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 Introduction: This Study was conducted to evaluate dissolved organic carbon (DOC) and 

its relationship with bacterial load, chlorophyll a, nutrients, and fish growth of common 

carp and grass carp.  

Materials & Methods: This research was conducted in three larval ponds of common 

carp with areas of 3.5, 2.5, and 0.7 ha and three larval ponds of grass carp with areas of 

0.7, 0.9, and 1 hectare located in Barardeh village, Sari city. Samples of water quality 

parameters such as temperature, oxygen, pH, DOC, nitrate, total nitrogen, ammonia, 

phosphate, bacterial, and chlorophyll a were taken weekly from 45 cm of water surface in 

inlet and outlet of the ponds. Regression relationships were then investigated between 

DOC and the studied parameters and fish biomass in the rearing ponds.  

Result & Conclusion: The results showed that there were significant and non-significant 

relationships between the monthly averages of DOC and some nutrients such as nitrate, 

phosphate, and ammonia in inlets and outlets of the rearing ponds. The mean monthly 

DOC showed a significant relationship with the biomass values of common carp and grass 

carp, while its relationship with chlorophyll a content was significant in inlets but not in 

outlets of fishponds. In addition, DOC did not show a significant relationship with 

bacterial load in both common and grass carp ponds. Comparisons of physicochemical 

and biological parameters showed significant differences among months for some 

physicochemical parameters (p<0.05).  
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عمولی م کپورماهیان بچههای خاکی استخر در( DOC)ارزیابی کربن آلی محلول 

((Cyprinus carpio خوار و علف(Ctenopharyngoden idella)  ارتباط آن با و 
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کپور  انماهیبچهمواد مغذی و رشد  ،آ کلروفیل ،و ارتباط آن با بار باکتریایی (DOC) ربن آلی محلولاین مطالعه جهت ارزیابی ک :مقدمه

 خوار انجام شد. معمولی و کپورعلف

استخر نوزادگاهی کپور  ۳هکتار و  ۷/۰و ۵/۲، ۵/۳های استخر نوزادگاهی کپورمعمولی با مساحت ۳در  تحقیقاین   ها:مواد و روش

های برداری از پارامترهکتار واقع در روستای برارده حوالی شهرستان ساری انجام شد. نمونه ۱و  ۹/۰ ،۷/۰های ساحتخوار با معلف

، فسفات، بار باکتریایی و (TAN، نیترات، ازت کل، آمونیاک )نیتروژن آمونیاکی کل=pH ، DOCدما، اکسیژن محلول،کیفی آب نظیر 

سپس روابط رگرسیونی استخرها صورت گرفت.  های ورودی و خروجیدر بخشمتری سطح آب نتیسا ۴۵ای از صورت هفتهبهآ کلروفیل

  ماهیان در استخرهای پرورشی بررسی شد.میان کربن آلی محلول با پارامترهای مورد مطالعه و وزن کل بچه

اد مغذی نظیر نیترات، فسفات و آمونیاک در با مو DOC دار میان میانگین ماهانهنتایج حاکی از وجود برخی روابط معنی :و بحث نتایج

داری معنی خوار ارتباطعلف کپورمعمولی و انماهیبچهبا بیوماس  DOC ماهانه میانگین های ورودی و خروجی استخرهای پرورشی بود.بخش

چنین، دار نبود. همبخش خروجی معنی دار و درورودی استخرهای پرورشی معنی آ در بخشکلروفیل که ارتباط آن با میزانرا نشان داد درحالی

DOC نتایج حاصل از مقایسه پارامترهای داری را نشان نداد. خوار ارتباط معنیبا بار باکتریایی در هر دو استخر کپورمعمولی و علف

های مختلف بود در ماهداری میان برخی از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی های مختلف حاکی از تفاوت معنیفیزیکوشیمیایی و زیستی در ماه

(۰۵/۰P<) . 
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 مقدمه

 مواد ی ازادیز اریبس مقدار ورود به منجر یپروریآبز یهاتیفعال       

 دنشویم یآب طیمح به فسفر و تروژنین باتیترک یحاو یمعدن و یآل

 اثرات از پساب تیریمد و یغذاده حیصح تیریمد با توانیم که

 قاتیتحق (.139۸ ،همکاران و فردیفروغ) کرد کم مواد نیا مخرب

 )غذای دستی( پلت با که یخاک یاستخرها در که است داده نشان

فسفر از طریق غذای %  13-3۶ و تروژنین %11-3۵، شوندیم هیتغذ

 یمغذ مواد نیا از یبزرگ بخش. گرددیم رهیذخ یماه بدن دردستی 

 و Rahman) ماندیم آب سطوح در ای و رسوبات در تلفات صورتبه

 یهااستخر در یمغذ مواد حد از شیب یبارگذار (.۲00۸همکاران، 

 یهاستمیس در موجود یعیطبی ستیز یهاندیفرآ تواندیم یپروریآبز

 ،ییغذا مواد شبکه نیا قطع ای عملکرد در اختالل. کند مختل را یآب

. دهدیم کاهش را باالتر یتروف سطوح به یانرژ انتقال راندمان

 جهیآب و در نت تیفیک شده، انباشته یآل ماده نیا هیتجز یرهایمس

. (Beristain ،۲00۵) کندیم نییتع را کشت مورد یهابقا و رشد گونه

کیفیت آب در یک اکوسیستم آبی منعکس کننده اثر عوامل مختلف 

باشد )فئید و همکاران، فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می

 ،های پرورشیسیستم در آب تیفیک تیریمد یبرا عمده ینگران (.139۸

 مواد هیتجز و آبشش یدفع عاتیضا عنوانبه تیترین و میآمون انباشت

 در(. 199۴و همکاران،  Avnimelech) است تروژنین از یغن زائد

 زانیم شود،یم داده مکمل یغذا انیماه به که متراکم یاستخرها

 (.139۶دینیان، ج)تا برسد نامطلوب حد به تواندیم سرعتبه اکیآمون

 ایو  هاجلبک ریتأث تحت شدتبه هااستخر در آب تیفیک حفظ

 ،یمعدن تروژنیتجمع ن ژن،یقرار دارد. سطح اکس یکروبیم یندهایفرآ

pH، همه یآل مواد تجمع نیچنهم وکربن  دیاکس ید و قلیائیت 

 هایباکتر. گره خورده است هاسمیکروارگانیم تیفعال با یجد طوربه

 از. کنندیم استفاده رسوبات و آب ییغذا ذرات و محلول یآل وادم از

 اند،شده محصور یآل ماده در که یمغذ مواد هایباکتر هیتجز قیطر

 ای دهندیم قرار دسترس در هاجلبک یبرا را هاآن و شوندیم یمعدن

 یباالتر سطح یبرا را هاآن و شوندیم رهیذخ ییایباکتر توده ستیز در

 یمهم نقش است ممکن هایباکتر نیبنابرا. دهندیم قرار دسترس در

 کیپرتروفیها یپروریآبز یاستخرها در ژهیوبه یمغذ مواد چرخه در

 یبرا ییغذا مهم منبع کی توانندیم هایباکتر تودهستیز. باشند داشته

 طوربه هایباکتر که اندهداد نشان مطالعات .باشند یپرورش موجودات

 وBeristain ) هستند مصرف قابل کپور او ی ایالپیت توسط میمستق
( TOC= Total Organic Carbon) کل یآل کربن .(۲00۵همکاران، 

