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 چکیده
 اصلیی  عواملل  از یکی ،آب کیفیت چگونگی اینکه به جهتو با .است آن زیستی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات آب، کیفیت بر موثر عوامل مهمترین

 آالقلز   ملاهی  پرورش دومنظوره استخرهای در آب کیفیت تغییرات و ماهی رشد روند پژوهش این در ،شودمی محسوب پروریآبزی در وتاثیرگذار

 آب، و ماهیان برداری نمونه با ترتیب به آب کیفی شرایط سنجش و ماهیان سنجی زیست منظور بدین گرفت. قرار بررسی مورد سیستان منطقه در

 ملاه  فلروردین  لغایت آذرماه از و ماهه یک فواصل با هابرداری نمونه .شد انجام هیرمند هامون، نیمروز، زهک، زابل، یهاشهرستان در استخر پنج از

 کییوگرم( 44/9301هامون) یهااستخر به مربوط ترتیب به تولید میزان کمترین و بیشترین گردید. انجام استخرها کییه از پرورش( دوره با )همزمان

 رسلید.  ثبلت  بله  گلرم  022 و متلر  سلانتی  0/62 بلا  هلامون  اسلتخر  در نیلز  ماهیلان  نهایی وزن و طو  بیشترین .باشدمی گرم( کییو 190زهک) و

 دی سولفات، آمونیاک، نیتریت، قییائیت، سختی، الکتریکی، هدایت شفافیت، شوری، ،pH محیو ، اکسیژن ،آب دمای :شامل آب کیفی یهاشاخص

 در گلرم مییلی  04/8 تلا  62/6 بین محیو  اکسیژن میزان که داد نشان نتایج .شد گیریاندازه آزمایش دوره طو  در نیترات و فسفات کربن، اکسید

 9/6 بلین  نیلز  pH و متر سانتی بر موس مییی 9/9 تا 19/9 بین EC لیتر، در گرممییی 1/9 تا 4/3 و 2/9 تا4/3 بین ترتیب به نیترات و فسفات لیتر،

 ایلن  در کملان رنگلین  آالیقلز   ماهی پرورش حدودیتم عامل مهمترین عنوان به آب، دمایی تغییرات که داد نشان نتایج این .است متغیر 10/6 تا

 پلرورش  محلدودیت  عاملل  نسیسلتا  طقله نم فمختی استخرهای در و دارد قرار ماهی این پرورش برای بهینه دامنه در سا  سرد فصو  در منطقه،

 بهینه دامنه در نیز آب کیفی یهاشاخص سایر بود. متغییر 68/94-64/99بین مناطق این در پرورش دوره در آب دمای تغییرات .شودمین محسوب

 نشد. مشاهده منطقه این یهااستخر در زیادی تغییرات و ندشتدا قرار ماهی این پرورش برای

 سیستان. منطقه ،کمانرنگین آالیقز  محیو ، اکسیژن آب، کیفیت پروری، آبزی ،روستایی توسعه :یکلید واژگان
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Abstract 
The most important factors affecting water quality are its physical, chemical and biological properties. 
Considering how water quality is one of the main and influential factors in aquaculture, in this study, the 

trend of fish growth and changes in water quality in dual-purpose rainbow trout farming ponds in Sistan 

region were studied. For this purpose, biometry of fish and water quality conditions were performed by 

sampling fish and water, respectively from five pools in Zabol, Zahak, Nimroz, Hamoon and Hirmand cities. 

Sampling was performed monthly from December to April (simultaneously with the breeding period) from 

all pools. The highest and lowest production rates are related to Hamoon pools (1039.44 kg) and Zahak (913 

kg), respectively. The highest final length and weight of fish was recorded in Hamoon pool with 26.3 cm and 

366 g. Measured factors included water temperature, dissolved oxygen (DO), pH, salinity, transparency, 

electrical conductivity (EC), hardness, alkalinity, nitrite, ammonia, sulfate, carbon dioxide (CO2), phosphate 

and nitrate. The results showed that the amount of dissolved oxygen between 7.76 to 8.34 mg.l-1, phosphate 

and nitrate between 0.4 to 1.6 and 0.4 to 1.9 mg.l-1 respectively, EC between 1/95 to 5.5 mmhos.cm-1 and pH 

ranged from 7.5 to 7.93. These results showed that water temperature changes, as the most important factor 

limiting the breeding of rainbow trout in this region, in the cold seasons of the year is in the optimal range 

for breeding this fish and in different ponds of Sistan region is not considered a limiting factor. Changes in 

water temperature during the breeding period in these areas varied between 14.78-15.24. Other water quality 

indicators were also in the optimal range for breeding this fish and not much change was observed in the 

pools of this area. 

Keyword: Rural development, Aquaculture, Water quality, Dissolved oxygen, Onchorhynchus mykiss, 

Sistan area. 
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 مقدمه .1
 از کشلورها  از بسلیاری  در پلروری آبزی صنعت امروزه

