايش رشد ماهيانـه بـراي ماهيـان    

با توجه به نمونه گيري هاي بعمـل آمـده و    -6. گرمي در كليه ماههاي دوره رشد بيشتر از ساير اوزان مي باشد 

در بــدترين حالــت خروجــي آب از درون قفــس و مقايســه نتــايج بــا (ام شــده روي آب آزمايشـهاي كيفــي انجــ 

استانداردهاي موجود مشخص گرديد كه كليه پارامترها درحد استاندارد بوده و مشكل خاصـي را بـراي مصـرف    

  . دربخش آبياري و كشاورزي ايجاد نخواهد نمود

  

  

  كلمات كليدي

  ان، بحران آب، كيفيت آب، خسارت زيست محيطياستفاده بهينه از منابع آب، پرورش آبزي

 

 

  

  مقدمه 

در راستاي افزايش توليدات آبزيان براي تامين قسمتي از پروتئين حيواني جامعه وهمچنـين اسـتفاده بهينـه از    

اما آنچه مهم به نظر مي رسد ،بررسي . منابع آب وخاك ،بكارگيري سيستم هاي نوين پرورش آبزيان امري ضروري است

كمتر مورد توجه استفاده كنندگان آب ” كه معموال. كيفيت آب پس از استفاده در بخش آبزي پروري مي باشد تغييرات

بوده و اين امر سبب آلودگي روز افزودن منابع آبي شده و خطر جدي براي محيط زيسـت محسـوب ميگـردد، ازطرفـي     

توليان آبزي پروري كشور را برآن داشته است كـه  افزايش نياز روزافزون جمعيت رو به رشد جامعه به پروتئين حيواني، م

جهـت  ) شـبكه هـاي آبيـاري    ( با توجه به محدوديت منابع آبي در كشور، اقدام به شناسايي پتانسيل هاي آبي موجـود  

آيـا كيفيـت آب موجـود در كانالهـاي     :اجراي طرح هـاي پـرورش مـاهي در قفـس نماينـد، امـا سـئوال آنسـت كـه اوال         

در صورت استفاده از فضاي كانـال هـاي آبيـاري جهـت پـرورش      : آبزي پروري ميباشد يا خير؟ وثانياآبياريمناسب براي 

ماهي ،آيا كيفيت آب پس از عبور از قفس هاي ماهي در حداستانداردهاي الزم براي مصارف آبياري و يا سـاير مصـارف   

  خواهد بود يا خير ؟

  .حقيقات واقداماتي به شرح زير انجام شده استدر كشور ما در خصوص پرورش ماهي در محيط هاي محصور ت

، در دو مرحله قدام به پرورش ماهي درداخل كانالهاي آبيـاري شـده اسـت     1377تا  1375در همدان در سالهاي  �

روز شده اند و در مرحلـه دوم موفـق    173در طول  m2 176از سطح  kg 6000كه در مرحله اول موفق به توليد 

اقـدام بـه    1376در كهگيلويـه نيـز در سـال     .روز شـده انـد   179در طول  m2 360ح از سط kg 9858به توليد  www.SID.ir
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 در اسـتانهاي تهـران،   .توليد داشته اند kg 1600 متر مربع ميزان 86پرورش ماهي در كانال نموده اند كه از سطح 

ه نتـايج مطلـوبي   آذربايجان شرقي و غربي ، كرمانشاه و لرستان نيز اقدام به پرورش ماهي در قفـس نمـوده انـد كـ    

اما در هر حال موضوع اصلي اكثر تحقيقات انجام شده پيرامون نـوع مـاهي پرورشـي، سـاختمان      .حاصل شده است

   .]4[ قفس ها و نوع تغذيه و ميزان عملكرد بوده است

در دانشگاه گلف در خصوص پرورش ماهي در قفس انجام  2000ريچارد موسيا و همكاران در تحقيقي كه در سال  �

ده اند بر لزوم ايجاد قفس براي اينكه بتوان مراحل رشد ماهي رابصورت كامل كنتـرل نمـود تأكيـد كـرده و ايـن      دا