 یآل کربن ،(POC= Particulate Organic Carbon)کربن آلی معلق  از

 فرار یآل کربن و (Dissolved Organic Carbon =DOC) محلول

(Volatile Organic Carbon =VOC) ها،آب اکثر در .است هشد لیشکت 

DOC سازنده ماده نیترمهم TOC است .POC زنده کیارگان ذرات از 

 دایپ تیاهم یکمّ نظر از تواندیم گاهگه و شده لیتشک زنده ریغ و

 TOC ٪1 از ترکم معموالً و ٪۵ از ترکم اغلب POC کهییجاآن از. کند

 اچه،یدر آب ا،یدر آب مثال عنوانبه) آب یهانمونه از یاریبس در را

 لیتشک( رهیغ و باال خلوص با آب کننده،خنک آب ،یدنیآشام آب

در نظر  یلیتحل دقت محدوده در DOC با برابر معموالً TOC دهد،یم

 هیتجزاز  ،TOC بر عالوه (Qain ، ۲00۶و Mopper) وشود گرفته می

 استفاده آب در موجود یآل مواد بر نظارت یبرا زین DOC لیتحل و

 که است TOC یاصل جزء DOC ،یعیطب یهاآب اکثر در .شودیم

 تواندیم DOC. دهدیم لیتشک را آندرصد  9۵ از شیب تا ۵0 معموالً

 راتییتغ باعث وداشته  اچهیدر یکیزیف یهایژگیو بر یمتعدد اثرات

 انیماه تیجمع بر یمثبت اثر برجسته طوربه و شده یمهم ییایمیش

و  Stasko) شته باشددا زااسترس یولوژیزیف منابع کاهش قیطر از

 تیسم کاهش در یمهم نقش تواندیم DOC چنینهم .(۲01۲ همکاران،

 باردار یهامولکول از متشکل عمدتاً DOC .کند یباز یماه یبرا ندهیآال

 یکیالکتر بار با داریپا یدهایکلوئ لیتشک و یآورجمع به لیتما که است

 DOC. شوندیم رهیذخ یماه یهابافت در که رددا ییایمیش مواد ریسا

 هاآبشش در تواندیم و دارد دخالت مینیآلوم مانند یفلزات یابیرد در

(. Benoit ،۲01۴) باشد لیدخ یاسمز یندهایفرآ در و رسوب

 منابعاستفاده از  ییتوانا یآب یهاستمیاکوس در هتروتروف یهایباکتر

 کربن و تروژنین ازمندین رشد یبرا و دارند هیتغذ یبرااستخر را  یآل

 کی عنوانبه و است انیماه پرورش در مهم یعنصر تروژنین. هستند

 گرید طرف از و است یضرور توپالنکتونیف رشد یبرا یمغذ ماده

 یآبز موجودات یبرا یسم یتروژنین یآل بیترک دو تیترین و اکیآمون

 هتروتروف یهایباکتر رشد یآب طیمح در تروژنین باالرفتن با. هستند

 نسبت که است لیدل نیا به و شودیم محدود دسترس قابل کربن به

 کنند رشد بتوانند هایباکتر تا باشد نهیبه دیبا تروژنین به کربن

Willet)  و Morrison، ۲01۶).  در طول چند دهه گذشته افزایش

 شده شناخته ایدهیپد یآب یهاستمیاکوس از یاریبس در DOCغلظت 

 نشده درک یخوببه شیافزا نیا یکیاکولوژ امدیپ حال،نیا اب ،است

 کنار در یماه و زئوبنتوز دیتول که است داده نشان هایبررس. است

 در تیمحدود لیدلبه کاهش نیا و ابدییم کاهش DOC شیافزا

طرف دیگر،  از .است ژنیاکس از یغن یهاستگاهیز بودن دسترس

 DOC یباال سطح و کنندمی رشکا چشمبه کمک  انیماه از یاریبس

 و دمثلیتول ،یکل دیتول نیبنابرا .ممکن است دید را کاهش دهد

 با(. Craig  ،۲01۶) ابدییم کاهش انیماه تیجمع در اندازه حداکثر

 یآب یهاستمیاکوس در DOC که یاگسترده اریبس راتیتأث به توجه

در نظر  یماه دیر تولیمتغ عنوانبه حاضر حال در DOC غلظت دارد،

. دارد وجود راتیتأث نیا بهتر درک و سنجش به ازینشود که گرفته می



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

113  

 و ساختار کنندهکنترل یاساس ریمتغ عنوانبه DOC غلظتچنین هم

 ترشیبدر حال حاضر  و است شده گرفته نظر درنیز  هااچهیدر عملکرد

 است گرفته قرار ستیمنولوژیل نیمتخصص توجه مورد گذشته از

(Prairie، ۲00۸.) ریمتغ غلظت DOC و متنوع راتیتأث تواندیم 

 هااچهیدر یکیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیف یهاجنبه در یقدرتمند

 139۷پروری در سال میزان کل آبزی  (.Benoit ،۲01۴) باشد داشته

تن، و سهم پرورش ماهیان گرمابی )شامل  ۴۸9۲0۵در کشور ما، 

 ۶0939د که از این میان، تن بو 190۲3۸کپورماهیان و خاویاری( 

دست آمد )سالنامه آماری سازمان شیالت هتن از استان مازندران ب

 شکل به که است ییهاگونه از یکی یمعمول کپور(. ماهی 139۸، ایران

 معموالً یماه نیا. شودیم داده پرورش یگرماب یهاستمیس در یعیوس

 اصطالحاً  تخرهااس بستر در کندوکاو با و داشته حضور استخرها کف در

 مورد را آن در موجود یبنتوزها و هاکرم و داده انجام کیولوژیب شخم

این ماهی دارای رشد مناسب و ضخامت گوشت  .دهدیم قرار مصرف

ها و کافی در بدن و قدرت تولید مثل باال و مقاوم در مقابل بیماری

 خوارکپورعلفماهی  (.1393، باشد )سیفیشرایط مختلف محیطی می

 یاسهیر یهاجلبک و یاهیگ سپس و یجانور یهاپالنکتون از )آمور(

. کندیم استفاده زین یآل اهانیگ از متناوب صورتهب و کرده هیتغذ

 زین (Macrovegetation) یعال یآبز اهانیگ از هیتغذ به قادر البته

(. این ماهی خاصیت سازگاری و رشد مطلوبی 139۷)هاشمی،  باشدیم

سایر کپور ماهیان چینی در سطح وسیعی از جهان شامل  دارد و مانند

عالوه، امروزه در نواحی سرد و معتدل تا نواحی نیمه گرمسیری و به

های طبیعی و پشت سدها و ها و دریاچهبنداناستخرهای خاکی، آب

 همطالعچندین  (.1393،شود )سیفیمناطق آبی نیز پرورش داده می

 و همکاران مخلوق(، 1391)کاران و همبختیاری  ازجمله رانیدر ا

و  Jamali و (139۷هاشمی ) (،1393) و همکاران کمالی (،139۲)

ی را در نقاط مختلف پرورش ماه یاستخرها تیفیک ،(۲01۲) همکاران

 یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یپارامترهای ریگاندازه قیاز طر کشور

مطالعات  حال، کربن آلی محلول در این گونهبا این .ی کردندبررس

تر روی ها بیشداخلی بررسی نشد و در مطالعات خارجی نیز بررسی

 ،و همکاران Seekellطبیعی صورت گرفته است ) ها و آبگیرهایدریاچه

 (Lamberti ،۲000و  Strauss؛ Downing ،۲00۴و   Schrage؛۲01۵

و در محیط پرورش ماهی منابع بسیار اندکی در خصوص این موضوع 

 محلول یآل کربن زانیم تیاهم به توجه باند. لذا در دسترس هست

(DOC )در خصوص نیا در جامع یهایبررس لزوم و یآب منابع در 

 یاستخرها در محلول یآل کربن سطوح یابیارز ،یپرورش یاستخرها

 ،ییایباکتر بار با آن ارتباط و خوارعلف و یکپورمعمول پرورش یخاک

 پژوهش در یماه رشد و( فرفس و تروژنین) یمغذ مواد آ،لیکلروف

 در مذکور روابط نییتب هتا ب است گرفته قرار یبررس مورد حاضر

 اصالح جهت در را ییراهکارها و ریتداب بتوان یپرورش یاستخرها

 .آورد فراهم آب تیفیک و یماه پرورش تیریمد

 

 ها مواد و روش
لی ماهی کپورمعمو نوزادگاهیاین مطالعه در سه استخر خاکی        

استخر  سهعنوان سه تکرار آن و ههکتار( ب ۷/0-۵/۲-۵/3)به مساحت 

عنوان هب( هکتار 9/0، 1 ،۷/0مساحت  به) خوارعلفکپور  ینوزادگاه

بعد از  روستای برارده حوالی شهرستان ساریدر  واقعسه تکرار آن 

ها )در ماه دار شدن آنآبگیری استخرها، و سپس کوددهی و ماهی

تا پایان مهرماه  139۸ت سه ماه از ابتدای مرداد ماه مدبه مرداد(

آوری شده از استخرهای های آب جمعانجام شد. سنجش نمونه 139۸

های تکثیر و پرورش و فیزیولوژی طور هفتگی در آزمایشگاهپرورشی به

آبزیان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صورت گرفت. 