 کشللورها ایللن در اسللت. برخللوردار تللوجهی قابللل توسلعه 

 زمینله  در زیلادی  مطالعات پروری آبزی توسعه با زمانهم

 هایآب کیفیت بررسی پروری، آبزی مدیریت سازی بهینه

 کنتلر   هلای روش و خروجلی  یهلا پساب پرورشی، مزارع

 اسلت  شلده  انجلام  زیسلت  محلیط  بلر  پروری آبزی اثرات

(Roonback, 2001). تولیلد  پلروری  آبزی توسعه از هدف 

 منلاب   از استفاده مالحظه قابل افزایش بدون بیشتر ماهی

 ,Avnimelech and Rennert) است زمین( و )آب طبیعی

 از ازحلد  بلیش  بلرداری  بهلره  و جهانی صید کاهش.(2008

 یهلا گونله  پلرورش  رایب را زیادی انگیزه دریایی، یهاگونه

 بهینله،  شلرایط  در ملاهی  پلرورش  است. کرده فراهم ماهی

 خانوارهای برای آمدی در پایدار منب  کردن فراهم بر عالوه

 بلرای  بلازار  تقاضلای  افلزایش  موجب دتوانمی کننده، تولید

 .(Ntengwe and Edema, 2008) گلردد  ملاهی  پلروتئین 

 و فیزیکلی  ،بیوللوییکی  یهلا شاخص از ترکیبی آب کیفیت

 تولیلد  و وری بهلره  افلزایش  و رشلد  بلر  که است شیمیایی

 پلروری  آبزی یهافعالیت در موفقیت .گذاردمی تاثیر ماهی

 هزینله  حداقل با رشد به دستیابی و بهینه شرایط به وابسته

 بلرای  آب کیفلی  یهاشاخص پایش ،بنابراین .است مناب  و

 نیلز  ایلران  در اسلت.  ضلروری  باال تولید با یهاپرویه اجرای

 قابلل  رشلد  از اخیلر  دهله  چند در پروری آبزی هایفعالیت

 متاسلفانه  توسلعه  این رغم به و است بوده برخوردار توجهی

 یهلا اکوسیسلتم  وارد مسلتقیما  هلا فعالیت گونه این پساب

 نلامطیوبی  محیطلی  زیست اثرات و مشکالت و شده مختیف

  .(Akbarzadeh, 2004) اسلللت داشلللته هملللرا بللله را

 داخلل  در املروزه  کله  سلردابی  ماهیان مهمترین جمیه زا

 کمان رنگین یآالقز  شودمی داده پرورش و تکثیر کشور

(Onchorhynchus mykiss) ازای به که جایی آن از .است 

 جامللد مللاده تللن نللیم حللدود مللاهی تللن هللر تولیللد

 ;Esmaeeli Sari, 2001) شلد  خواهلد  تولید رسوب قابل

Costa Pierce, 2002)،  پلرورش  ملزارع  رودملی  آن بلیم 

 بللوم تعللاد  خللوردن هللم بلله موجللب نهایللت در مللاهی

 یهلا رتبله  اخیلر  یهاسا  در ایران. شود آبی یهاسازگان

 یهلا آب در کملان رنگلین  آالیقز  ماهی تولید در باالیی

 .نمود کسب را شور لب و شیرین

 کییلومتر  8996 تقریبلی  احتیمسل  بلا  سیستان دشت

 و سیسللتان اسللتان مسللاحت لکلل %46/4 معللاد ) مربلل 

 ملرز  یهال منتهی در همواری و پست دشت در ( بیوچستان

 63 و 09 تلا 98 و00 مدار بین (افغانستان با) کشور شرقی

 .دارد قرار شرقی طو  93 و 29 تا 93 و 23 شمالی عرض

 نیمروز، زهک، زابل، شهرستان پنج شامل سیستان منطقه

 سیستان استان در سیستان، منطقه است. هیرمند هامون،

 ایرودخانلله فاقللد و خشللک اقییمللی دارای ،بیوچسللتان و

 و پلروری آبلزی  نامناسب، شرایط این وجود با .است دائمی

 بلرای  درآملدی  اضلافی  منبل   عنلوان  بله  تواندمی شیالت

 ملاهی  پلرورش  اسلاس،  ایلن  بر گردد. محسوب کشاورزان

 کشلاورزی،  دومنظوره استخرهای در کمانرنگین آالیقز 

 از یکلی  کملان رنگلین  آالیقلز   ماهی است. شده طراحی

 سیسلتان  منطقله  در استفاده مورد پرورشی مهم هایگونه

 در یزمینل  زیر هایآب مخازن مهم نقش به توجه با .است

 گسلترش  و نگهلداری  حفظ، ضرورت ،پروری آبزی توسعه

 .گلردد ملی  آشلکار  پیش از بیش آبی مناب  این از استفاده

 فیزیکلی  خصوصیات دقیق شناسایی راه این در قدم اولین

 مخلازن  آب کیفیت تعیین و شناختی زیست و شیمیایی و

 بللرای الزم زمینلله صللحی ، مللدیریت ضللمن تللا اسللت

 وضلعیت  بهبلود  جهلت  در عیمی و اصولی یهایریزبرنامه

 بهداشلت،  رانلدمان  بلردن  باال و مخازن این کمی و کیفی

 آیلد.  وجود به سیستان دشت در پروری آبزی و کشاورزی

 بلرداری  بهلره  الویت در شرب برای آب مصرف آنجائیکه از

 تلامین  بلرای  چاه آب از روستایی مناطق بعضی در و است

 دارای آب بهینلله مللدیریت ،شللودمللی اسللتفاده شللرب آب

 در للذا،  اسلت.  منطقه این مردم برای زیادی بسیار اهمیت

 آالیقلز   ملاهی  تولیلد  امکلان  بررسلی  بله  پلژوهش  این

 تغییللرات کشللاورزی، یهللااسللتخر در کمللانرنگللین

 آب کیفلی  خصوصلیات  از برخی و ماهی رشد یهاشاخص

 نیتلرات  فسفات، ،الکتریکی هدایت ،pH محیو ، )اکسیژن

 .شد پرداخته سیستان منطقه در (و...
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 هاروش و مواد .2