عمل را در محيط هاي مختلف از قبيل اقيانوس، بركه و كانال هاي آبياري انجام داده ند و اعالم كردند كـه از نظـر   

بوده چرا كه كنتـرل هـا آسـانتر انجـام مـي شـود       اقتصادي پرورش ماهي در قفس نسبت به محيط باز با صرفه تر 

]10.[  

تحقيقي دردانشگاه بنگالدش انجام دادند كه در ايـن پـژوهش دو روش    1998سيال پروين و همكاران نيز در سال  �

و در مزارع برنج مورد بررسي قرار گرفت كه روش پـرورش مـاهي در   ) در كانالهاي آبياري ( پرورش ماهي در قفس 

  ].8[.ري را موفقتر و داراي بازده بهتري اعالم كردندكانالهاي آبيا

در مؤسسه توسعه پرورش ماهي در نپال در تحقيقي كه بر روي تغذيه ماهي و ميزان تراكم  2003گرونگ در سال  �

بيشتر باشد، ماهي براي مقابله با سـرعت بـيش از    cm/s 30در قفس انجام داد اعالم كرد كه اگر سرعت جريان از  

انرژي بيشتري مصرف نموده و در نتيجه غذاي بيشـتري مصـرف ميكنـد و ضـريب تبـديل مـواد غـذايي        حد آب ، 

  .]9[ افزايش يافته و توجيه اقتصادي را زير سئوال مي برد

  

  متن اصلي

نقطه از كانالهاي آبياري در شبكه هاي آبياري استان خوزستان استفاده شده اسـت   24براي انجام اين پژوهش، 

در هـر  . نقطه مي باشـد  5عداد نقاط در نظر گرفته شده مربوط به شبكه آبياري دز در شهرستان دزفول با كه بيشترين ت

نموده بطوريكه هر يك از قفس ها در باالدست داراي دو  3يك از نقاط مذكور اقدام به نصب قفس درداخل كانال درجه 

) جي كه در خارج از محيط پرورش قرار مي گيـرد توري خار( توري آشغالگير  :نوع توري با مش هاي مختلف مي باشند

كه وظيفه آن گرفتن خارو خاشاك و جلوگيري از ورود آن به قفس مي باشد وتوري دوم كه داراي مش كوچكتر بـوده و  

با توجه به . بعد از توري آشغالگير نصب شده و وظيفه آن نگهداري ماهي در محيط قفس و جلوگيري از فرار آن ميباشد

ت انجام عمليات اليروبي كانال نياز به برداشت قفس ها مي باشد لذا قفس ها بگونه اي طراحـي گرديدنـد كـه    اينكه جه

به راحتي توسط يك چهار چوب فلزي در شيار تعبيه شده در پوشش بتني كانال بصورت كشويي قرار گرفته و براحتـي  

  .قابل نصب و برداشتن باشند 

ي آشغالگير باالدست بوجود مي آيد، گرفتگي توسط خـار وخاشـاك جمـع    از مشكالتي كه بصورت روزانه در تور

شده پشت توري مي باشد كه اين امر سبب پس زدن آب در كانال و خطر سرريز شدن آب از كانال مي شود بـراي رفـع   

اي مشكل ديگـري كـه در ماههـ   . اين مشكل مي بايست حداقل روزانه يكبار توري باالدست از خار و خاشاك تميز گردد

گرم با آن روبروهستيم خطر افزايش دماي آب است كه براي جلوگيري از اين مشكل نيـز اقـدام بـه اسـتفاده از حصـير      

  . درسطح بااليي قفس نموديم

با توجه به محدوديت سرعت آب براي پرورش ماهي در قفس و درداخل كانال آبياري ،تنهاتوانسيتم در كانالهـاي  

از طرفي چون وظيفه اصلي كانالها سرويس وتـأمين  . ه پرورش ماهي به اين روش نمائيم در سه شبكه آبياري دز اقدام ب

آب اراضي زراعي بوده و پرورش ماهي در اين كانالها هدف ثانويه متوليان امور آب شبكه مي باشد و براي حفـظ شـرايط   