میزان و نوع  تخر، نوع و زمان غذادهی،وسعت اساطالعات مربوط به 

خوار در هر زمان رهاسازی الروهای کپورمعمولی و علفکوددهی، 

آمده است. غذای پودری شامل پودر  1استخر پرورشی در جدول 

های ماهی، پودر گوشت، آرد گندم، سبوس برنج، ویتامینه و مکمل

 دیگر بود. 

 

 ماهیان کپورمعمولی و کپورعلفخوار و غذادهی در هر استخر پرورشیبچه: اطالعات مربوط به زمان رهاسازی ۱جدول 

شماره 

 استخر

وسعت استخر 

 )هکتار(
 تاریخ کوددهی

نوع 

 کود

کیلوگرم میزان کوددهی )

(ازای هر هکتاربه  

تعداد الرو 

 رهاسازی شده

 وزن اولیه

 الرو ماهی

گونه الرو 

 پرورشی

زمان رهاسازی 

 الرو
 نوع غذا

1 ۵/3 هشتاردیب۲0  گرم ۲ ۲000000 3۵0 گاوی  خرداد ۲0 کپور   پودری 

۲ ۵/۲ اردیبهشت۲0  گرم  ۲ 1000000 ۲00 گاوی  خرداد ۲0 کپور   پودری 

3  ۷/0 گرم ۴ 3300000 - - ندارد  خرداد9 کپور   پودری 

1 ۷/0 اردیبهشت۲0  گرم 3 100000 ۲00 گاوی  تیر1۷ آمور  یپودر   

اردیبهشت1۵ 1 ۲ گرم ۴ 100000 ۲00 گاوی  ورآم  تیر 1۷  یپودر   

3  9/0 خرداد 3  گرم 1 100000 ۲00 گاوی  تیر1۵ آمور  یپودر   



                                                                                         .Sayari et al                                                                    سیاری و همکاران

 

در پایان هر ماه از هر شش استخر تعدادی نمونه ماهی جهت        

متر( سانتی 1/0گرم( و طول )با دقت  01/0گیری وزن )با دقت اندازه

بیعی منابع ط و کشاورزی دانشگاه علوم شیالت صید و به آزمایشگاه گروه

ماهیان موجود در هر ساری منتقل شد. از حاصل ضرب تعداد بچه

های ماهی، استخر پس از احتساب درصد تلفات و وزن متوسط نمونه

تقریبی توده زنده ماهی )بیوماس( محاسبه شد و در واحد مساحت  وزن

 کل آمونیاکی )نیتروژن آمونیاک نیترات، گیریاندازه گردید. بیان )هکتار(

Total Ammonia Nitrogen=TAN،) روش به محلول آلی فسفات و کربن

سنجی با کمک دستگاه اسپکتوفتومتر انجام شد. شمارش طیف

سانتی متر اول آب( )برحسب  ۴۵های کل ستون آب )در باکتری

CFU: colony- forming units)  با استفاده از محیط کشتPCA 

(Plate Count Agar)  ،نیتروژن و فسفر صورت گرفت. مقادیر کربن

، کربن به (C/N) تروژنیکربن به نهای جهت بدست آوردن نسبت

تنها در خروجی استخر و در  (N/Pبه فسفر ) تروژنین (، وC/P)فسفر 

صورت های مذکور بهانتهای هر ماه پرورش اندازه گیری شدند. نسبت

مقدار کربن آلی تقسیم بر مقادیر کل نیتروژن و فسفر و نیتروژن کل 

ها کلیه داده .(Omran ،۲01۶ و Hamad) دست آمدندهکل ب فسفر بر

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  1۸نسخه  SPSSافزار توسط نرم

 برداری از آنالیز واریانس یکهای نمونهجهت انجام مقایسات میان ماه

ای دانکن چند دامنهو آزمون تعقیبی ( One-Way ANOVAطرفه )

(Post Hoc Duncan’s multiple range test استفاده و ) مقایسه میان

-two آزمون کمک با نیز خوارعلف و کپورمعمولی استخرهای

independent t-test رگرسیونی با استفاده  و روابط نمودارها گرفت. انجام

ترسیم شدند. در بررسی روابط  ۲013 نسخه Excelافزار از نرم

، حتی االمکان چندین شکل رگرسیونی میان پارامترهای مورد مطالعه

ای که در آن از روابط خطی و غیرخطی معمول بررسی شد و رابطه

عنوان بهترین شکل از دست آمد، بهه( ب2Rباالترین ضریب تعیین )

  رابطه رگرسیونی انتخاب شد. 

 مولیبدات ،(OH5H6C) فنل استفاده: مورد موادشیمیایی       

سدیم ، (O2H.22Snclاستانو )روکل 4(NH،)(O2H.424O7MO6) آمونیوم

هیدروکسید  نمک، بافر فسفات ،(NO]5[Fe(CN)2Na) نیتروپروساید

 ,Merck( از شرکت مرک )4SO2Hاسیدسولفوریک )و  (NaOH) سدیم

KGaA, 64271 Darmastadt, Germany،) اکسیدکننده محلول 

(2Ca(OCL)،) فتاالت هیدروژن پتاسیم (KPH،) استون (3COCH3CH) 

 ,Sigma, St. Louis( از شرکت سیگما )3O6H7Cیلیک اسید )و سالس

MO .خریداری شدند ) 

پارامترهای مورد مطالعه شامل  گیری پارامترها:روش اندازه       

مدل  واترچکر وسیله دستگاهبهpH گیری دما، اکسیژن محلول و اندازه

Lutron WA-2017 بررسی شدند. هفتگی صورتهب بردارینمونه محل در 

بار باکتریایی  و کل آ، ازتکلروفیل ،DOC فسفات، ،TAN نیترات، سنجش

 از هر استخر، دو نمونه، یکی در فاصله انجام شد.ای صورت هفتههنیز ب

متری از خروجی  ۲0 متری از ورودی استخر و دیگری در فاصله ۲0

برای  متر از سطح آب تهیه شد.سانتی ۴۵استخر هر دو، در عمق 

سی محلول سی 1سی محلول فنل، سی 1آب،  TAN ریگیاندازه

سی سی ۲۵کننده به سی محلول اکسیدسی ۵/۲و  سدیم نیتروپروساید

ها در محیط تاریک قدر کافی، نمونهزدن بهنمونه، اضافه شد. پس از هم

ساعت در دستگاه اسپکتوفتومتر مدل  1قرار گرفتند و بعد از 

(Lightwave S2000 UV/VIS diode array spectrophotometer در )

 ۲۵0گیری نیترات، برای اندازه .نانومتر قرائت شدند ۶۴0طول موج 

 میکرولیتر محلول سالسیلیک اسید ۸00میکرولیتر آب نمونه با 

 سی محلول سدیم هیدروکسیدسی 19دقیقه،  1۵از  شد و پس مخلوط

 ۴10های افزوده و سپس در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

اول،  در مرحله محلول، کربن آلی گیریبرای اندازهنانومتر قرائت شدند. 