 آزمایش شرح و پرورشی مخازن .2.1
 متلر  633 وسلعت  بله  و شلکل  مسلتطییی  استخرهای

 گرفلت.  قلرار  بررسلی  ملورد  آزمایش واحد عنوان به مرب 

 بلا  کملان رنگلین  آالیقلز   ماهی بچه قطعه 0333 تعداد

 بله  غلذادهی  .شدند وارد استخر هر در2/99 ± 60/3 وزن

 و بدن وزن درصد 9 میزان به و روز شبانه در بار 0 صورت

 و کنسللانتره غللذاهای بللا 99 و 99 ، 6 سللاعات در اغیللب

 هریک آب تامین منب  .(9 )جدو  شد انجام دهش اکسترد

 6 آب دبلی  میلانگین  با کشاورزی یهاچاه استخرها این از

 بود. ثانیه در لیتر

 سیستان منطقه در کمانرنگین آالیقزل ماهیان تغذیه در استفاده مورد مواد و پایه جیره فرموالسیون -1 جدول

 عناصر )kg g-1( خشک غذایی رییم

 ماهی آرد 263

 گوشت پودر 23

 سویا آرد 63

 گندم آرد 83

 کانوال روغن 43

 ماهی روغن 43

 لسیتین 03

 ویتامین 03

 معدنی مواد 12/61

 یوکزگ 34/13

 

 آب کیفی خصوصیات تعیین .2.2
 گیللریانللدازه جهللت اسللتخرها آب از بللرداری نمونلله

 )بلین  ماهیانله  صورت به آب شیمیایی-فیزیکو خصوصیات

 از و متنلاوب  صلورت  به و ماه( هر پانزدهم تا دهم یروزها

 آغلاز  هلا استخر کردن دار ماهی با همزمان 9018 ماه ذرآ

 9018 ملاه  فلروردین  در پلرورش  یدوره پایلان  تا و شده

 از متلر  سلانتی  43 تلا  03 عمق از هانمونه پذیرفت. انجام

 شلد.  آوری جمل   اسلتخر  هر وسط قسمت از و آب سط 

 دومنظلوره  استخرهای خصوصیات برخی و مکانی موقعیت

 6 شلماره  جلدو   در کملان رنگین آالیقز  ماهی پرورش

 است. آمده

 سیستان منطقه در آالقزل ماهی پرورش دومنظوره استخرهای خصوصیات برخی و مکانی موقعیت -2 جدول

 (2mاسخر) مساحت (m) آب ارتفاع (mاستخر) عمق منطقه استخر شماره

 633 9/9 6 زابل 9

 633 6/9 6 زهک 6

 633 2/9 6 هامون 0

 633 9/9 6 هیرمند 4

 633 9/9 6 نیمروز 9
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 دیگلر  برخی و برداری نمونه محل در هاشاخص برخی

 هلر  از جیلوگیری  جهلت  شدند. گیریاندازه آزمایشگاه در

 آزمایشگاه به یخ جعبه درون هانمونه شیمیایی تغییر گونه

 سلنجش  بلرای  ریبلردا  نمونله  بلار  هلر  درشلدند.  منتقل

 و فسلفات  سلولفات،  آمونیلاک،  نیتریلت،  قییائیت، سختی،

 ملللد  فتلللومتر دسلللتگاه و فتلللومتری روش از نیتلللرات

Palintest 7000 محیو  اکسیژن آب، دمای .شد استفاده، 

 و (2CO)کربن اکسید دی شوری، (،EC) الکتریکی هدایت

pHپرتابل دستگاه توسط (Quality Mater Water)   ملد 

 میلزان  شلد.  گیلری انلدازه  سنگاپور کشور ساخت (8230)

 APHA(1999)  روش طبلق  آب( )کلدورت  نور نفوذ عمق

 شلد.  گیلری انلدازه  دیسلک  سکشلی  صلفحه  از استفاده با

 فاکتورهلای  و رشلد  میلزان  بررسلی  منظلور  بله  همچنین

 سلاچوک  از اسلتفاده  بلا  آالقز  ماهی یهانمونه وضعیت،

 شلامل  رشلد  یهاشاخص شدند. صید استخر هر از دستی

 افلزایش  ،بلدن  وزن افلزایش  درصد ،ماهی وضعیت فاکتور

 ضلریب  و روزانله  رشد نرخ روزانه، رشد میانگین ،بدن وزن

 محاسلبه  رایلج  یهلا فرملو   از اسلتفاده  بلا  غذایی تبدیل

 (.Tacon, 1990; Biswas, 1998) گردید

 هاداده آماری تحلیل و تجزیه .2.3
 بلین  در آب شیمیایی-کوفیزی عوامل یهاداده تغییرات

 بله  گردیلد.  ثبت SPSS آماری افزار نرم بوسییه هاایستگاه

 آزملون  از اسلتفاده  بلا  هاداده بودن نرما  ابتدا منظور این

 انجلام  Kolmogrov - Smirnov)) اسمیرنوف -کیموگروف

 مقایسله  جهت ،هاداده بودن نرما  از اطمینان از پس د.ش

  طرفلللله یللللک واریللللانس تجزیلللله از ،هللللامیللللانگین

(One way ANOVA) بلرای  چنلین  هلم  شلد.  سلتفاده ا 

 آزملون  از هلا میلانگین  بین دارمعنی اختالف سط  تعیین

 شد. استفاده درصد 19 اطمینان سط  در توکی

 

