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 چکیده

 اهم موارد در زمینهبیان  مقاله اينهدف . را تشكیل می دهندبخش مهمی از صنعت آبزی پروری كشور بی بخصوص كپورماهیان، اماهیان گرم

 در راستای ارتقا دانش مديريت استخر، افزايش تولید و جلوگیری از زيان اقتصادیگامی است تا  روابط بین كیفیت آب، جلبک و ماهیان

در يک عموماً شكوفايی جلبک  .در استخر تشديد می گرددبه هنگام گرم شدن هوا،  آبی -جلبک های سبزيی خطر غالبیت و شكوفا .بردارد

از سويی . می دهد خرمرگ و سقوط جلبک هاو كاهش اكسیژن ناشی از شده خريب ت يا استفاده از مواد شیمیايیو  یباران ی،، طوفانروز ابری

دارای  یريز جلبک هاهای مطلوب گونهتنوع تراكم و  كاهشسبب ، مغذی در اكوسیستم آبمناسب نبودن شرايط محیطی و مواد ديگر، 

شرايط محیطی،  به اين ترتیب.می شوددر استخر خوار محدوديت سفره غذايی ماهیان پالنكتون و در نتیجههضم  یتارزش غذايی و قابل

ز برای زنجیره غذايی تامین شود و از سوی ديگر از وقوع رويدادهای به نحوی باشد كه از يک سو انرژی مورد نیاايد و غذادهی بیفیت آب ك

 ، هوادهیحداكثر ظرفیت استخر در پذيرش كود ازآگاهی مواردی شامل ، بنابراين .نامطلوب از قبیل شكوفايی جلبكی جلوگیری بعمل آيد

، دما،  pHشامل محیطی پايش پارامترهای، باد وزشو  ابری، عدم وجود پوشش گیاهی زياد در استخر، عدم كودهی به هنگام هوای منظم

بعنوان توصیه های  ،شكوفايیكنترل  اجرای روش های چندگانهآب و  تغییر رنگ وتغییرات ظاهری  توجه به ،شفافیت اكسیژن محلول و

 .سودمند خواهند بودشكوفايی در استخرهای پرورشی  فرايند نامطلوب در پیشگیری و كنترلترويجی 

 ،مديريت استخر پرورشی، كیفیت آبجلبک، شكوفايیماهیان گرمابی،کلیدی:واژگان 
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 بیان مسئله

اين  لذاماهیان گرم آبی بخصوص كپورماهیان اختصاص دارد.  به پرورش هكتار استخر و آبندان 10111حدود  استان مازندراندر 

 انماهی ارتباط تنگاتنگی بین شوند.محسوب میدر كشور ما و سفره غذايی مردم  بخش مهمی از صنعت آبزی پروری ماهیان،

 هاآنايجاد تعادل و توازن بین شناخت اين عوامل و به  وری از استخرافزايش بهرهوجود دارد. آب  و كیفیت جلبک، گرمابی

 است.اكسیژن شناخته شدهاثرات مثبت حضور جلبک در آب با تامین غذای زنده آبزيان، نقش فتوسنتزی و تامین بستگی دارد. 

ن مورد فیتوپالنكتوبوده و بقايای پالنكتون( وئز)های جانوری غذای پالنكتون (فیتوپالنكتون) های گیاهیپالنكتونها و جلبک

بعنوان مثال فیتوفاگ يا  گیرند.ها نیز مورد استفاده برخی ماهیان قرار میپالنكتونوئزآنكه ضمند.گیرمیقرار  زیجانوران كف نغذيه

ترجیحاً از فیتوپالنكتون  ،در طبقات میانی آبآن با زندگی از پس از روتیفرها و  روز 11تا  5حدود  (،(Silver Carpكپور نقره ای 

س از ی پكوچک مثل روتیفر و ناپلی پاروپايان و در مرحلهزوپالنكتون ( در آغاز تغذيه از Big Headكپور سرگنده ) كند.تغذيه می

نموده و تغذيه از روتیفر  در ابتداجوان  (Grass Carp)كند.كپور علف خوار آمور آن از پاروپايان و كالدوسرهای كوچک تغذيه می

سانتی متر  5دهد. زمانی كه طول ماهی آمور به تغییر می زی(كف سخت پوستان)سپس رژيم غذايی خود را به نوزاد شیرونومیده 

)فراهانی و  كندهای بزرگ تغذيه میگیاهخوار است و از گیاهان و جلبک ،شود. آمور بالغامل علفخوار میتقريباً به طور ك برسد