 NO.4میکرون ) ۴۵/0به قطر لیتر آب مقطر در صافی میلی ۵0

(Whatman گرم پتاسیم هیدروژن  ۲1۲۷/0دوم  فیلتر شد و در مرحله

 نمونهلیتر به حجم رسانده شد. میلی 100فتاالت توزین و در بالن 

ها از رقیق به غلیظ آزمایش آب مقطر بود و سپس نمونه شاهد در این

. نانومتر قرائت شدند ۲۵۴در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

سی محلول سی ۴سی نمونه، سی 100به  گیری فسفات،برای اندازه

 ۵/0خوبی تکان داده شد. سپس مقدار مولیبدات آمونیوم اضافه و به

خوبی هبه آن اضافه شد. نمونه مجدداً ب و استانقطره کلرو 10سی یا سی

دقیقه مقدار جذب یا  1۵مدت ده دقیقه تکان داده شد و قبل از به

نانومتر  ۶90درصد عبور نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

گیری کلروفیل آ، برای اندازه).  19۸۷و همکاران،  (Rand خوانده شد

گیری در محیطی تاریک، ا محل اندازهبرداری تها از محل نمونهنمونه

هایی ها در آزمایشگاه با فیلترنایلون مشکی قرار داده شدند. نمونه درون

تحت فشار پمپ خالء فیلتر  NO.4 (Whatmanمیکرون ) ۴۵/0به قطر 

آ  برند جهت استخراج کلروفیل درصد 90شدند و فیلترها در استون 

درجه  ۴شبانه روز در دمای  مدت یکها بهقرار گرفتند. سپس نمونه

های حاوی فیلترها گراد قرار داده شدند و پس از هم زدن، لولهسانتی

دقیقه  10الی ۵مدت به rpm ۲۵00حرارت آزمایشگاه با دور در درجه

سانتریفیوژ شدند. در نهایت، ( Centric MF 48توسط دستگاه مدل )

 ۶۴۷(، 𝐸630) ۶30هایمقادیر جذب الیه شفاف رویی در طول موج

(𝐸647 و )۶۶۴ (𝐸664 نانومتر قرائت و سپس با استفاده از رابطه زیر )

 (.199۲، و همکاران Parsonمحاسبه شد )( Chl. αآ )مقدار کلروفیل
𝐶ℎ𝑙. 𝑎 = 11/۸۴ × (𝐸664) − 1/۵۴ × (𝐸647) − 0/0۸ × (𝐸630) 

بار مه هر هفته یکبار باکتریایی کل آب در ابتدای دوره و در ادا       

آوری، و طور جداگانه جمعهای آب از استخر بهگیری شد. نمونهاندازه

ای و ظروف های شیشهطور یکنواخت مخلوط و با بطریهرکدام به
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استریل مجزا به آزمایشگاه دانشکده علوم دامی و شیالت منتقل شدند. 

به لوله  لیتر از نمونه آب با استفاده از یک پیپت استریلیک میلی

 Phosphate buffered)متر فسفات بافر نمک میلی 9آزمایش حاوی 

saline) های طور کامل مخلوط شدند. رقتها بهمنتقل و محتویات لوله

های برای آب استخر با فسفات بافر نمک تهیه و حجم ۷10سریالی تا 

)PCA late Count Pهای متر از هر رقت روی سطح پلیتمیلی 1/0

Agar)  های فوق به پخش شدند. پس از انجام کشت باکتریایی، پلیت

گراد درون انکوباتور درجه سانتی 30ساعت در دمای  ۲۴-۴۸مدت 

واحد کلنی  30-300ها با ( قرار گرفتند. در نهایت، پلیتBoschمدل )

شمارش و به  )Co-TATمدل )با کلنی کانتر ( CFU/g)تشکیل شده 

عکس ضریب ×کلنی حاصله)تعداد  نیکل دهندهتشکیل واحدهای صورت

ابتدا  گیری ازت کل،برای اندازه (.139۷)هاشمی، رقت( بیان شدند 

ر در لوله هضم قرار داده شد. وقرص کاتالیز 1سی نمونه آب و سی ۲0

سی اسیدسولفوریک غلیظ به آن افزوده و روی هیتر در سی ۵سپس 

گیرد و به  گراد قرار گرفت تا هضم صورتدرجه سانتی 390دمای 

 Kjeltec رنگ سبز زیتونی در آید. پس از سرد شدن با دستگاه 

Analyzer Unit)مدل Ali )۲300 ( قرائت شدBremner ،19۸۲ .) 

 

 نتایج

انحراف معیار( برخی از پارامترهای  ±مقایسه مقادیر )میانگین       

فیزیکوشیمیایی و زیستی آب میان دو گونه پرورشی در هر ماه با 

حاصل  جینتانشان داده شده است.  ۲ جدول بزرگ در داریمعنیحروف 

در مرداد نشان  ی آبستیو ز ییایمیکوشیزیف یپارامترها سهیاز مقا

ر یدااز لحاظ مق یمعمولو  خوارعلف کپور یپرورش دو استخر نیکه ب داد

 داشت وجود یداریمعن اختالف محلول ژنیاکس و ،pH اک،یآمون

(0۵/0P<). اریبس یکپورمعمول یپرورش یدر استخرها اکیمقدار آمون 

در  pHکه مقدار یحالبود در خوارعلف کپور یاز استخر پرورش ترشیب

 کپور یپرورش یباالتر از استخرها خوارعلف کپور یاستخر پرورش

 کپور یپرورش یدر استخرها زیمحلول ن ژنیاکس زانیبود. م یمعمول

 در(. ۲بود )جدول  یمعمولپورک یپرورش یباالتر از استخرها خوارعلف

 یکپورمعمول یپرورش یدر استخرها اکیو آمون تراتین مقادیر ور،یشهر

( >0۵/0P) ندبود خوارعلف کپور یباالتر از استخرها یداریطور معنهب

 یپرورش یاستخرها انیم یداریمعن اختالف پارامترها ریسا کهیدرحال

 پارامترها در مهر سهیمقا (.<0۵/0P) ندادند نشان یکپورمعمول و آمور

 یاستخرها نیب آ لیو کلروف pH انیدار میماه نشان از اختالف معن

  سطوحکه  یابه گونه ،داشت خوارعلف کپورو  یکپورمعمول یپرورش

pH باالتر از  یداریطور معنهب یکپورمعمول یپرورش یدر استخرها

 یاستخرها در آ لیفکلرو مقادیر کهیدرحال بود، خوارعلف کپور یاستخرها

 یپرورش یاز استخرها تریشب یداریمعن طورهب خوارعلف کپور یپرورش

یک از میان دو استخر پرورشی در هیچ .(>0۵/0Pبود ) یکپورمعمول

حرارت مشاهده نشد  لحاظ درجه داری ازهای پرورش اختالف معنیماه

(0۵/0P>۲()جدول.) ییایمیکوشیزیف یپارامترها سهیمقا از حاصل جینتا 

 داریمعن اختالف وجود از یحاک مختلف یهاماه انیمآب  یستیز و

 یپرورش یاز استخرها کیهر  در اکثر پارامترها در پرورش یهاماه انیم

براساس حروف  ۲ )جدول(>0۵/0P) بود یو کپورمعمول خوارعلف کپور

 ،یکپورمعمول یپرورش استخر در اکیآمون سطوح تنها (.کوچک داریمعنی

و  خوارعلف کپور یکل در استخر پرورش تروژنین و محلول یآل کربن

 یو کپور معمول خوارعلف کپور یپرورش یدر استخرها ییایباکتر بار

با گذشت  (.<0۵/0P) نداشتند پرورش یهاماه انیم یداریمعن اتاختالف

 یپرورش یحرارت آب در استخرهادرجه ،ماه ماه تا مهر زمان از مرداد

نشان داد  یداریمعن یروند کاهش خوارعلف کپورو  یولکپورمعم

(0۵/0P<کم )کپور یمحلول در استخر پرورش ژنیمقدار اکس نیتر 

 یداریمعن که با مهرماه اختالف شد یریگاندازه ورماهیشهر در خوارعلف

 داد نشان مرداد ماه با را یداریمعن تفاوت اما، (<0۵/0Pنداشت )