 نتایج .3
 آبهللای فیزیکللی و شللیمیایی خصوصللیات از برخللی

 شلهرهای  تفکیلک  بله  آالقلز   ملاهی  پرورش استخرهای

 اسلت.  مشلاهده  قابلل  0 شماره  جدو در سیستان منطقه

 چلون  درفاکتورهلایی  کله  دهلد می نشان جدو  این نتایج

pH، اکسلید  دی آمونیلاک،  نیتلرات،  فسفات، آب، سختی 

 گونله  هلی   محیلو   اکسیژن و آب دمای شفافیت، کربن،

 نمونله  مختیلف  یهلا ایسلتگاه  بین در داریمعنی اختالف

 دوجللو ایللن بللا (.p>0/05) شللودمللین مشللاهده بللرداری

 مونهلا  شلهر  اسلتخر  در محیو  اکسیژن میزان بیشترین

(ppm 20/3±04/ 8 لیتر در گرممییی) میلزان  کمتلرین  و 

 گرممییی ppm99/3±62/ 6) زهک شهر استخر در نیز آن

 ماننلد  عوامل برخی دیگر، طرف از .شودمی دیده (لیتر در

 نیلز  الکتریکی هدایت و سولفات نیتریت، شوری، قییائیت،

 در آالقلز   ملاهی  استخرهای بین دارمعنی تالفاخ دارای

 گلردد ملی  مشلاهده  سیسلتان  منطقله  مختیلف  یهلا شهر

(p<0/05.) شهرسلتان  اسلتخر  در شلوری  میزان بیشترین 

 و لیتللر در گللرممییللی ppm 681/3 ±30/6 بللا نیمللروز

  بللا زابللل شهرسللتان اسللتخر در آن میللزان کمتللرین

ppm 96/3±62/9 دیللد.گر ثبللت لیتللر در گللرممییللی 

 دومنظللوره اسلتخرهای  در آب دملای  میلانگین  همچنلین 

 طلی  سیسلتان  منطقله  شهرهای در آالقز  ماهی پرورش

 گلراد سلانتی  درجه 99 تا 94 بین برداری، نمونه یهادوره

 است. رسیده ثبت به

 انماهیلل رشللد یهللاشللاخص بللرآورد از حاصللل نتللایج

 منطقله  منظلوره  دو استخرها در رشد دوره طی در آالقز 

 تیفات، درصد بجز است. آمده 4 شماره جدو  در سیستان

 نهلایی،  طو  شامل شده گیریاندازه یهاشاخص سایر در

 میلزان  ویلژه،  رشلد  نرخ غذایی، تبدیل ضریب نهایی، وزن

 افلزایش  میزان و تولید میزان وضعیت، فاکتور روزانه، رشد

 اسلتخرهای  بلین  داریمعنلی  اختالف هیچگونه بدن وزن

 مشلاهده  سیسلتان  منطقله  در شده برداری نمونه مختیف

 استخر در تیفات درصد میزان کمترین (.p>0/05) نگردید

 و درصللد 00/9± 36/9 بللا هللامون منطقلله دومنظللوره

 دومنظلوره  اسلتخر  در نیلز  تیفلات  درصلد  میزان بیشترین

 00/8 ±26/9 بلا  زهلک  منطقله  در آالقلز   ماهی پرورش

 داریمعنلی  اخلتالف  ایجلاد  عدم وجود با شد. ثبت درصد

 مختیلف  یهلا استخر در شده صید ماهیان نهایی وزن بین
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 منطقله  اسلتخر  در نهلایی  وزن بیشترین سیستان، منطقه

 در نیلز  نهایی وزن کمترین و گرم 022± 90/93 با هامون

 مشللاهده گللرم 003±14/43 بللا هیرمنللد منطقلله اسلتخر 

 علدم  رغلم  عیلی  نیز غذایی تبدیل ضریب لحاظ به گردید.

 کمتلرین  مختیلف،  اسلتخرهای  بین دارمعنی تفاوت وجود

 بیشللترین و (9±399/3زابللل) منطقلله اسللتخر در میللزان

 ثبلت  بله  (31/9±341/3زهلک)  منطقله  ستخر در میزان

 رسید.

  آالقزل هیما پرورش دومنظوره استخرهای در آب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برخی (mean± sd) میانگین -3 جدول

 برداری نمونه دوره طول در سیستان منطقه یهاشهرستان تفکیک به

 

 نیمروز هامون زهک زابل هیرمند 

pH 6/99 ±3/40 6/26±3/46 6/61±3/98 6/89±3/68 6/10±3/98 

 020/69±992/98 439/08±09/00 011/69±82/64 028/69±930/12 046/20±14/69 (Caco3 (ppm)) آب سختی

 096/20±96/86b 608/20±04/00a 436/88±90/96c 689/08±69/90ab 643/90±92/32a (Caco3 (ppm)) یتئقییا

 9/290±3/419ab 9/623±3/963a 9/668±3/936a 9/161±3/911b 6/303±3/681b (ppt) شوری

 3/868±3/699 3/160±3/499 3/183±3/406 9/940±3/426 9/999±3/466 (ppmفسفات)

/9/638±3 (ppm) نیترات 966  9/048±3/996 9/091±3/623 9/298±3/099 9/403±3/033 

 3/390±3/360ab 3/362±3/331a 3/369±3/360b 3/308±3/369ab 3/328±3/369b (ppm) نیتریت

 3/264±3/631 3/292±3/463 3/192±3/446 3/260±3/086 3/100±3/016 (ppmآمونیاک)

 916/69±68/39c 990/33±06/66ab 960/08±09/92b 900/69±8/64a 949/90±69/10ab (ppmسولفات)

)ppm( 2Co 1/36±3/81 93/90±9/48 1/19±9/36 1/00±3/63 93/40±3/10 

 66/20±0/12 60/69±9/80 69/08 ±9/91 60/93±4/64 66/69±0/49 (cm) شفافیت

 94/16±9/34 94/81±3/96 94/86±3/62 99/01±3/88 99/64±3/99 (oC) آب دمای

DO (ppm) 6/80±3/ 96  8/34±3/96 6/62±3/99 8/04±3/20 8/60±3/99 

EC (mmhos /cm) 6/44 ±3/69a 0/10±3/99b 0/49 ±3/64b 9/19±3/42a 9/93±3/98c 

 .(p< 39/3) ستهاتیمار بین در دارمعنی اختالف دهنده نشان ردیفهر در اعداد باالی در انگییسی متفاوت حروف-