-زیاين ترتیب ضمن تامین كنند. بهبه هنگام رشد و تكثیر از مواد موجود در آب استفاده می هاجلبکاز سويی،  (.1330همكاران، 

گردند. در نهايت نقش مثبت آن سبب حفظ و پويايی مواد مضر در آب میآبزيان، سبب كاهش بعضی برخی برای تغذيه  توده

نیتروژن و بخصوص كمبود مواد معدنی توان دهی میكودشود. با وری از ماهیان میزنجیره غذايی، ثبات اكوسیستم و افزايش بهره

افزايش بايد توجه داشت كه فراهم نمود. اما  موجودات زنده غذايی مورد تغذيه ماهیان راافزايش رشد و زمینه فسفر را جبران و

همچنین گردد.  و تلفات ماهیان وقوع شكوفايی ،هاسبب رشد و تكثیر شديد جلبک، ممكن است مواد مغذی وكوددهی غیر اصولی

هدف  كه يكی از عوارض آن تولید گازهای سمی همچون متان، سولفیدهیدروژن وآمونیاک است. فعال شودهوازی مسیر تجزيه بی

 گامی در راستایتواند در استخر ماهیان گرمابی است كه توجه به آنها می شناحت روابط بین كیفیت آب، جلبک و ماهیاناين مقاله 

 بهینه استفاده و های اقتصادی، جلوگیری از زيانكشور نیاز مورد تئینپروتامین  و افزايش تولید پايدار ارتقا دانش مديريت استخر،

 آب با توجه به كمبود منابع آبی در كشورباشد. بالقوه ازپتانسیل

 

 دستاورد يا راهكار

پرورش ماهیان گرمابی و عوامل موثر بر آن تجربیات و مطالعات گوناگون قابل دسترسی است. اما در مقاله حاضر تالش  حوزهدر 

با محوريت از عوامل محیطی و كوددهی  كاربردیو روان  ،بندی سادهجمع ،مختلف و تجربیات با استفاده از مطالعاتگرديد كه 

 ارائه شود. در استخر ماهیان گرمابی جلبک 

 و فیتوپالنكتون( های بزرگجلبک) جلبک

 معدنیكمبود مواد شود. كودها با تامین نیتروژن و فسفر، مصرف می در استخر ماهیان گرمابیسالیانه هزاران تن انواع كود شیمیايی 

نشان (، 1332مخلوق و همكاران )در اين زمینه مطالعه .دنشومی هافیتوپالنكتونها و جلبکده و باعث افزايش سريع نموجبران را 

در افزايش يافت.  برابر ، بعد از كوددهی 11تا  3درلیتر پیش از كوددهی به  میلیون 5تا  از حدوديک فیتوپالنكتون جمعیت داد كه

گزارش  درمترمكعب میلیگرم213وباكوددهی درمترمكعب میلیگرم 8/8-111 كوددهی بدون a كلروفیل غلظت(،1305مطالعه بانی )
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اما بايد توجه داشت كه افزايش مواد مغذی در دسترس، ممكن است سبب رشد و تكثیر شديد جلبک و وقوع شكوفايی  .گرديد

تاثیر يكی از انواع  ود. اثرات مستقیم تحتشگردد. اثرات نامطلوب شكوفايی جلبک به دودسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می

گیرد. اثرات های تولید كننده سم صورت میمختلف سم )نوروتوكسین، هپاتوتوكسین، درماتوتوكسین و...( مترشحه از جلبک

 كاهش اكسیژن بدلیل و سیستم تنفسی،های جدی به آبشش صدمات مكانیكی به ماهی بدلیل آسیبشامل غیرمستقیم شكوفايی 

شكوفايی جلبكی در آب شیرين عموماً  .باشدمیديد و يا حذف گونه های مفید كاهش ش و ی جلبکی سلولی مردهانباشتگی توده

 و( 1)شكل از شاخه كلروفیتا  Spirogyra ،Pithophora ،Cladophora ،Hydrodictyon،Ulothrix ،Oedogoniumناشی از 

Phormidium ،Oscillatoria،Microcystis  ،Nostoc  وAphanizomenon (2)شكل باشدمیز شاخه سیانوفیتا ا. 
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 های )شاخه كلروفیتا( معمول در شكوفايی جلبكی در آب شیرين )تصاوير از مرورگر گوگل(. برخی از جلبک1شكل 
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 های )شاخه سیانوفیتا( معمول در شكوفايی جلبكی در آب شیرين )تصاوير از مرورگر گوگل(. برخی از جلبک2شكل 