(0۵/0P< .)محلول ژنیاکس سطوح ،یکپورمعمول یورشپر استخر در 

(، <0۵/0P) نداشت یداریمعن اختالف وریشهر و مرداد یهاماه نیب

 تفاوت محلول، ژنیاکس سطح نیترشیب با ،مهر ماه در کهیدرحال

 کپور یپرورش استخر در کل نژتروین بار(. >0۵/0P) داشتند یداریمعن

 از پرورش هماه سه هدور یط در ی راداریمعن یکاهش روند یمعمول

 یهاماه در کل تروژنین بار انیم که یاگونه به ،داد نشان مهر تا مرداد

 یول( >0۵/0P) داشت وجود یداریمعن یآمار اختالف مهر و مرداد

 ری(. مقاد<0۵/0P) مشاهده نشد یداریمعن تفاوت ورماهیشهر در

کپور و  خوارعلف کپور یپرورش یدر استخرها زیو فسفات ن تراتین

 نیترکه کمیطورهدوره پرورش نشان داد، ب یط یشیروند افزا یمعمول

ماه اختالف  و مهر ماه وریدر مرداد ماه بود و با شهر تراتیمقدار ن

فسفات در استخر  زانیم نی(. باالتر>0۵/0Pداشت ) یداریمعن یآمار

 یداریدر مهرماه مشاهده شد که تفاوت معن خوارعلف کپور یپرورش

 کپور یپرورش استخر در( >0۵/0P) داشت پرورش یهاماه ریابا س

 اختالف مهرماه با که بود ورماهیشهر در فسفات زانیم نیترکم ،یمعمول

 یآمار تفاوت مرداد ماه با یول( >0۵/0P) داشت یداریمعن یآمار

 کپور یاستخرها در پرورش دوره یط (.<0۵/0P) نداد نشان یداریمعن

 یاگونه به داشته یداریمعن یکاهش روند حلولم یآل کربن ،یمعمول

 یهاماه در محلول یآل کربن مقدار نیترکم و نیترشیب بیترتبه که

 گریکدی با یداریمعن یآمار تفاوت که شد یریگزهاندا مهر و مرداد

 اختالف وریشهر ماه در محلول یآل کربن مقدار با اما( >0۵/0P) داشتند

مختلف  یهادر ماه pH ریمقاد نی(. ب<0۵/0P) ندادند نشان یداریمعن

 یآمار اختالف یکپورمعمول و خوارعلف کپور یپرورش در استخرها

روند   pHمقدار زمان گذشت با کهیطورهب ،داشت وجود یداریمعن
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در مردادماه ترتیب بهر آن یدامق نیترو کم نیترشیداشت و ب یکاهش

 ،زمان از مردادماه تا مهرماهبا گذشت  نیچنشد. هم برآوردمهرماه  و

 یداریمعن طورهبخوار علف کپور یدر استخر پرورش اکیمقدار آمون

ترتیب بهر آن یدامق نیترشیو ب نیتر( و کم>0۵/0P) افتی شیافزا

 خوار،علف کپور یمهرماه مشاهده شد. در استخر پرورشو در مردادماه 

 نیترشیب و نیترکم کهیطوربه ،داشت یشیافزا روند آلیکلروف زانیم

 گریکدی با که شد یریگاندازه مهر و مرداد یهاماه در بیترتبهآن  ریدامق

 تفاوت ورماهیشهر با یول( >0۵/0P) داشتند یداریمعن یآمار اختالف

 یاستخرها در آلیکلروف مقدار(. <0۵/0P) مشاهده نشد یداریمعن

 و نداشت رشپرو دوره یط در یمشخص روند یکپورمعمول یپرورش

 اختالف که شدگیری اندازه مهرماه و ماه مرداد در آن ریمقاد نیترکم

 اختالف ماه وریشهر با اما ،(<0۵/0P) نداشتند گریکدی با یداریمعن

در  C/N نسبتحداکثر  .(>0۵/0P) دادند نشان یداریمعن یآمار

 ترتیب در شهریور و مهرخوار و کپورمعمولی بهاستخرهای کپور علف

 N/Pو  C/Pدست آمد. هر دو نسبت هترین آن در ماه مرداد بو کم

خوار و کپور ترین مقادیر را در مرداد ماه در استخرهای کپور علفبیش

ترین مقادیر در مهرماه رسیدند معمولی داشتند و با روند نزولی به کم

 (. ۲)جدول

 
 و کپور معمولی طی سه ماه پرورش علفخوار کپوراستخرهای پرورشی مقایسه پارامترهای فیزیکوشیمیایی و زیستی آب در  :۲جدول 

 مهر شهریور مرداد 

 گراد()سانتیدرجه حرارت 
 aA 9۸/۵۴±1/30 bA ۷۶/1۶±1/۲۷ cA 1۲/۷۵±۲/۲3 کپور علفخوار

 aA 0۶/۲1±۲/30 bA  ۷9/۸۸±1/۲۶ cA ۶۴/09±۲/۲۵ کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلیاکسیژن محلول 
 aA 9۶/۵۲۷±0/۷ bA ۵۲/۲۲±1/۷ abA ۴۷/9±1/۷ خوارکپور علف

 aB 9۸۲/۴۷۸±0/۷ aA  3۷/۴9±1/۷ bA 3۶/۷۲±1/۸ کپور معمولی

pH 
 aA 1۷/۴۶۵±0/۸ bA۷0۷/۸9۴±0/۷ cA10۴9/۶۸9±0/۶ کپور علفخوار

 aB ۲3/313±0/۸ bA ۶9/۸۷۴±0/۷ cB 1۸/9۲۶±0/۶ کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلینیترات 
 aA 1۸/۵۵۶±0/0  bA ۲۸/۷1۸±0/0 bA 1۵/۷۶±0/0 ارکپور علفخو

 aA 3۷/۶91±0/0 bB ۲۲/9±0/0 bA 30/91۸±0/0 کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلیفسفات 
 aA 09۵/3۷3±0/0 aA 11۵/3۶۲±0/0 bA 3۸1/۷۶۸±0/0 کپور علفخوار

 abA 1۸/3۶۸±0/0 aA 1۴3/۵33±0/0 bA 3۷۵/۵09±0/0 کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلیآمونیاک 
 aA 03۶/0۶۵±0/0 bA 1۶1/1۶۵±0/0 cA ۲3/33±0/0 کپور علفخوار

 aB ۴۴۶/۴03±0/0 aB ۲33/3۴۵±0/0 aA ۴۶/۴3۲±0/0 کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلیکربن آلی محلول 
 aA ۸۷/3۸±۲1/3۷ aA ۶9۸/۸±13/۲۷ aA 13/1۶±۷/۲۷ کپور علفخوار

 aA ۲۲/۶۵±۲3/۴۲ abA 9۵/9±13/31 bA 19/۷1±9/۲۴ کپور معمولی

 )لگاریتم واحد تشکیل کلونی در هر سی سی( بار باکتریایی
 aA 1۷۶/۸۲±0/3 aA31۸/۸9±0/3 aA ۲۸۴/۶9±0/3 کپور علفخوار

 aA 313/۸۷±0/3 aA 33۴/9۲±0/3 aA ۲0۴/۷۴±0/3 کپور معمولی

 گرم بر لیتر()میلیآ کلروفیل
 aA 13/1۸۴±0/0 abA 1۷۶/۲۶۷±0/0 bA 1۷1/33±0/0 کپور علفخوار

 aA 0۵/1۴۶±0/0 bA 1۴/۲۵3±0/0 aB 03۵/1۷1±0/0 کپور معمولی

 (C/Nنسبت کربن به نیتروژن )
 9۲/1۴ 03/1۶ 1۶/11 کپور علفخوار

 ۵۴/1۵ ۵3/13 9۲/1۲ کپور معمولی

 (C/Pنسبت کربن به فسفر )
 3۶/3۵ ۷9/۷۶ 100 کپور علفخوار

 ۵۴/۴۸ ۲۲/9۵ ۸9/11۵ کپور معمولی

 (N/Pت نیتروژن به فسفر )نسب
 3۶/۲ ۸0/۴ 9۸/۸ کپور علفخوار

 1۲/3 0۴/۷ 9۶/۸ کپور معمولی

 (>0۵/0P)های مختلف در هر گونه پرورشی است دار در هر ردیف برای مقایسه میان ماهدهنده تفاوت معنی( نشانa-cحروف متفاوت )