 

  آالقزل ماهی پرورش دومنظوره استخرهای در ماهیان رشد یهاشاخص (mean± sd) میانگین -4 جدول

 برداری نمونه ماه 5 طی در سیستان منطقه شهرهای تفکیک به
 

 نیمروز زهک هامون زابل هیرمند 

9/2±69/43 متر( )سانتی اولیه و ط  12/39±9/8  98/13±9/2  96/89±9/2  46/63±9/2  

26 متر( )سانتی نهایی طو  / 94/99±6  69/ 69/89±6  62/ 06/03±6  69/ 99/43±6  64/ 66/13±6  

99 )گرم( ماهی اولیه وزن / 96/99±3  99/ 09/9±3  99/ 41/20±3  99 / 94/60±3  99/ 26/64±3  

030 )گرم( نهایی وزن / 14/43±33  046/ 01/44±33  022/ 90/93±33  006/ 99/94±33  093/ 32/00±33  

/9 (FCR) غذایی تبدیل ضریب 321/63±3  9/ 399/3±3  9/ 363/3±23  9/ 341/13±3  9/ 360/83±3  

/4 (SGR) ویژه رشد نرخ 962/38±3  4/ 029/80±3  4/ 668/81±3  4/ 609/89±3  4/ 498/89±3  

/6 (DGR) روزانه رشد میزان 92/69±3  6/ 68/89±3  0/ 96/39±3  6/ 31/66±3  6/ 99/16±3  

/6 (CF) وضعیت فاکتور 49/66±3  6/ 90/98±3  6/ 98/49±3  6/ 04/41±3  6/ 66/22±3  

 22/66ab 8/33±9/64ab 9/9±00/36a 8/9±00/26b 6/3±9/96ab±2/9 تیفات درصد

641 (گرم کییو) تولید میزان / 63/16±49  140/ 23/938±16  9301/ 19/999±44  190/ 02/939±39  162/ 94/964±93  

980 )گرم( بدن وزن افزایش / 08/66±49  030 / 84/01±1  940 / 60/94±06  630 / 09/23±66  080 / 40/46±62  

 (.p< 39/3) ستهاتیمار بین در دارمعنی الفاخت دهنده نشان هرردیف در اعداد باالی در انگییسی متفاوت حروف-
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 گیری نتیجه و بحث .4
 و بیشلتر  ملاهی  خلوب،  آب کیفیلت  بلا  استخر یک در

 مصلرف  سلالمت  مهلم  ایلن  کله  شلود می تولید سالمتری

 .(Usman et al., 2015) کنلد ملی  تضلمین  نیلز  را کننده

 که است ندرآ موجود ترکیبات میزان به وابسته آب کیفیت

 بلا  و دنشلو ملی  آبلزی  موجلودات  ی بهینله  درشل  به منجر

 زیستی و شیمیائی فیزیکی، یهاشاخص غیظت گیریاندازه

 ;Ogunrinde and Ehiagbonare, 2010) شلود می تعیین

Keremah et al., 2014.) پایلدار  آب کیفیت بطورطبیعی 

 تلراکم  دملا،  هلوا،  و آب شلرایط  زملان،  تغییلر  با و نیست

 کنلد ملی  تغییلر  ... و تغذیله  نلرخ  آب، در موجلود  ماهیان

(Davies and Ansa, 2010.) آستانه آبزی، موجودات همه 

 کلله دارنللد را آب کیفللی یهللاشللاخص از تحمیللی قابللل

 درایللن نوسللان هرگونلله .کننللد زنللدگی درآن نللدتوانمللی

 زنلده  موجلودات  بله  شلوک  شدن وارد به منجر هاشاخص

 شناسلائی  .داشلت  خواهلد  برآنهلا  را سلوئی  اثلرات  و شده

 باعلل  آب درکیفیللت تغییللرات هنگللام زود وتشللخیص

 بللدین .خواهدشللد ناپللذیرآن جبللران ازاثللرات جیللوگیری

 امللری مللاهی پللرورش اسللتخرهای کیفللی دلیللل،کنتر 

 .رسدمی بنظر ضروری

 در پرورشللی یآالقللز  ماهیللان رشللد یهللاشللاخص

 درصلد  در بجلز  سیسلتان،  منطقله  دومنظلوره  استخرهای

 نشلان  را داریمعنلی  تالفاخ یهاشاخص سایر در تیفات،

 و زهلک  منطقله  اسلتخر  در تیفلات  میلزان  بیشترین نداد.

 گردیلد  مشلاهده  هلامون  منطقه استخر در میزان کمترین

 منطقله  اسلتخر  در تولیلد  میلزان  بیشلترین  آن تب  به که

 منطقلله اسللتخر در نیلز  تولیللد میلزان  کمتللرین و هلامون 

 6399 سلا   در Zare و Arshadi رسلید.  ثبلت  به هامون

 منطقله  منظلوره  دو اسلتخرهای  در آالقلز   تولیلد  میزان

 نمودند گزارش کییوگرم 963 میانگین طور به را سیستان

 متوسللط طللور بلله حاضللر مطالعلله در میللزان ایللن کلله

 میلانگین  همچنین شد. ثبت کییوگرم (89/93±06/191)