 
شكوفايی ممكن است كه عالوه  .باشدمی كلروفیتایش از ب ها،در استخر خطر غالبیت و شكوفايی سیانوفیتا به هنگام گرم شدن هوا،

های مضر موجب زايل شدن شكوفايی جلبک بخصوص گونهپالنكتون را بدنبال داشته باشد. زوكاهش تغذيه  ،اثرات مسمومیتبر 

رشد و تكثیر و  .گردداليه روغنی بر سطح آب همراه می يا كف كه گاهاً با ايجاد شودكیفیت آب، تغییر رنگ، بو و طعم آن می

“ ژئوسمین”يا “ متیل ايزوبورنئول” ماده ولیدق اول شامل ت. طريگذارداثر سوء می مزه آباز دو طريق بر بو و  شكوفايی سیانوفیتا

ايجاد مواد مختلف ناشی از  طريق دوم با .شودآب به ماهی منتقل میبواسطه طعم نامطلوب اين ماده )مزه خاكی( . استدر آب 

و   Synechococcus ،Leptolyngbyaرشد و تكثیر  .گیردمیصورت  ی سیانوفیتا پس از تلف شدن و سقوطتجزيه توده

Coelosphaerium (از راسته سیانوكوكوالسSynechococcales ،)Anabaena ،Aphanizomenon  از راسته نوستوكالس

(Nostocales و )Phormidium  از( راسته اوسیالتوريالسOscillatoriales ) باشنددارای اهمیت میژئوسمین از لحاظ تولید 

(Godo et al.,2017). ی هاهمچنین جلبکSynura ،Dinobryon ،Peridinium ،Ceratium  ،بوی ماهیSynedra وی كپک زدگی، ب

Microcystis  كنند خوک را در آب استخر ايجاد میبوی(Palmer, 1980). 

. از بین رفتن شكوفايی در يک روز است مشكالت بزرگ قادر به ايجاد ،تر از خود شكوفايیها حتی سريعمرگ و سقوط جلبک

 گردد.( تشديد میاز قبیل سولفات مسيا استفاده از مواد شیمیايی )و ابری و كمبود نور خورشید، جبهه هوای سرد، طوفان، باران 

شكوفا شده های سقوط جلبکو از سه استخر كه در كنار هم و با شرايط مشابه قرار داشتند، از بین رفتن  در يک مطالعه موردی،

 دو كه در اينضمن آن در دو استخر واقع در سايه درختان بلند مشاهده شد )منتشر نشده، پژوهشكده اكولوژی دريای خزر(.

نوع تركیب اين  های فیتوپالنكتون بود.درصد از تراكم فیتوپالنكتون شامل تعداد محدودی از جنس وگونه 01حدود استخر، 

 ،كیفیت آب حفظبرای در اين زمینه،  .شودخوار میديت سفره غذايی ماهیان پالنكتونمحدوسبب نامطلوب است و جمعیت 



 کیفیت آب در استخرپرورش ماهیان گرمابی با تاکید برنقش جلبک ها                   مخلوق و همکاران                                              

55 

 

به نحوی باشد كه از يک سو انرژی مورد نیاز برای زنجیره غذايی تامین شود و از سوی ديگر از بايد و غذادهی مديريت پرورش 

 .بعمل آيدوقوع رويدادهای نامطلوب از قبیل پرغذايی و شكوفايی جلبكی جلوگیری 

از عوامل موثر در  جلبک ايجاد تراكم ندازه و میزان مشاركت آنها در، ا، شكل(غالب هایبخصوص گونه)ی جلبكیهانوع گونه

و شكل مناسب  .  اندازههای مختلف جلبک متفاوت استزيرا ارزش غذايی و قابلیت هضم گونه باشند.می ثانويهافزايش تولیدات 

قابلیت دارای  Cryptomonasو  Cyclotellaگردد. بعنوان مثال می پالنكتونزوبرای  خوراک بودن آنفیتوپالنكتون سبب خوش

های دارای  (. حضور گونه1332قابلیت هضم كم تا متوسط هستند )فرخی، دارای  Crusigeniaو  Oscillatoria لیهضم باال و

بررسی تغذيه كپورماهیان در شود. ت مناسب آب محسوب میای در زنجیره غذايی، بعنوان عالمتی از كیفینقش سودمند تغذيه

گونه فیتوپالنكتون شناسايی شده در آب استخر، توسط ماهی  88گونه از  13نشان داد كه  (1383) كیهان ثانیمخلوق و مطالعه 

های برخی گونهبودند. ضمن آنكه تراكم  هاهای تغذيه نشده عمدتاً جزو پیروفیتا، اگلنوفیتا و دياتومهاين گونهخورده نشدند. 