 (>0۵/0P)ای مقایسه میان دو گونه پرورشی در هر ماه است دار در هر ستون بردهنده تفاوت معنی( نشانA-Bحروف متفاوت )

 

 در استخرهای پرورشی: ماهیانزنده بچه توده وزن تغییرات       
ازای هر نتایج حاصل از برآورد وزن توده زنده ماهی )تن در هکتار( به

 ،نشان داده شده است. براساس نتایج 3استخر در هر ماه در جدول 

کپورمعمولی  1زنده در مهرماه در استخر پرورشی  باالترین وزن توده

در ماه  خوارعلف کپور 1ترین وزن توده زنده در استخر پرورشی و کم

 مرداد مشاهده شد.   
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 : وزن توده زنده ماهی )تن در هکتار( و درصد افزایش وزن )%( در استخرهای پرورشی آمور و کپور معمولی3جدول 

ارتباط  پرورشی: استخرهایدر  نیترات میزان با DOCارتباط        

های و میزان نیترات ستون آب در بخش  DOCماهانهمیان میانگین 

و کپورمعمولی  خوارعلف کپورهای پرورشی ورودی و خروجی استخر

نشان داده شده است. با توجه به پراکنش ابر نقاط  ۲و  1های در شکل

در بخش ورودی، بهترین رابطه غیرخطی برازش شده با باالترین 

 کپوربرای این ارتباط در استخرهای پرورشی  (2Rضریب تعیین )

از  (2R=۶۵3۸/0 و 2R=۵۶۵۶/0ترتیب و کپورمعمولی )به خوارعلف

. (>0۵/0P)دار بود باشد که از لحاظ آماری معنینوع درجه سوم می

در بخش خروجی نیز بهترین رابطه غیرخطی برازش شده با باالترین 

باشد که از ( برای این رابطه از نوع درجه سوم می2Rضریب تعیین )

 (.۲و  1اشکال ) (<0۵/0P)دار نبود لحاظ آماری معنی

ارتباط  پرورشی: استخرهای در فسفات با میزان DOC ارتباط       

های و میزان فسفات ستون آب در بخش DOCمیان میانگین ماهانه 

و کپورمعمولی  خوارعلف کپورورودی و خروجی استخرهای پرورشی 

نشان داده شده است. با توجه به پراکنش ابر نقاط  ۴و  3در اشکال 

غیرخطی  هر دو استخر، بهترین رابطه در بخش ورودی و خروجی

باشد ( از نوع درجه سوم می2Rبرازش شده با باالترین ضریب تعیین )

 .(۴و  3)اشکال  (<0۵/0P)دار نبود که از لحاظ آماری معنی

 

 نوع و شماره استخر
 مهر شهریور مرداد

 درصد افزایش وزن وزن توده زنده درصد افزایش وزن وزن توده زنده درصد افزایش وزن وزن توده زنده

 کپورمعمولی

1 13۴/1 9/3۵ ۸۶۷/1 ۶۸/۶۴ 1۴۵/۲ ۸۷/1۴ 

۲ ۵0۵/1 ۵۸/1۵ ۵۴۲/1 ۴0/۲ ۶۲1/1 1۵/۵ 

3 ۵۴۷/1 ۸9/۵۶ ۵۲۶/1 01/10 10۴/۲ 9۵/3۵ 

 خوارکپور علف

1 ۴۴۴/0 1۴/۶3 ۵19/0 ۷9/1۶ ۵93/0 3۷/1۴ 

۲ ۴۶۲/0 31/۴۷ ۵۴۶/0 ۲0/1۸ ۶۲3/0 ۲۴/1۴ 

3 ۵۶۴/0 33/۶۵ ۸۲۶/0 ۵۶/۴۶ 0۸9/1 ۷۶/31 
        

  

  

 کپور علفخوار ( استخرهای پرورشیb( و خروجی )aهای ورودی )و مقادیر نیترات ستون آب در بخش DOCارتباط میان میانگین ماهانه  :۱ل شک
  

  

 ( استخرهای پرورشی کپورمعمولیb( و خروجی )aهای ورودی )و مقادیر نیترات ستون آب در بخش DOCارتباط میان میانگین ماهانه  :۲شکل 
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ارتباط  :در استخرهای پرورشی TANبا میزان  DOCارتباط        

های ستون آب در بخش TANبا میزان   DOCماهانهمیان میانگین 

و  ۵در اشکال  خوارعلف کپورورودی و خروجی استخرهای پرورشی 

های ورودی و خروجی استخرهای نشان داده شده است. در بخش ۶

 خوار، با توجه به پراکنش ابر نقاط، بهترین رابطهپرورشی کپور علف

 ( برای این ارتباط2Rغیرخطی برازش شده با باالترین ضریب تعیین )

. (<0۵/0P)دار نبود باشد که از لحاظ آماری معنیسوم می از نوع درجه

با توجه به پراکنش ابر نقاط در بخش ورودی و خروجی استخرهای 

غیرخطی برازش شده با باالترین  پرورشی کپورمعمولی، بهترین رابطه

باشد که از لحاظ آماری سوم می ( از نوع درجه2Rضریب تعیین )

 (.۶و  ۵)اشکال  (>0۵/0P) دار بودمعنی

 

  
 کپور علفخوار تخرهای پرورشی( اسb( و خروجی )aهای ورودی )با مقادیر فسفات ستون آب در بخش DOCارتباط میان میانگین ماهانه  :3شکل 

  

  
 ( استخرهای پرورشی کپور معمولیb( و خروجی )aهای ورودی )و مقادیر فسفات ستون آب در بخش  DOCارتباط میان میانگین ماهانه :۴شکل 

  

  
 کپور علفخوار ( استخرهای پرورشیb( و خروجی )aهای ورودی )ستون آب در بخش TANبا مقادیر  DOCارتباط میان میانگین ماهانه  :۵شکل 

  

  
 ( استخرهای پرورشی کپور معمولیb( و خروجی )aهای ورودی )ستون آب در بخش TANبا مقادیر  DOCارتباط میان میانگین ماهانه : ۶شکل 
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آ در استخرهای ( با کلروفیلDOCمحلول ) آلی کربن ارتباط       

با میزان کلروفیل ستون  DOCارتباط میان میانگین ماهانه  پرورشی:

 خوارکپورعلفورودی و خروجی استخرهای پرورشی  هایدر بخش آب،

ت. با توجه به نشان داده شده اس ۸و  ۷معمولی در اشکال و کپور

پراکنش ابر نقاط در بخش ورودی، بهترین رابطه غیرخطی برازش 

های ( برای این ارتباط در استخر2Rشده با باالترین ضریب تعیین )

( 2R=۵3/0و  2R=۸0/0 ترتیب)به معمولیو کپور خوارکپورعلفپرورشی 

 .(>0۵/0P)دار بود باشد که از لحاظ آماری معنیاز نوع درجه سوم می

( در 2Rدر بخش خروجی، رابطه درجه سوم با باالترین ضریب تعیین )

دار نبود مقایسه با سایر روابط غیرخطی از لحاظ آماری معنی

(0۵/0P>)  (.۸و  ۷)اشکال 

 

با تعداد کلونی باکتریایی در استخرهای  DOCارتباط        

 و تعداد کلونی باکتریایی  DOCارتباط میان میانگین ماهانه پرورشی:
(logCFU/ml) های ورودی و خروجی استخرهای ستون آب در بخش

نشان داده  10و  9و کپورمعمولی در اشکال  خوارکپورعلفپرورشی 

های ورودی و خروجی شده است. با توجه به پراکنش ابر نقاط در بخش

غیر  و کپورمعمولی، بهترین رابطه خوارعلف کپوراستخرهای پرورشی 

( برای این ارتباط از 2Rخطی برازش شده با باالترین ضریب تعیین )