يسات پرورش مـاهي در ايـن   زمـان بهـره     مناسب اين كانالها لزوم مرمت و اليروبي كانالها انكار ناپذير بوده و وجود تأس www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

              


	 ���ان �ب ا                                                    ���  20-22                                  و��� ����ا�� � ا��  دا*� زا)' -1387ا"! �
 

  

در برنامه ريزي توليد بايد از ابتـداي  ” برداري مانع از عمليات اجرايي مسئولين بهره برداري از كانالها مي شود لذا اجبارا

ست الزم به ذكر ا. ماه از كارپرورش ماهي در كانالها چشم پوشي كرد 5يا حداكثر  4ماه آذر تا اواسط اسفندماه به مدت 

الزم بـراي  ) درجه سانتي گراد  17تا  10بين ( كه در اين زمان دما ي آب در بهترين شرايط قرارداشته و اپتيمم دماي 

  .رشد ماهي قزل آال است

  

  :ظرفيت نگهداري وموقعيت كارگزاري قفسها ورابطه آن با تعداد قفسها  .1

ه مناسب قفس با كـف و ديـواره هـاي كانـال ابعـاد      با توجه به ابعادمتنوع كانالهاي آبرسان، ميتوان با ايجاد فاصل

كيلو گرم ماهي توليد شده به ازاء هر متـر مكعـب از    12تا  10متر انتخاب نمود حال با احتساب  5/2*6*6قفس ها را 

كيلو گرم ظرفيت نگهداري ماهيان يا همين مقـدار توليـد    1000تا  900فضاي قفس هاي پرورش ،هر قفس در نهايت 

بنا بر اين در اينجا فضاي پرورش نيز مي تواند به عنوان عامل محدود كننده مقـدار ظرفيـت نگهـداري و     .خواهد داشت

  .مقدار توليد مطرح باشد

براي بدست آوردن جريان مناسب آب در درون و اطراف قفس ها ،هر چه فاصـله قفـس هـا بيشـتر باشـد،نتيجه      

كانال پرژه و محدوديت طول كانال ،بهتر اسـت بـراي ايجـاد     بدست آمده بهتر است اما بدليل عدم فضاي كافي در طول

يك فاصله مناسب قفسها از يكديگر ،آنها را بصورت زيكزاك در كانال مستقر نمود يعني قفس اول در طرف چـپ كانـال   

  . بدين ترتيب فاصله بين دو قفس پشت سر هم زياد خواهد شد.وقفس دوم در طرف راست ديواره كانال قرار گيرند

طرفي استفاده  از قفس براي پرورش ماهي در كانالهاي آبياري تابع عوامل و پارامترهاي زيادي استكه هر يك  از

ميكنند لذا برنامه ريزي مناسب بـراي اسـتخرها ومـزارع پـرورش مـاهي در      ) در امر توليد(به نوبه خود ايجاد محدوديت 

محدوديت در زمـان رهـا سـازي، زمـان برداشـت      : بارتند از اينجا نامناسب بوده وامكانپذير نيست كه برخي داليل آن ع

،طول دوره پرورشي ،شرايط نچندان مطلوب دمايي ،محدوديت رهاسازي با وزن خـاص و برداشـت مـاهي در طـي يـك      

مدت زمان معين با وزن مشخص و محدوديت در تعداد دفعات رها سازي كه همگي اين محدوديت ها باعث مي شود تـا  

هداري و تراكم پرورش اين منبع آبي با ظرفيت توليـد مسـاوي بـوده و يـا بـه اجبـار نتـوان از تمـامي         مقدار ظرفيت نگ

  پتانسيل ها وظرفيت منبع آبي استفاده كرد ومقدار توليد كمتر از ظرفيت نگهداري آن باشد

بـا  . ا گرديدبه داخل قفس ه) در اوزان مختلف(در اين پژوهش اقدام به رها سازي ماهي قزل آالي رنگين كمان 

گرم بـه بـاال    5توجه به سرعت جريان موجود در كانال و بر اساس سرعت مناسب رشد مي بايستي ماهي را با وزن اوليه 

،  20،  10،  5لذا اوزان در نظر گرفته شده جهت رها سازي در كانـال در ابتـداي پـژوهش اوزان    . در قفس ها رها نمود