در  موثرتری شها نقكلروفیتا در مقايسه با دياتومه. ها بوددر آب و نیز روده فیتوفاگ باالتر از بقیه شاخه سیانوفیتا و كلروفیتا

و ( Cymbella،Fragilaria ،Cyclotella)ها دياتومهبرخی از  ،در استخر افزايش تولید در زنجیره غذايی در استخر دارد. زيرا

-كنند و از زنجیره غذايی در بخش آبی كنار گذاشته میسوب می( در كف رOscillatoria ،Lyngbya ،Phormidiumسیانوفیتا )

 .تری در زنجیره غذايی ماهیان دارنددياتومه ها نقش مهم ها،شوند. اما در رودخانه

 

 عوامل محیطی 

از كیفیت آب تامین كننده، خاک منطقه و عدم وجود آلودگی خاص از ضروری است كه  پروریپیش از شروع فعالیت های آبزی 

آب مطلوب و مناسب پرورش ماهی، آب زنده يا  (.1330)فراهانی و همكاران،  طريق ازمايشگاههای معتبر اطمینان حاصل گردد

برای تغذيه ماهی باشد. آب چاه های عمیق، آب قابل زيست است كه دارای موجودات زنده برای تولیدات طبیعی و مصرف آن 

در مزارع پرورش ماهیان گرمابی، بیشتر برای جبران لذا . شودباشد و موجودات زنده در آن ديده نمیفقط حاوی امالح معدنی می

و سازی استخر  آمادهالزم است كه همچنین . (1385 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران،) استاستفاده قابل كمبود آب 

كیفیت آب و فاكتورهای  (.1330)فراهانی و همكاران،  پس از هر دوره پرورش صورت گیردهای كف استخر پاک نمودن جلبک

از فاكتورهای كیفـی از قبیـل  برخی نقش مهمی در میزان تولیدات دارند.مـواد مغـذی  كوددهی وتابش نور خورشید، محیطی، 

در صورتی كه در حد مطلوب نباشند، موجب تلفات ماهی  آب و سـختی  pHدرجـه حـرارت،آمونیاک، اكسـیژن محلـول، 

 گیاهان تعداد هرچهگیرد. یفزايش دما افزايش تعداد فیتوپالنكتون صورت مامعموالً با . (1335)قلیچی و همكاران،  د شدنخواه

 اكسیژن تولید سطح شب، باگذشت. شودمیمنتشر روز طول در بیشتری اكسیژن ،باشد بیشتر آبی بدنه در موجود هایوجلبک آبزی

-می گیاهان و هاجلبک تولید دوباره اكسیژن توسط از قبلو  ازنورخورشید قبلدر صبحگاه،  اكسیژن میزان كمترين. يابدمی كاهش

 در و چند ساله بزرگتر انماهی رود،طور كه انتظار میهمان بزرگتر، اتموجودبعلت مصرف و نیاز بیشتر اكسیژن توسط . باشد

تیره به رنگ قهوه ای، نشانه كم  تغییر رنگ آب از سبز معموالً شوند.دچار مشكل و تلفات می كه هستند ماهیانی اولین ،استخرها

 (.https://www.uaex.uada.edu/publications/pdf/Mp360.pdf) بودن اكسیژن است

در بعدازظهرها و كاهش  pHحداكثر . استدارای افزايش و كاهش  روز در طی شبانه در طول فصول مختلف و حتی  pHتغییرات

را افزايش آن  در اثر فتوسنتز در طول روز است كه CO2 آن در هنگام طلوع آفتاب در صبح است. اين تغییرات به دلیل مصرف



 08-0011/58/پاییز و زمستان 2مجله ترویجی آبزیان دریای خزر                                                                     سال ششم/ شماره 

50 

 

 بر ماهیان و غیر مستقیماثرات مستقیم دارای pH  تغییرات. دهد، كاهش می CO2 تولیدو همراه با تنفس دهد و در طول شب می

از طريق  pH. اثرات غیر مستقیم تغییرآسیب می رساندو حیوانات آبزی ها به آبششمستقیماً خیلی باال و خیلی پايین  pHاست. 