دار می باشد که البته از لحاظ آماری معنی (Cubicنوع درجه سوم )

 . (<0۵/0P)نبود 

  

  
 ارعلفخو کپورای پرورشی ( استخرهb( و خروجی )aهای ورودی )آ ستون آب در بخشو مقادیر کلروفیل   DOCارتباط میان میانگین ماهانه :۷شکل 

  

  
 لی( استخرهای پرورشی کپور معموb( و خروجی )aهای ورودی )آ ستون آب در بخشو مقادیر کلروفیل DOC ارتباط میان میانگین ماهانه :۸شکل 

  

  

  
 ارعلفخو کپورتخرهای پرورشی ( اسb( و خروجی )aهای ورودی )و تعداد کلنی باکتریایی ستون آب در بخش  DOCارتباط میان میانگین ماهانه :۹شکل 
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با بیوماس ماهی در استخرهای پرورشی:  DOCارتباط        
گرم بر لیتر( با بیوماس )میلی DOCارتباط میان میانگین ماهانه 

نشان  1۲و  11در اشکال  و کپورمعمولی خوارعلف کپورماهانه ماهی 

با بیوماس دو گونه  DOC، داده شده است. با توجه به پراکنش ابر نقاط

 ۵۴/0و  ۷۵۶3/0ترتیب ( )به2Rپرورشی با باالترین ضریب تعیین )

ه که از لحاظ و کپور معمولی( رابطه خطی داشت خوارعلف کپوربرای 

 (. 1۲و  11)اشکال  (>0۵/0P)دار بود آماری معنی

 

 بحث
های آب در پرورش آبزیان از اهمیت خاصی برخوردار ویژگی       

مختلف ترکیبات  جوانب م است ازالز ماهی مزارع پرورش ع آبمناب .است

حتی یک مطالعة مختصر در چرا که  ،دنی مورد بررسی قرار گیرآب

تواند عواملی را آشکار سازد که ممکن است تأثیرات کیفیت آب می

. ای بر تعداد و نوع ماهیان پرورشی داشته باشندکنندهمهم دگرگون

سطوح کربن آلی محلول و ارتباط آن با  ردبرآومنظور حاضر به قیتحق

استخر خاکی  ۶آ، مواد مغذی و تولید ماهی در بار باکتریایی، کلروفیل

 .صورت گرفت ماهه سه پرورش دورهکیر خوار دعلفکپور و معمولیکپور

 محلول روند یکربن آل ،یمعمولکپور یدر استخرها دورهاین  یط

 نیترشیبکه طوریه، بداشتاه از مردادماه تا مهرم یداریمعن یکاهش

گرم میلی ۷1/۲۴ ±19/9) نیترو کم گرم بر لیتر(میلی ۶۵/۴۲ ± ۲۲/۲3)

مرداد و مهر  هایدر ماه بیترتمحلول به یر کربن آلیدامق بر لیتر(

ماهیان گرمابی در استان  بندان. در پژوهشی بر سه آبشد یریگهزاندا

کربن آن را  یجزء اصل (، کهTOCکربن آلی کل ) نیانگیممازندران، 

 Mopperدهد )تشکیل می هادر اکثر آب درصد( 9۵ <) محلول یآل

داشت و  یماه تا مهر ماه روند صعود نیاز فرورد (Qain  ،۲00۶و

 ورشهری در( گرم بر لیترمیلی ۷0/1۸ ± ۶1/1آن ) نیانگیم نیترشیب

کربن ی روند کاهشاین یافته برخالف  .(139۷)هاشمی،  ماه ثبت شد

تواند با از مرداد تا شهریور در پژوهش حاضر است که می محلول یآل

ای در مطالعه ایشان، نوع خوراک ماهی و عملیات پرورش چندگونه

متراکم با در استخر ماهی نیمه غذادهی و مدیریتی در ارتباط باشد.

تا  11بین  محلول یمقدار کربن آلدرصد کپورمعمولی،  9۵ترکیب 

و  Rutegwaسال گزارش شد )گرم بر لیتر در طول یکمیلی ۲0

در محلول  یکربن آل نیترشیب(. در این مطالعه، ۲019همکاران، 

علت هتر خوراک در این ماه بعلت مصرف بیشماه ممکن است به مرداد

تواند بر ای ماهیان پرورشی میهای تغذیهزیرا فعالیت ،دمای باال باشد

 (.19۸۴و همکاران،  (Barryیر بگذارد تأث محلول یکربن آلچرخه 

آب  pHاز مردادماه تا مهرماه،  محلول یکربن آل یروند کاهشمشابه با 

معمولی و آمور در این دوره روند کاهشی داشت. در هر دو استخر کپور

  
 مولی( استخرهای پرورشی کپور معb( و خروجی )aهای ورودی )و تعداد کلنی باکتریایی ستون آب در بخش DOCارتباط میان میانگین ماهانه : ۱۰شکل 

  

  
 ( در استخرهای پرورشیbو کپور معمولی ) (aکپور علفخوار ) ماهانهبا بیوماس  DOCارتباط میان میانگین ماهانه  :۱۱شکل 
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خصوص، تراوشات و اسیدهای فلوویک و هیومیک موجود در در این

های باز در آب-ی اسیدتوانند بر حالت شیمیایمی محلول یکربن آل

 Laudon ؛19۸9 و همکاران، (Sullivan شیرین بسیار تأثیرگذار باشند

 مطلوب برای تجزیه مواد آلی در محدوده  Buffam ،۲00۸ (.pHو 

شود و قلیائیت، دسترسی پاشی تنظیم میاست که با آهک ۵/۸-۵/۷

(. Boyed ،199۵دهد )به کربن و احتماالً حاللیت فسفات را بهبود می

در این پژوهش، دامنه مذکور در دو ماه مرداد و شهریور در هر دو 

 DOCها خوار و کپورمعمولی مشاهده شد و در این ماهاستخر کپورعلف

یی نیز باالتر از مهرماه بودند. این در حالی است که مقادیر ایبار باکتر و

pH ر دو تر از مرداد و شهریور در هداری در مهرماه کمطور معنیبه

که دامنه مطلوب  گرفت توان نتیجهمی در واقع، نوع استخر پرورشی بود.

pH تر مواد آلی های مرداد و شهریور زمینه را برای تجزیه بیشدر ماه

یی فراهم ساخت، چرا ایبار باکتر شیافزا و DOCو در نتیجه کاهش 

چنین رشد ها با غلظت مواد آلی مرتبط است. همکه نرخ رشد میکروب

ها نسبت به مقادیر محدود فسفر دارای محدودیت ها و جلبکاکتریب

مطلوب )که در باال  pHشود و افزایش حاللیت فسفات در دامنه می

ها را در این دامنه در مرداد و تواند روند افزایشی باکتریبیان شد( می

دار نبود شهریور توجیه کند، اگرچه این روند از لحاظ آماری معنی

دار مقادیر فسفات را در مهرماه در هر دو لذا افزایش معنی (.3)جدول 

توان به مصرف این ماده در خوار و کپورمعمولی میاستخر کپورعلف

ها نسبت داد. ضمن مرداد و شهریور جهت افزایش بیوماس باکتری

عنوان یک ماده مغذی ضروری برای تر فسفات )بهاین که حاللیت بیش

دنبال آن تولید باالتر ها و بهتر جلبکبیشفتوسنتز( نشانگر تکثیر 

DOC زیرا بخشی از  ،در این دو ماه استDOC ها آزاد توسط جلبک

 زانیکه م دندهینشان م مطالعات عالوه،به (.Beristain ،۲00۵) شودمی

 ندنکیم رییتغ یدیاس pH در هاتوپالنکتونیف یکنواختیو  دیتول س،اومیب

(Decline ،1993) آ )در نقش افته با کاهش غلظت کلروفیلو این ی

در مهرماه به  pHنشانگر تراکم فیتوپالنکتونی( همراه با روند کاهشی 

خوار مشهود بود. عالوه بر این، دلیل دیگر ویژه در استخرهای کپورعلف

توان به خوار را میآ در استخرهای کپور علفکاهش غلظت کلروفیل

تر رو تغذیه بیشدر این ماه و از اینباالتر رفتن بیومس وزنی ماهیان 

تر ماهیان در حدود ها از بار گیاهی نسبت داد. افزون بر این، بیشآن

۷  =pH ( رشد بهتری دارندBryan ،۲011و در پژوهش جاری نیز ) 