 روزانله  رشلد  نرخ میانگین و (SGR) ویژه رشد نرخ میزان

(DGR) و روز در درصلد  89/9 ترتیلب  بله  آالقز  ماهیان 

 26/6 و (Arshadi and Zare, 2011) روز در گلرم  86/9

 ,.Ahmadifar et al) روز در گلرم  64/9 و روز در درصلد 

 روز در گلرم  360/9 و روز در درصلد  616/9 نیز و (2016

(Danabas and Altun, 2011)  ایلن  کله  گردیلد  گلزارش 

 و روز در درصلد  831/6 ترتیب به حاضر مطالعه در مقادیر

 از حلاکی  رشد میزان این گردید. ثبت روز در گرم 822/6

 ملاهی  این تولید و پرورش برای آب کیفی مناسب شرایط

 دارد. مناطق این در سا  سرد فصو  زمانی بازه در

 اکسلیژن  آب، کیفلی  یهلا شلاخص  مهمتلرین  از یکی

 تابسلتان  فصل در شرایط ترین بحرانی در که است محیو 

 آن میلزان  BOD میلزان  بلودن  بلاال  و دملا  ایشافز پی در

 مزرعل   و کارگلاه  ملدیریت  موفقیت اساس یابد.می کاهش

 مطیوب شرایط در اکسیژن غیظت نگهداری ،ماهی پرورش

 ماهیان سالمت برای محیو  اکسیژن غیظت حداقل .است

 اسلللت شلللده تعیلللین لیتلللر در گلللرممییلللی 2 حلللدود

(Summerfelt, 2000). ایران 8662 رهشما میی استاندارد 

 بللرای مللاهی پللرورش اسللتخر آب تعیللین -آب )کیفیللت

 نیلاز  ملورد  اکسلیژن  نیز سردابی( و گرمابی رایج یهاگونه

 96 تللا 2 بللین را سللردابی مللاهی پللرورش اسللتخرهای

 مطالعلله ایللن در اسللت. نمللوده بیللان لیتللر در گللرممییللی

 زهلک  شلهر  اسلتخر  در محیلو   اکسلیژن  میزان کمترین

(mg/lit 99/3±62/6) اسللتخر در آن میللزان بیشللترین و 

 هلی   و گردید مشاهده (mg/lit 20/3±04/8) مونها شهر

 شلهرهای  در محیلو   اکسیژن میزان در داریمعنی تفاوت

 مطالعله  در محیلو   اکسلیژن  میلزان  نشلد.  دیلده  مختیف

Ntengwe و Edema تللا 39/1 زامبیللا در 6338 سللا  در 

 و FadaviHoseini همچنلللین اسلللت. شلللده ثبلللت 0/1

 اسلتخرهای  خروجی آب اکسیژن میزان (6393همکاران)

 را تنکللابن دوهللزار رودخانلله در آالقللز  مللاهی پللرورش

 در همکلاران  و Kaeedi نمودنلد.  اعلالم  66/8 تا 96/8بین

 کارگلاه  یک آب در محیو  اکسیژن میزان نیز 6398 سا 

 تلا  38/2 بلین  را گیسلتان  استان در آالقز  ماهی پرورش

 میللزان طرفللی از نمودنللد. ثبللت لیتللر در گللرممییللی 4/8

 کشلاورزی  آب ذخیلره  استخرهای آب در محیو  اکسیژن

 10/9 از بللاالتر را سیسللتان منطقلله در آالقللز  پللرورش
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 از اسلتفاده  بله  عنایلت  با .نمودند گزارش لیتر بر گرممییی

 در ماهیللان پللرورش جهللت کشللاورزی یهللاچاهللک آب

 بله  ورودی آب معملوال  کشلاورزی،  دومنظلوره  استخرهای

 املا  اسلت،  پلایینی  محیلو   اکسلیژن  دارای استخرها این

 هلوادهی  و سیستان منطقه در دائمی تقریبا بادهای وجود

 .باالسلت  اسلتخرها  این در محیو  اکسیژن میزان طبیعی

 کمبلود  بابلت  از مشکیی استخرها این در معموال ،بنابراین

 میلزان  بلر  متعلددی  عواملل  ندارد. وجود محیو  اکسیژن

 دملای  به توانمی میان این در که تاثیرگزارند آب اکسیژن

 فعالیللت (،Malekzadeh and Shahamat, 2000) آب

 (et al., 2008 Khatibhaghighi) هللوازی یهللابلاکتری 

 و کارگلاه  فعالیلت  شلدن  بیشلتر  و ملاهی  بیوماس افزایش

 ;Boaventura et al.,1997) جللانبی محصللوالت تولیللد

Pulatsu et al., 2004; McDaniel et al., 2005)  اشلاره 

 آب دملای  در دارمعنی اختالف وجود عدم به توجه با کرد.

 تعلداد  نیلز  و (گلراد سانتی درجه 99 تا 94 بین) استخرها

 محیلو   اکسلیژن  میزان ،استخرها در موجود ماهیان برابر

 بود. دارمعنی اختالف فاقد نیز

 سللختی میللزان ایللران 8662 شللماره میللی اسللتاندارد

 لیتر در گرممییی 433 زیر را سردابی ماهیان برای مناسب

 همکللاران و Zweig .اسللت نمللوده ذکللر کیسللیم کربنللات

 ماهیلان  پلرورش  بلرای  سختی مناسب میزان نیز (9111)

 بیان کیسیم کربنات لیتر در گرممییی 933 زیر را سردابی

 منطقله  پرورشی استخرهای در آب سختی میزان نمودند.