بر  pH مستقیماغلب مهمتر از اثرات گردد كه مشخص میتعادل های آبی آمونیاک، سولفید هیدروژن، كلر و فلزات محلول  بر تأثیر

 .بمیرند pH از مقادير اين در است ممكن و هستند حساس بسیار 5تر از كم pH سطوح به جوانن ماهیاروی حیوانات آبزی است. 

-وتوانايی متابولیسم بر توانندمی فلزات اين. شودمی آبدر رسوبات يا هاسنگ از فلزات آزادشدن تسريع باعث پايین pHمقادير 

در  pHدر اثر تغییرات مستقیم  " مسمومیت"(. htpps://fao.org/3/ac155E/AC155E07) بگذارند اثر سوء ماهی های حیاتی

شوند كه محیط مطلوبی برای انتخاب میطوری و منابع آب  استخرهامكان معموالً زيرا  .استخرهای آبزی پروری نسبتاً نادراست

قابل  محدودهتغییر در حتی ) pH تغییرات ناگهانی و شديد اين حال. با باشد 3تا  1 در محدودهً pH شود وفراهم  پرورش

فتوسنتز بیش از حد  مثالً افزايش نامتعارف كود و افزايش ماهیان پرورشی گردد. و مرگ ومیر (، ممكن است سبب آسیبpHتحمل

 بسیارپايین يا( 5/3بیشتراز) بسیارباال pH مقاديرشود.  می بدنه آبیسطوح باال و  در  pHآب باعث افزايشين زيردر اليه های 

 .رساندمی آسیب ماهی به سلولی باتغییرغشایpH (18-3 )باالی سطوح. است نامناسب آبزی اكثرموجودات برای( 5/8كمتراز)

 Euglenaهای مقاوم از قبیلبعضی فیتوپالنكتون. كمی دارند ات فیتوپالنكتونیفسـفر، تولیدكم  خـاک اسیدی و میزان دارای مزارع

mutabilis, Chlamydomonas acidophila, Klebsormidiumrivulare,Gloeochrysis turfosa, Stichococcus bacillaris  تا pH 

 تواند شاخصی از محیط با اسیديته كم باشدها میحضور اين جلبکو ( 3)شكل كنند همچنان رشد و تكثیر می 1/2-1/3 معادل با

(Aruleba and Agbebi., 2010 .) 

 

 
 )تصاوير از مرورگر گوگل( های با اسیديته كمهای جلبكی شاخص آب . گونه3شكل 

 

 کودغذا و 

و  تحت تاثیر نـوع كودهای مصرفی و نسبت بین آنها، گونـه ماهی پرورشی، اندازه در استخرها ای فیتوپالنكتونتراكم و تنوع گونه

پــرورش، ســن اســتخر، پوشش گیاهی و ماكروفیــت هــای ، اقلیم منطقـه پـرورش، فصـول مختلـف سن ماهی

در  .دهد. با تركیب مناسب از فسفر و نیتروژن، مـی تـوان تنوع و تراكم فیتوپالنكتون را افـزايش داداستخرتغییرات نشان می
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سـاير  نسبت به افـزايش وزن ماهی و  Cryptomonasجنساستخرهای با كوددهی باالتر فسفر نسبت به نیتروژن، افزايش تراكم 

  (.1335گزارش گرديد )قلیچی و همكاران، اسـتخرها 

بعلت اثركوتاه مدت كودهای شیمیايی، استفاده مكرر از آن در استخر ضرورت دارد. تولید گازهای سمی همچون متان، 

بخشی از اين كودها همراه با پساب  است. هادر استخرها و آبندانسولفیدهیدروژن وآمونیاک از عوارض كوددهی بیش از اندازه 

كودهای در اين راستا استفاده از انواع ديگر كودها از قبیل  گردد.استخرهای پرورش ماهی به محیط وارد می حاصل از خروجی

 كاهشبرای  تواند انتخاب مناسبیمی شیرابه كود گاوی )بدون كمپوست( و( با كمپوست)كودگاوی  اسالری آلی بخصوص

كودهای حیوانی پیش از آنكه به عنوان خوراک برای  و افزايش تولید باشد. های زيست محیطی ناشی از كودهای شیمیايیودگیآل

كود  در استخرهای پرورشی كه از اسالریفوق العاده اهمیت دارند.  ماهیان پرورشی دارای ارزش باشند، برای غنی سازی استخر