  .مقدار رشد و اوزان بدست آمده درانتهاي هر ماه مشاهده مي گردد )1(در جدول .گرم انتخاب شدند 40و  30

  

  )گرم( مقدار رشد و اوزان بدست آمده در انتهاي هر ماه) 1(جدول شماره 

  زمان

وزن   آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  اردبهشت  فروردين

  رهاسازي

  215  160  128  112  80  56  31  5/14  گرم5

  260  200  163  144  105  75  45  22  گرم10

  337  260  215  190  146  110  68  38  گرم20

  412  320  272  242  190  146  95  57  گرم30
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  455  355  303  272  215  167  110  68  گرم40

  

بنابراين با توجه به زمان محدود براي پرورش ماهي در كانال آبياري در ادامه كار اين پژوهش اقدام بـه پـرورش   

از طرفي با توجه به ميزان تراكم مجاز در هر متر مربع به نسبت وزن مـاهي هـا ، در   . نموديمگرمي  40و  30، 20اوزان 

بـا توجـه   ( اين پژوهش در ابتداي شروع به عمليات پرورش، يك سوم قفس ها به آب انداختـه شـد ودر پايـان مـاه اول     

س ها خواهـد رسـيد و در پايـان مـاه     تعداد قفس هاي به آب انداخته شده به دوسوم تعداد كل قف) ميزان رشد ماهيان 

دوم مابقي قفس ها در آب مستقر شده و عمليات پرورشي در همين تعداد قفس ادامه داشته است در ايـن روش عـالوه   

  .بر تنظيم تراكم ماهيان در يك حد معين ، از حجم عمليات اجرائي در دو ماه اول به مقدار زيادي كاسته خواهد شد

  

  :پسماندهاي توليد شده .2

مقدار غذاي خورده نشده ،ذرات مدفوعي و مواد ترشحي را ميتوان جزو پسماندهاي توليد شده حاصل از پرورش 

پراكندگي وافزايش بار مواد آلي بستر كانالي كه قفس در آن مستقر مي شود به مقدار پسماند توليـد شـده   .ماهي دانست

عت جريان آب كانال و سـرعت تـه نشـين شـدن ذرات     ،مساحت منطقه اي كه قفس ها در آن قرار دارند ،عمق آب ،سر

تـوان مسـافتي را كـه  مـواد غـذايي يـا مـدفوع         مي 1با استفاده از معادله . پسمانده غذايي ومدفوع ماهيان بستگي دارد

  :پيمايند بدست آورد مي

 )1(                                                                                                                 
V

C
Dd

v
×= 

 Vسـرعت جريـان آب و   =  Cvعمـق آب ،  =  Dمسافتي كه مواد غذايي يا مدفوع مي پيمايند ،  = d: كه در آن 

تشخيص غذاي خورده نشده از ذرات مدفوع بسيار مهم اسـت  . سرعت ته نشين شدن غذاي مصرف نشده يا مدفوع است

ميلـي متـر حـدود      1سرعت تـه نشـين شـدن ذرات غـذايي بـا انـدازه       . نشست ايندو با هم متفاوت است زيرا سرعت ته

حـال بـا   . متر در ثانيه است 00027/0ميكرون حدود  100متر در ثانيه وسرعت سقوط مدفوع ماهيان با اندازه  027/0

در ثانيه و عمق متوسط اين كانـال كـه    متر 5/1در بازه مورد نظر كه  W1توجه به سرعت متوسط آب در كانال آبرساني 

ميلي متر است ، ميتوان مسافتي را كه ذرات مي پيمايند تا در بستر  3متر است و اندازه متوسط ذرات غذايي كه  75/3

  .كانال جاگير شوند را در اين بخش محاسبه نمود

md                                      : مسافتي كه ذرات غذايي درشت مي پيمايند    9.6
85.0

5.1
75.31 =×=       

md                     :     مسافتي كه ذرات مدفوع درشت مي پيمايند    20833
00027.0