 پلرورش  بلرای  مناسلب  و مجلاز  محلدوده  رد نیز سیستان

 آب چله  هلر  کله  اسلت  این بر اعتقاد بود. سردابی ماهیان

 و اسللت کمتللر آب اچ -پللی تغییللرات باشللد تللر سللخت

 جیلوه  و آهلن  سلرب،  قبیلل  از فیزاتی با ماهی مسمومیت

 منبل   بله  توجله  بلا  (.Drira et al., 2014) یابدمی کاهش

 زیرزمینلی  هلای آب منلاب   از کله  اسلتخرها  ایلن  آب تامین

 جلز   و بود باال آنها آب سختی میزان ،شد تامین )چاهک(

 آبهلای  آب سلختی  میزان .گرددمی محسوب سخت آبهای

 کربنلات  لیتلر  در گرممییی 02/230 نیز زاهدان زیرزمینی

 ایلن  .(Bazrafshan et al., 2010) است شده ثبت کیسیم

 اشد.ب داشته ماهیان رشد بر منفی تاثیر دتوانمی موضوع

 اسلتخرهای  همله  در شلده  گیلری انلدازه  نیتریت میزان

 بلاالی  سیستان منطقه کمانرنگین آالیقز  ماهی پرورشی

 ایران( 8662 شماره میی )استاندارد لیتر در گرممییی 36/3

 نلامطیوب  را اسلتخرها  ایلن  آب تلوان می لحاظ این از و بود

 همنطق استخر آب در نیتریت میزان بخصوص نمود. توصیف

 میللزان بیشللترین کلله لیتللر( در گللرممییللی 369/3) زهللک

 زابلل  منطقه استخر با داریمعنی تفاوت و داشت را نیتریت

 در نیتریلت  میزان .داد نشان نیز لیتر( در گرممییی 362/3)

 ثبلت  لیتلر  در مگلر مییلی  39/3 زاهلدان  زیرزمینی هایآب

 از نیتریلت  اصلوال  (Bazrafshan et al., 2010) است شده

 مللاهی پللرورش اسللتخرهای در آمونیللاک یتریفیکاسللیونن

 بلودن  بلاالتر  بنابراین ،(Campbell, 1999) گرددمی ایجاد

 منطقله  ملاهی  پلرورش  اسلتخرهای  آب در نیتریت میزان

 نظللر بلله طبیعلی  زیرزمینللی آبهللای بله  نسللبت سیسلتان 

 بیشلترین  نیز (6390) همکاران و Nekuie Fard رسد.می

 ملاهی  پلرورش  استخرهای خروجی آب در نیتریت میزان

 اعلالم  تلر لی در گلرم مییلی  61/3 را کملان رنگین آالیقز 

 ملاهی  پلرورش  ملزارع  خروجی در نیتریت میزان نمودند.

  بللین نیللز تنکللابن دوهللزار رودخانلله اطللراف الیآقللز

 اسللت شللده ثبللت لیتللر در گللرممییللی 399/3 تللا 336/3

(Fadavi Hoseini et al., 2010.)  آب رد نیتریلت  وجلود 

 محلیط  در نیتریفیکنلت  یهلا باکتری فعالیت دهنده نشان

 منبل   تلاثیرنوع  تحت بیشتر تغییرات این و است پرورشی

 موجلود  اکسیژن میزان ماهی، تراکم غذا، میزان و نوع آب،

 توسلط  جلذب  و باکتریهلا  رشلد  نهایلت  در و هااستخر در

 از نیتریللت .اسللت ارزیللابی قابللل کننللدگان فتوسللنتز

 نیتلرو  توسلط  و شلود ملی  حاصلل  آمونیلاک  اکسیداسیون

 ناپایلدار  متابولیتی پس ،شودمی تبدیل نیتریت به هاباکتر

 وجلود  صلورت  در نیتریلت  بنلابراین،  .شلود ملی  محسوب

 در و نیتلرات  بله  نیتریفیکاسیون اثر در استخر در اکسیژن

 دنیتریفیکاسلیون  عیلت  به شرایط بودن هوازی بی صورت

 .گرددمی تبدیل آمونیوم به

 و است آب کیفی مهم بسیار عوامل دیگر از آب اچ-پی

 غیلر  و بازی( یا اسیدی یون غیظت )بواسطه مستقیم تاثیر

 تبلدیل  یلا  و آب در سلمی  مواد انحال  طریق )از مستقیم
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 محلیط  بلر  آمونیلاک(  به آمونیوم تبدیل مانند مواد کیفی