در كاهش سطح اكسیداسیون  و غذايی مواد از تركم باقیمانده رای كوددهی استفاده شد،( بكود آلی تخمیر شده بیهوازی) گاوی

گاوی كود  بارور شده بادرصـد بیشتر از استخرهای  83. لذا میزان اكسیژن موجود در آنها گزارش گرديد مقايسه با استخر شاهد

، افزايش تراكم و تنوع فیتوپالنكتون بخصوص pHآمونیاک، میزان بیشتر كلسیم و نوسانات كم گاز تر انتشار میزان كم. بود ،تازه

از ديگر مزايای ثبت شده در استخر بارو شده با اسالری  افزايش رشد و بازماندگی ماهی و كاهش سیانوفیتا ،كلروفیتا و دياتومه ها

در افزايش تولیدات پالنكتونی و كاهش هزينه تولید دارا را نقش مهمی  تواند. بنابراين استفاده از اسالری میاستكود گاوی بوده

در استخرهای تیمار شده با مخلوطی  كه نشان داد(، 1332) مخلوق و همكاران همچنین مطالعه (.1331)فالحی و همكاران،  باشد

های مختلف از گروه ،كود شیمیايیدر مقايسه با استخر تیمار شده با بدون كمپوست شیرابه كود گاوی كود شیمیايی و از 

های مختلف جلبكی و در نهايت افزايش فیتوپالنكتون در ايجاد تراكم كل آن مشاركت نمودند و پتانسیل آن برای افزايش گروه

در  توزيع متناسب تراكميک يا دو گونه فراهم نبود. ناشی از جمعیت جلبک زياد بود، در نتیجه زمینه برای ايجاد شكوفايی جلبكی 

بیانگر مناسب بودن كیفیت آب استخر  ،ای از ثبات و كیفیت خوب محیط استنشانه كه های غالب )افزايش يكنواختی(بین گونه

  .استبودهدر كوددهی با مخلوطی از شیرابه كود گاوی و شیمیايی 

تجزيه شده و يا توسط ساير موجودات در يک محیط طبیعی، خوراک نخورده و مواد زائد ماهی )مدفوع( معموالً در روند زيستی 

 ،خوراک دهی شديد صورت می گیرد ،گیرد. اما در استخرهای پرورشی كه برای سودآوریديگر مورد استفاده مجدد قرار می

دهی  بنابراين ظرفیت اكوسیستم در حداكثر كود ممكن است منجر به تجمع سريع مواد مغذی شود و سیستم از تعادل خارج شود.

بیش از ظرفیت اكوسیستم نباشد و كم تر از كود افزايش  مواد مغذی و تراكم فیتوپالنكتون بايد مورد بررسی قرار گیرد. اگر و میزان

های باالتر مقیاس های تعیین شده برای وقوع يوتريفیكاسیون باشد، مصرف سريع مواد مغذی توسط فیتوپالنكتون و انتقال به حلقه

شناخت نیازهای  (.htpps://fao.org/3/ac155E/AC155E07) گرددپرغذايی )يوتريفیكاسیون( میاز زنجیره غذايی مانع بروز 

ها از طريق كودها و ها، مواد معدنی در استخر و میزان تامین آنها، ويتامینغذايی ماهی شامل پروتئین، لیپیدها، كربوهیدرات

 : ( Phang,1992) گرددبیان میدر اين خصوص  باشد. موارد ذيلها يک راهنمای مناسب در اين راستا میجلبک

تن جلبک با وزن خشک در  31گرم بر متر مربع در روز يا  8سرعت فتوسنتز در استخرهای ماهی گرمسیری حدود  :1مورد 

ن در ت 15)جلبک خشک به ماهی مرطوب(، حداكثر بازده ماهی حدود  2:1هكتار در سال است. با فرض نسبت تبديل خوراک 

گرم بر متر مربع  8وزنی باشد، برای حفظ سرعت فتوسنتزی  51:11:1های جلبكی  لولس  C:N:Pدر سال است. اگر نسبتهكتار 

گرم فسفر در روز به ازای هر متر  18/1گرم نیتروژن و C ،8/1گرم  8متر نیاز به ورودی روزانه  1در روز، در استخری با عمق 
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میلی گرم در لیتر از زی توده جلبک قادر به تولید مناسب ماهی بود،  88تا  11ان مربع سطح استخر می باشد. در تحقیق فوق میز

موادمغذی و تولید  گذاریبدون اينكه مشكلی در كیفیت آب ايجاد شود. در اين راستا بررسی استخر برای تعیین رابطه بین نرخ بار