5.1
75.32 =×=  

بطوريكه مالحظه ميگردد ،فاصله بدست آمده براي ذرات مدفوع رقم بااليي است بنـابراين ذرات مـدفوع پـس از    

  .              خليه شده و مشكل زيست محيطي در كانال ايجاد نمي كنندطي اين فاصله در زمينهاي كشاورزي ت

در ادامه براي تعيين معيارهاي آلودگي كيفي آب و مقايسه اين معيارها بـا مقـادير اسـتاندارد، اقـدام بـه نمونـه       

( الي رنگين كمـان  قطعه بچه ماهي از گونه قزل آ 650” كه حدودا)  35+  050كيلومتر ( W1برداري از كانال انتقال   

نمونه برداري ها در سه بازه ابتدا، انتها ودرون قفس و .در كانال رها سازي شده بود،نموديم ) در داخل قفس تعبيه شده 

البته قبل از اقـدام  . انجام گرفت ) از سطح آب  8/0و 5/0،  2/0اختالط نمونه هاي اعماق ( در سه عمق بصورت مركب 

را مـورد بررسـي و   ) مؤثر درپـرورش ماهيـان سـردابي   (ل قفس كانال، فاكتورهاي كيفي آب به رهاسازي ماهيان در داخ

اندازه گيـري هـاي انجـام شـده در ايـن      .اندازه گيري قرارداديم كه كليه فاكتورها بجز دما در حد مطلوب ارزيابي گرديد
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  :ندازه گيري پارامترهاي فيزيكيا .3

با توجه به اهميت درجه حرارت آب جهت رشد بهينه ماهيان و همچنين تأثير متقابـل دمـا روي سـاير    : دماي آب  �

پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي ، اين پارامتر در كليه تاريخهـاي آزمايشـات مـورد انـدازه گيـري قـرار       

  .گرفته است

ين فاكتور سبب كاهش نفوذ نور، كاهش نرخ فتوسنتز، كـاهش ميـدان ديـد آبزيـان، صـدمه بـه       افزايش ا: كدورت  �

  .سيستم بينايي ، اختالل درتنفس و عملكرد آبشش ها مي شود لذا اندازه گيري آن اهميت مي يابد

ذا سرعت جريان آب اثر زيادي در رشد و نمو ماهي دارد و در نتيجه اثـر مسـتقيمي بـرروي مصـرف غـ     : سرعت آب �

  .خواهد داشت

در آب كانالهـاي آبيـاري يافـت مـي     ” كه معمـوال  …مانند جلبك ها، خار و خاشاك، رسوبات و : مواد جامد معلق  �

نيز  ميتواند سبب اختالل در عمل پرورش ماهي شده و هم باعث انسداد توري هـا و پـس زدن آب در كانـال    . شود

                                                                                 .                                          گردد

  

  :اندازه گيري پارامترهاي شيميايي .4

�  BOD   وCOD  درسيستم پرورش آبزيان افزايش اين دو عامل سـبب مـي شـود تـا اكسـيژن محلـول در آب       : آب

ي گردد و بنابراين روي رشد ماهيان تـأثير منفـي   مصرف شده وموجب كاهش اكسيژن قابل استفاده براي ماهيان م

  .مي گذارد

، اسـترس، سـن ، نـوع و    PH  ،CO2نياز ماهيان به اكسيژن با توجه به دماي آب، ) :   DO( اكسيژن محلول در آب  �

  .ميلي گرم درليتر است 11تا 5تغيير مي كند ولي در هر حال حد مجاز اكسيژن براي ماهيان سردابي  …

آنيون كه يكي از اجزاء چرخه بيوشيميايي ازت مي باشد در پديده نيتري فيكاسيون به نيترات تبـديل  اين : نيتريت �

  .شده و خود اين تركيب نيز در صورت باال بودن ميزان آن در آب مشكالتي براي آبزيان پديد مي آورد

كيب با سـاير كاتيونهـا ،مـواد مضـر     زيادي اين آنيون در آب نيز، عالوه بر بروز خطرات براي آبزيان ، در تر: سولفات  �

  .ثانويه ايجاد مي كند

اين دو عامل شاخص ميزان مواد غذايي در آب هستند اما در صورت ازدياد مشكالت عديـده اي  : فسفات و نيترات  �

كـه سـبب كـاهش اكسـيژن     . بوجـود مـي آورنـد   )  Bloom(  در ميحط زيست آبي مانند پديده شكوفايي جلبكـي  

  .رگ و مير آبزيان خواهد شدم” محلول و نهايتا

� PH    حفظ  روند سوخت و ساز مناسب و نگهداري ماهي در محيط با : آبPH  براي رشـد   4/8تا  4/6در محدوده

  .و ايمني ماهي اهميت زياد دارد

�  EC   اين معيار كمتربراي مقاصد كنترل بكار رفته است ولـي در صـورت اسـتفاده منطقـي ازنتـايج      : آبEC  ، آب

  .تحليل روند تغييرات ساير پارامترها آسانتر انجام مي گيرد تجزيه و

  

  :اندازه گيري پارامترهاي ميكروبي .5

  :اين آزمايشات كه بيشتر جهت تعيين باكتريهاي موجود در داخل آب انجام مي شوند عبارتند از 

انگر افـزايش آلـودگي   اين فاكتور به عنوان شاخص ميزان آلودگي ميكروبي آب مي باشد و افزايش آن نش: كلي فرم �

  .ميكروبي آب است

يكي از كلي فرم هاي مهم است كه خودبخود مضـر نبـوده ولـي وجـود آن بيـانگر تعـداد       ) :  E.coli( اشريشيا كلي �

  .در دستگاه گوارش حيوانات خونگرم يافت مي شود” زيادي باكتريهاي مضر است و منحصرا
www.SID.ir
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شرايط از لحاظ كيفي را نيز با استانداردهاي كيفيت آب آبيـاري  نتايج بدست آمده از پارامترهاي مذكور در بدترين  �

  .ارائه شده است) 2(مقايسه نموديم كه نتايج آن در جدول شماره  ]7[براي كشاورزي 

  

  مقايسه نتايج آزمايشات با استاندارد كيفيت آب آبياري) : 2(جدول

  پارامتر

EC 
 ميكروموس

در 

  سانتيمتر

PH  
 PO4  

Mg/l  

  نيتريت

Mg/l  

  راتنيت

Mg/l  

  سولفات

Mg/l  

DO  
Mg/l 

  

  كدورت

NTU  
BOD 

Mg/l  
COD  
Mg/l  

  

    200  100  50  2  500  -  -  -  6-5/8  2000  استاندارد

    8/14  7/2  40/0  1/8  72  6/5  01/0  05/0  4/8  574  آزمايش

  مقايسه
در حد 

  استاندارد

در حد 

  استاندارد
  مفيد  مفيد  مفيد

در حد 

  استاندارد

در حد 

  استاندارد

در حد 

  ارداستاند

در حد 

  استاندارد

در حد 

  استاندارد
  

  

اثرات متقابل پرورش ماهي و كيفيت آب و بالعكس را كه از يافته هاي اندازه گيري شده اين تحقيق قابـل ذكـر   

  .هستند، مي توان بصورت زير خالصه كرد

هـا ثابـت بـوده و    بر اساس اندازه گيري هاي بعمل آمده دماي آب در طول قفس در كليه نمونه بـرداري  : دماي آب �

درجـه سـانتي گـراد      21هيچگونه تغييري ننموده است، بيشترين دماي مشاهده شده در طول نمونه بـرداري هـا   

درجه سانتي گراد بوده است كه بيشتراز حد بهينه براي پرورش مـاهي قـزل    18وكمترين ميزان دماي ثبت شده   

  ).درجه سانتي گراد  17تا   10يعني(آال است 

سير نزولي داشته  اسـت  ” مقداراكسيژن محلول در آب كانال در طول قفس عمدتا) :  DO(حلول در آب اكسيژن م �

درانتهـاي   DOسبب كاهش ميزان اكسيژن محلـول شـده و حـداقل ميـزان     mg/lit 2و وجود قفس حداكثر حدود 

  .بوده است كه در حداستاندارد براي پرورش ماهيان سردابي است mg/lit 1/8قفس 

� BOD   : مقدارBOD   بصورت افزايشي در كليه نمونه برداري ها از ابتدا تا انتهاي قفس تغييرات را نشان مـي دهـد .