 Einollahipeer et 2017) دارد آبلزی  موجلودات  و آبلی 

al.,). اچ-پلی  حفظ به تمایل آبزی موجودات بدن عاتمای 

 و سلیولها  کله  چرا (Wen, 2009) دارند خنثی محدوده در

 قادر بدن داخل در بافری سیستم داشتن بدلیل موجودات

 خواهند اچ-پی خارجی تغییرات از وسیعی طیف تحمل به

 تغییلر  خلارجی  محیط در اچ-پی که هنگامی بنابراین ،بود

 اچ-پلی  تعلاد   حفلظ  بله  قلادر  دنب بافری سیستم نماید،

 اچ-پلی  تعلاد   تغییلر  بلا  صلورت،  این غیر در بود. خواهد

 طبیعللی فیزیولللوییکی یهللافعالیللت بللدن، درون مایعللات

 (.,Maoxiao 2018) گللرددمللی اخللتال  دچللار موجللود

 تملامی  در اسلتخرها  همه در اچ-پی تغییرات خوشبختانه

 و (99/6 - 10/6) بلود  نامحسوس برداری نمونه یهادوره

 8) آالقلز   ملاهی  پرورش جهت اچ-پی مناسب محدوه در

 ایران(. 8662 شماره میی )استاندارد داشت قرار (9/2 –

 گرملابی  ماهیلان  پرورش جهت فسفات مناسب غیظت

  اسلللت شلللده تعیلللین لیتلللر در گلللرممییلللی 0 تلللا 6

(Esmaeeli Sari, 2001) یهللاآب بللرای فسللفر میللزان 

 شلده  بیلان  لیتر در گرممییی9/3 حداکثر سطحی طبیعی

 دو اسللتخرهای در فسللفات میللزان (.EPA, 1996) اسللت

 تلا  09/3 بلین  کرمانشلاه  در آالقز  ماهی پرورش منظوره

  اسلللت شلللده گلللزارش لیتلللر در گلللرممییلللی 46/3

(Moeini and Beheshti, 2004). فسفات میزان همچنین 

 لیتلر  در گلرم مییلی  961/3 زاهلدان  زیرزمینی هایآب در

 میلزان  .(Bazrafshan et al., 2010) سلت ا شلده  اعلالم 

 پلرورش  یهلا کارکاه خروجی در شده گیریاندازه فسفات

 06/3 بلین  تنکابن دوهزار رودخانه اطراف در آالقز  ماهی

 اسللت  هشللد گللزارش لیتللر در گللرممییللی 94/3 تللا

(FadaviHoseini et al., 2010). فسلللفات مقلللدار 

 تلا  )هیرمنلد( 868/3 بین تحقیق این در شده گیریاندازه

 از بلاالتر  و بلود  متغیلر لیتر در گلرم مییلی  )هامون(940/9

 یلک  از بیشلتر  فسلفات  میلزان  .بلود  موجلود  استاندارهای

 آالیقلز   ملاهی  رشد بر آن تاثیر عدم و لیتر در گرممییی

 (.EEC,1978) است شده گزارش نیز کمانرنگین

 بلرای  سلمی  غیلر  ملاده  یلک  عنوان به معموال نیترات

 سلمیت  شرایط، اغیب در لذا .شودمی گرفته نظر در ماهیان

 بله  نبایلد  گسترده، یا متراکم پرورش در ماهی برای نیترات

 نیتللرات میللزان .گللردد تیقللی جللدی مشللکل یللک عنللوان

 298/9 تللا 638/9 از مطالعلله ایللن در شللده گیللریانللدازه

 و بلود  مجلاز  محلدوده  در کله  نمود تغییر لیتر در گرممییی

 6 از )کمتلر  نکلرد  ایجاد پرورش مورد انماهی برای مشکیی

 السم رودخانه در نیترات تغییرات میزان .لیتر( در گرممییی

 لیتلر  در گرممییی 106/9 تا 662/9 بین آمل شهرستان در

 همچنلین،  .(Akbari et al., 2018) اسلت  شلده  گلزارش 

 ملاهی  پلرورش  منظلوره  دو اسلتخرهای  در نیترات میزان

 لیتلر  در گلرم مییلی  89 تلا  86 نبلی  کرمانشلاه  در آالقز 

 ماهی رشد در منفی تاثیری اینکه بدون است شده گزارش

 میللزان .(Moeini and Beheshti, 2004) باشللد داشللته

 در گلرم مییلی  41/66 زاهلدان  زیرزمینی آبهای در نیترات

 در .(Bazrafshan et al., 2010) اسلت  شلده  اعلالم  لیتلر 

 یهلا ایسلتگاه  ینبل  داریمعنی تفاوت هی  حاضر، مطالعه

 نشد مشاهده نیترات میزان لحاظ به برداری نمونه مختیف

 ماهیلان  پلرورش  بلرای  نیترات مجاز محدوده در همگی و

 (9116) همکلاران  و Boaventura داشلتند.  قلرار  سردابی

 در نیتللرات غیظللت میللزان در را داریمعنللی اخللتالف

 پرتغللا  کشللور شللما  در موجللود سللردابی اسللتخرهای

 دند.رنک مشاهده

 ایجلاد  نیلز  و دایم سختی ایجاد در زیادی سهم سولفات

 .(Pasereh et al., 2017) دارد آب در نامطیوب بوی و طعم

 در بلرداری  نمونله  مختیف یهاایستگاه در سولفات میزان

 کله  بلود  یکلدیگر  بلا  دارمعنلی  اختالف دارای مطالعه این

 در آن میلزان  بیشترین و مونها منطقه در میزان کمترین

 کله  هتل کن این به عنایت با شد. گیریاندازه هیرمند منطقه

 گل   سلن   شلدن  حلل  ماننلد  مختیفلی  مناب  از سولفات

 و بلاران  در کارخانجلات  از حاصل دود شدن حل )ییپس(،

 یابللدمللی افللزایش آب در هللاکارخانلله برخللی پسللاب نیللز

(Pasereh et al., 2017.) بله  باتوجله  کله  رسدمی نظر به 

 ،مطالعه مورد طقهمن این در بزرگ یهانهکارخا وجود عدم

 زملین  سلاختار  سلولفات،  میزان در اختالف دالیل از یکی

 .باشد مناطق این شناسی
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 کلی گیری نتیجه .1
 کیفلی  خصوصلیات  بررسلی  از حاصل نتایج به توجه با

 منظللوره دو اسللتخرهای در اسللتفاده مللورد یهللاچللاه آب

 ورشپللر بللرای آب ایللن سیسللتان، منطقلله در کشللاورزی

 مناسلب  سا  سرد فصو  در کمانرنگین آالیقز  ماهیان

 یهلا آملوزش  کله  رسلد ملی  نظلر  بله  همچنین، .باشدمی

 تجربله  و آگلاهی  افلزایش  و شلیالت  کارشناسلان  ترویجی

 در دتوانمی سیستان منطقه دهندگان پرورش و کشاورزان

 ایلن  در کملان رنگلین  آالیقز  ماهی تولید میزان افزایش

 باشد. گذار تاثیر منطقه

 

 قدردانی و تشکر
  شللماره طللر  محللل از تحقیللق ایللن مللالی منللاب 

 -GR-9618-67 UOZشلللماره پژوهانللله و پ9463-6

 کله  اسلت  گردیلده  تلامین  زابل دانشگاه پژوهشی معاونت

 .گرددمی قدردانی و تشکر بدینوسییه
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