 شود.  های مختلف از ذخاير ماهی توصیه می جلبک و كیفیت آب استخر، با تراكم

كه پس از كوددهی با فضله مرغ، كود مايع و كودشیمیايی  بود میلی لیترعدد در 2511تراكم فیتوپالنكتون در استخر شاهد  :2مورد 

رسید. اين تغییرات، بیانگر نقش مشخص و محرز كود مرغی در آب( )تعداد در میلی لیتر 8111و  5111، 11311ترتیب به به

تواند صورت اصولی صورت نگیرد، میهباشد. با اين وجود اگر استفاده از كود مرغی بافزايش تعداد فیتوپالنكتون در استخر می

انتقال بیماريهای باكتريايی و پتانسیل افزايش -1اثرات نامطلوب بر كیفیت آب استخر و تولید بگذارد. اين داليل شامل 

شكوفايی ناشی از رشد -pH ،8تغییرات نامنظم و نامناسب -3،فعال شدن مسیر بی هوازی و كاهش اكسیژن محلول-2، پروتوزوآيی

آمونیاک گاز تولید زياد ،موردی به هنگام تلفات شديد ماهی در استخر پرورشی مطالعهيک در باشد.های كف و رسوب، میجلبک 

دو جنس ( و Oscillatoria)سیانوفیتا شاخه از جلبک  جنس يک. در اين استخرمشاهده گرديد استفاده فراوان از كود مرغیپس از 

 .)منتشر نشده، پژوهشكده اكولوژی دريای خزر( بودند تراكم بسیار باال دارای( Scenedesmus, Scheroderiaكلروفیتا )از شاخه 

 (Palmer, 1980) دباشنمیدر حد آلودگی شديد  (پالمر و ساپروبیآلی ) موادشاخص آلودگی ها دارای اين جلبک

 

 مدیریت و کنترل شکوفایی

 دنشوعموماً موارد ذيل به منظور پیشگیری، مديريت و كنترل شكوفايی جلبكی بكار گرفته میبر اساس شرايط و امكانات، 

(https://www.uaex.uada.edu/publications/pdf/Mp360.pdf:) 

 پمپاژآب -1

در صورتی كه مواد غذايی موجود در استخر حذف نشوند، شكوفايی جلبكی پس از چند  استفاده از مواد شیمیايی جلبک كش: -2

شود، در آب با قلیائیت كمتر از روز و يا چند هفته برگشت خواهد نمود.سولفات مس كه اغلب به عنوان جلبک كش، استفاده می

میلی گرم در لیتر ممكن  251برای ماهی سمی باشد. اثر سولفات مس در آب با قلیائیت بیش از می تواند میلی گرم در لیتر  51

توجه به نوع ماده شیمیايی و خصوصیات و دستورالعمل ها درج (.همچنین https://www.avichem-co.com) است بی اثر باشد

 شیمیايی از شرايط مهم موفقیت اين روش است. تخمین صحیح حجم استخر و تعیین میزان ماده ،شده در برچسب آن

و  میزان موفقیت. و نرم تنان آب شیرين استفاده از چند نوع ماهی با تغذيه فیلتری از قبیل بیگ هد و تیالپیا حذف زيستی: -3

 سريع نیست.اين روش، اثرگذاری 

كند و اگر استخرهای بزرگ كفايت نمیبرای مناطق كوچک ممكن است موثر باشد ولی برای اين روش  حذف مكانیكی: -8

 وشكوفايی برگشت نمايد.  نموده، دوباره رشد هپاكسازی بخوبی صورت نگیرد، ممكن است كه زی توده بجا ماند

 

 توصیه ترویجی

از و عدم وجود آلودگی خاص خاک منطقه  ،آب تامین كنندهكیفیت از  الزم هست كه شروع فعالیت های آبزی پروریپیش از 

پس از هر دوره  های كف استخرو پاک نمودن جلبک استخرسازی آمادههمچنین حاصل گردد. های معتبر اطمینان ازمايشگاهطريق 

 در طی بهره برداری نیز توجه به موارد ذيل مفید خواهد بود:پرورش صورت گیرد. 
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بطوری كه بیش از آن مشكالت شكوفايی  ،و غذاحداكثر ظرفیت استخر در پذيرش كود كیفیت غذا و كود و نیز آگاهی بر  -1