كه در حد استاندارد بـراي پـرورش ماهيـان    (بوده است  mg/lit 7/2در انتهاي قفس  BODبطوريكه حداكثر ميزان 

  .در كانال را باعث شده است BOD ميلي گرم درليتر ، افزايش 3/0تا  2/0قفس بين ” و عموما) سردابي است

� PH   :ميزان ” عمدتاPH  در حد چند دهم در طول قفس افزايش را نشان مي دهد كه بيشترين ميزانPH   معـادل

  .ندارد)  4/8تا 4/6( بوده است كه تفاوت زيادي با حد استاندارد  5/8

ثبت گرديـده   28/4/80قفس در تاريخ  درطول قفس سير افزايشي داشته و بيشترين مقدار آن در انتهاي: نيترات  �

تأثير قفس در افزايش مقدارنيترات كمتر از   ” و عمدتا) كه درحد مجاز مي باشد ( بوده است  mg/lit 7/5كه معادل 

mg/lit 1 بوده است.  

� EC   :20در طول قفس روند افزايشي داشته و اين افزايش بطـور متوسـط حـدود    ” ميزان هدايت الكتريكي عمدتا 

ميكروموس بر سانتي متر بـوده اسـت كـه البتـه      533ثبت شده  ECحداكثر .روموس بر سانتي متر بوده است ميك

  .محدوديتي براي پرورش ماهي ايجاد نمي كند

 NTU  1/0افزايش يافته و اين افـزايش تـا حـداكثر    ” ميزان كدورت در كانال در اثر وجود قفس ها عمدتا: كدورت �

  .رسيده است NTU 4/0كدورت در حداكثر حالت خود به  بوده است كه در نهايت ميزان

www.SID.ir
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� COD  ) ميـزان  ): اكسيژن خواهي شيمياييCOD         در كانـال در محـل قفـس موردبررسـي سـير افزايشـي داشـته

امـا  . ميلي گرم درليتر افزايش يابـد  5/5بطوريكه سبب شده است مقدار آن از چند دهم ميلي گرم درليتر تا حدود 

  .ميلي گرم درليتر اندازه گيري شده است 8/14در انتهاي قفس   CODكثر در هر حال ميزان حدا

تغييرات اين دو فاكتور در طول قفس از نظم خاص برخوردار نبـوده بطوريكـه در برخـي مـوارد     : سولفات و فسفات �

سير افزايشي و بعضي اوقات سير كاهشي داشته است ولي در هر حال اين تغييرات در حد چند صـدم ميلـي گـرم    

  . درليتر بوده و قابل توجه نمي باشد

� E.coli ) تشخيص آزمايشگاهي اين فاكتور در كليه موارد در طول كانـال و در محـل قفـس منفـي     ) : اشريشيا كلي

  .بوده است

  

  جمع بندي

مي بايست از ابتـداي  ) هدف ثانويه (با پرورش ماهي ) هدف اصلي(جهت جلوگيري از تداخل وظيفه آبرساني كانال  �

الزم به ذكـر اسـت كـه در ايـن     . اه تا اواسط اسفند ماه از كار پرورش ماهي در كانال مذكور چشم پوشي كرد آذر م

  .زمان دماي آب در شرايط بهينه بوده و اپتيمم دماي الزم براي رشد ماهي قزل آال است 

كـان پـذير و مقـرون    ام) سانتي متر در ثانيه اسـت   55حداكثر (با توجه به اينكه پرورش ماهي در سرعت  خاصي  �

در شـبكه  ( 3امكانپذير نبوده و فقط در كانال هـاي درجـه    2و1بصرفه مي باشد لذا اين عمل در كانال هاي درجه 

  . مي توان اقدام به پرورش نمود) آبياري دز

تر از با توجه به  جريان داشتن آب كانال ، مقدار اكسيژن محلول در آب در ماههاي مختلف يا درحد اشباع و يا بـاال  �

ولي بايد توجه داشـت در صـورت اضـافه شـدن سـطوح      . حد اشباع است كه از اين لحاظ فعالً مشكلي وجود ندارد 

  .پرورش مي بايست اين عامل دقيقتر مورد بررسي قرار گيرد

از نظر خطر بروز مسموميت آمونياكي و يا بار معلق با توجه به نتايج بدست آمده هيچگونه خطري متوجـه ماهيـان    �

  . واهد شدنخ

گرم در نظر گرفتـه شـده اسـت از     5باتوجه به سرعت موجود آب در كانال حداقل وزن قابل رها سازي براي ماهي  �

گرم نيز براي رها سازي در نظر گرفته شد و نتايج آناليز داده هـا نشـان داد كـه در     40و  30و  20و10اينرو اوزان 

رس هاي محيطي و شرايط رشد به مراتـب بهتـر بـوده بطوريكـه     تراكم مشابه ، وضعيت ماهيان بزرگتر از لحاظ است

  . گرمي در كليه ماههاي دوره رشد بيشتر از ساير اوزان مي باشد  40مقدار افزايش رشد ماهيانه براي ماهيان 

كه يك عامل محدود كننده بـراي رشـد ماهيـان سـردابي در     ( بطوريكه مالحظه گرديد به غير از فاكتور دماي آب  �

ساير فاكتورهاي شيميايي و فيزيكي و بيولوژيكي محدوديتي براي پرورش ماهي در كانال ايجاد نمي ) ست منطقه ا

البته بايد دقت شود كه اگربخواهيم تعداد قفس ها را در طـول كانـال افـزايش    . كنند و در حد استاندارد مي باشند

كانال نصب كنيم تـا بتـوانيم از اثـرات    دهيم بهتر است كه قفس ها را بصورت يكي در ميان در سمت راست وچپ 

از بابت كاهش دما نيز ميتوان سطوح قفـس هـا را در سـاعات گـرم شـبانه روز      . متقابل قفس ها بر يكديگر بكاهيم

  . توسط حصير پوشاند

با توجه به نتايج بدست آمده از نمونه گيري هاي بعمل آمده و استخراج بدترين حالت خروجـي آب از درون قفـس    �

ومقايسه با مقادير استاندارد كيفي آب جهت مصارف آبياري كشـاورزي مالحظـه    )در انتهاي قفس ( ظ كيفي از لحا

گرديد كه كليه پارامترها در بدترين وضعيت موجود در حد اسـتاندارد بـوده و مشـكل خاصـي را بـراي مصـرف در       

كـه در آب كانـال افـزوده شـده     (نيترات آبياري وكشاورزي ايجاد نخواهد نمود، از طرفي افزايش پارامترهايي مثل   

www.SID.irحكم يك نوع كود را داشته كه بدون تحميل هزينه هاي اضافي به زمينهاي كشاورزي وارد خواهد گرديـد و  ) است 
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در كانـال  (از اين بابت يك امتياز مثبت محسوب ميگردد و لذا در ايـن شـرايط نـه تنهـا پـرورش مـاهي در قفـس        

  .ارد بلكه درپاره اي موارد مثل افزودن مواد مغذي، مفيد نيز مي باشدآثار سوئي را در پي ند) آبياري

با توجه به اينكه هدف اصلي كانالها ، آبرساني كشاورزي است لذا وجود قفس در مسير جريان مانند يك مانع عمـل   �

 كرده و سبب پس زدن آب در كانال شده و خطر سر ريز شـدن آب كانـال را در پـي دارد لـذا جهـت كـاهش ايـن       

از توري آشغالگير در باالدست قفس استفاده كرده و روزانه آنرا تميز نمايند و نيـز از  ” مشكل توصيه مي گردد حتما

كارگذاري قفس در مجاورت آبگيرها و ايستگاههاي پمپاژ اجتناب شود و همچنين در اين راستا مـي بايسـت بـراي    

قفس ها اقدام به جمع آوري رسوبات احتمـالي از  جلوگيري از كم شدن ظرفيت آب بري كانال ،پس از جمع آوري 

  .كف وجداره كانال گردد
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