 گردد.جلبكی، كمبود اكسیژن و تجمع مواد زائد تشديد می

 نگهداری و سرويس منظم دستگاه های هواده -2

 آگاهی بر پیشینه شكوفايی استخر و نوع شكوفايی -3

 عدم وجود پوشش گیاهی زياد در استخر -8

 وزش باد وابری عدم كوددهی در روزهای  -5

 نظارت و پايش كارآمد استخر:  -1

 اكسیژن محلول شفافیت و ، دما، هدايت الكتريكی، pHپايش پارامترهای كیفیت آب شامل-

 عدم كاهش اكسیژن در عصر نسبت به صبح، سنجش اكسیژن شبانه در فصول بهار تا پايیز-

 توجه به بوی آب  -

تجمع كف بر روی  ،(ای، قرمز، سبز تیرهزيتونی به شیری، قهوه از سبزتوجه به تغییرات ظاهری استخر از قبیل تغییر رنگ ) -

 . و گل آلودگیسطح و حالت روغنی آب 

 .شكوفايی جلبكی مشكل در مواجه با)فیزيكی، شیمیايی، زيستی( كنترل  های چندگانهاجرای سريع روش-0

 

 منابع

 . بررسی تركیب فیتوپالنكتونی حاصل از انواع بارور كننده ها)كودها( در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی. پايان1305 ،بانی، ع.

 نامه كارشناسی ارشد. دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

ابی و ايج گرمهای رتعیین آب استخر پرورشی برای گونه-. كیفیت آب1385موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، 

 صفحه. 21ها. چاپ اول، ويژگی-روش متداول-سردابی

. راهنمای پرورش ماهیان گرم آبی. سازمان 1330فراهانی،ر.، عظیمی اسک شهری،م.، مبرهن، ع.ر.، اسدی، ه. و صیدی، د.، 

 صفحه. 283تحقیات، آموزش و ترويج كشاورزی، 

قابل هضم و غیرقابل هضم ومیزان هضم پذيری آن ها در دستگاه گوارش ررسی فیتوپالنكتون های . ب1332فرخی دراز كال، م.، 

 . دانشكده منابع طبیعی -دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر ، پايان نامه، (hypophthalmichthys molitrix)ماهی فیتوفاگ

رابه كود آلی تخمیر شده بی هوازی در . تاثیر شی1331فالحی، م.، شريفیان، م.، طلوعی، م.ح.، امیری، ا. و دقیق روحی، جواد.، 

 .01-15(: 2) 21گرم( و مقايسه فاكتورهای رشد و بقاء با تغذيه مرسوم، مجله علمی شیالت ايران،  1پرورش ماهی سفید )تا 

. تركیب فیتوپالنكتونی و نقش آن در میزان تولید ماهی كپورنقره ای 1335.، جعفری، م. و كمالی سنزيقی، م.، ا قلیچی،

(hypophthalmichthys molitrix)،  ،112-31(: 8)11در مزارع پرورش ماهیان گرمابی، نشريه توسعه آبزی پروری. 

بررسی اثرات استفاده از كود شیمیايی و شیرابه كودگاوی  .1332، ع.ا.، سعیدی، ح. و نصراله زاده ساروی ،ر.،، پورغالم.آ ،خلوقم

(: 1) 0، برتراكم، زی توده و تركیب ساختاری فیتوپالنكتون درآب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی. نشريه توسعه آبزی پروری

53-08. 
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بـا   ،اگ. دومین كنگره بیولوژی كاربردی. بررسی فیتوپالنكتونهای مورد تغذيه بچه ماهی فیتوف1383مخلوق، آ. و كیهان ثانی، ع.ر.، 

 .دامنه بین المللی، مشهد
Aruleba, J.O. and Agbebi, F.O., 2010. Assessment and management of South Western Nigeria Ponds for sustainable 

aquaculture production. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 5(1), 34 – 38. 
Godo, T., Saki, Y., Nojiri, Y., Tsujitani, M., et al., 2017. Geosmin-producing species of Coelosphaerium 

(synechococcales, cyanobacteria) in Lake Shinji, Japan. Nature, Scientific Report,1-10. 

Palmer, C.M., 1980. Algae and water pollution. The identification, Significance, and Control of Algae in water 

Supplies and in Polluted Water. Castle House Publication, London. 129p. 
Phang, S-M., 1992. Role of algae in livestock-fish integrated farming systems, University of Malaya Kuala Lumpur, 

Malaysia, https://www.fao.org/3/ac155E/AC155E07.htm 

 