آب حدود  pHدر مهرماه با  )تن در هکتار( یوزن توده زنده ماهباالترین 

 دست آمد.هی بمعمول کپور وار خوکپور علف یپرورش یدر استخرها ۷

و تعداد کلونی  DOCدر مطالعه حالضر، ارتباط میان میانگین ماهانه 

باکتریایی ستون آب در بخش ورودی و خروجی استخرهای پرورشی 

 شاتیآزمادار نبود. خوار و کپورمعمولی از لحاظ آماری معنیکپور علف

غلظت  شیبا افزارا  ییایتوده باکتر ستیز شیافزا یطورکلبه یقبل

DOC کردند مشاهده (Jones ،199۲؛Koetsier  ،199۷.) سوی دیگر، از 

گرم میلی ۲0<) باال DOC با ییهاستمیدر س ییایتوده باکتر ستیز

و  یاتصال مواد مغذ که ناشی ازکند ی( شروع به کاهش مبر لیتر

دست آوردن به یها برایشده توسط باکتر دیتول یهامیاحتماالً آنز

، Wetzelو  Kim؛ Wetzel ،19۸۲ و (Stewart است محدود یمواد مغذ

گرم میلی ۶۵/۴۲تا  DOC (۷1/۲۴ باالی این مطالعه با مقادیر در (.1993

شمارش  یهایباکتر دیتول زانیمبر لیتر( در استخرهای هر دو گونه، 

دار ولی معنی یافت شیافزا DOCمقادیر باالی با  شیآزما نیدر ا شده

دوره پرورش در طول  یح مواد مغذورسد که سطینظر مبهلذا  نبود.

 .یی ایجاد نشدایباکتر داری در تولید و بارند و محدویت معنیبود یکاف

توسط جوامع   DOCاستفاده از که  شد گزارش در پژوهشی افزون بر این،

  ،Prairie و Smith) شتدا یبستگ فسفر وجود به شدتبه اچهیدر ییایباکتر

جا نیز مقادیر کم و بیش افزایشی فسفات برآورد شده و در این) ۲00۴

 DOCدهد که مقادیر باالی در استخرهای هر دو گونه نشان می

 ،یکربن آل ها ایجاد نکرد. با باالرفتنمحدودیتی برای تولید باکتری

 باالپروری یها در سیستم آبزو جلبک هامیکروارگانیسم انواع تجمع

، محلول ژنیاکس(. با این وجود، ۲01۲همکاران،  و  (Crabرفتخواهد 

جامعه هستند که بر  یطیعوامل مح نیترمهم یدما و کل کربن آل

حرارت نقش مهمی ها درجه، و از میان آنگذارندیم ریآب تاث میکروبی

و همکاران،  (Qin کندرا در پویایی فصلی جمعیت باکتریایی ایفا می

سبب افزایش  DOCه با باالرفتن همرا محلول کاهش اکسیژن(. ۲01۶

تر مواد آلی خواهد شد و دلیل ورودی بیشها بهتنفس باکتری

های حساس به اکسیژن از دست دار برای گونههای اکسیژنزیستگاه

های هتروتروف و کیفیت توده باکتریعالوه، زیخواهند رفت. به

 وHessen  ترین عمق ستون آب هستند )ها معموالً در بیشباکتری

Andersen ، 1990 ؛ Bennet  ،که (. با توجه به این1990و همکاران

شوند تر استخرها انباشته میهای عمیقرسوبات آلی معموالً در بخش

(Beristain ،۲00۵،) دار که این موارد ممکن است در عدم رابطه معنی

، تأثیرگذار باشند مذکور دو استخر در کلونی باکتریایی و تعداد DOC بین

متری از سانتی ۴۵برداری از آب در عمق زیرا در پژوهش حاضر نمونه

متری صورت گرفت که در نتیجه بخش  1-۵/1استخرهایی با عمق 

های آب وارد تر در نمونههای ساکن در عمق بیشزیادی از باکتری

های سرشار از پروری که ماهیان با جیرههای آبزیدر سیستم نشدند.

گیری شکل C/Nهای پایین دلیل نسبتشوند، بهپروتئین تغذیه می

و همکاران،  Schneider) دارد کربن بستگی به فراهمی هاباکتری تودهزی

تواند بیوماس باکتریایی را (. افزودن خوراک به استخر می۲00۴

گرم  1۲۵تواند حدود افزایش دهد و یک کیلوگرم جیره فرموله می

 1۷۵0استخرهایی که حاوی حدود  توده باکتریایی تولید کند. درزی

است  1کیلوگرم ماهی در هر هکتار هستند، نسبت هتروتروفی برابر با 
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 ها غالباً بر فرآیندهای استخر تأثیرباشد باکتری 1<و اگر این نسبت 

(. در این تحقیق، بار باکتریایی در Beristain)  ،۲00۵گذار هستند

تواند یافته فوق می ه مطابق باک معمولی نسبتاً باالتر بودپورک استخرهای

دلیل هدلیل باالتر بودن سطح تغذیه در استخرهای کپورمعمولی ببه

ازای هر هکتار در هر استخر باشد که در به هاآن باالتر بودن تراکم

نتیجه سبب ورود مقادیر باالیی از کربن خوراک و افزایش بار باکتریایی 

ای مدیریتی )مانند نوع کود و هچنین تفاوتهمدر این استخرها شد. 

تواند اختالفات بار مقدار کوددهی( بین دو استخر مورد مطالعه می

 DOCمیانگین ماهانه ارتباط میان  ها را توجیه نماید.باکتریایی بین آن

های ورودی هر دو استخر کپور آ ستون آب در بخشو مقادیر کلروفیل

های بخش در ولی دار بود،یمعمولی از لحاظ آماری معنخوار و کپورعلف

دار نبود. یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد و تکثیر خروجی معنی

آ عامل دما است ها و در نهایت افزایش میزان کلروفیلفیتوپالنکتون

در شهریور خوار کپور علفما در استخر باالترین د ،که در این تحقیق

در تحقیق  شد. ثبتدر مرداد ماه معمولی ماه و در استخرهای کپور

مشابهی نیز افزایش دما در مرداد ماه یکی از عوامل افزایش غلظت 

(. در مطالعه حاضر، 139۶و همکاران،  تباررضایی(آ بیان شد کلروفیل

گرم بر لیتر در استخر میلی 1۴۶/0 ±0۵/0آ از میانگین غلظت کلروفیل

در استخر  گرم بر لیترمیلی ۲۶۷/0±1۷۶/0در مردادماه تا  کپورمعمولی

خوار در شهریورماه متغیر بود. این مقادیر در محدوده مقادیر کپور علف

برآورد شده در استخرهای پرورش توأم کپورماهیان در سه ماه مرداد 

آ در مردادماه افزایش مقادیر کلروفیل طور مشابه،که به تا مهر قرار دارند

 ۵/1۲آ بین یل(. مقادیر متغیر کلروف139۲)مخلوق و همکاران، یافت 

مکعب در استخرهای پرورش بسته به کوددهی گرم بر مترمیلی ۲1۲تا 

و نیز گونه پرورشی گزارش  ایای یا چندگونهگونهتک و نوع آن، پرورش

آ با افزایش تعداد (. غلظت کلروفیلBeristain) ،۲00۵شده است 

( و Duarte،۲000و  (Gasol های باکتریایی رابطه خطی داردسلول

آ که معموالً در استخرها یافت ها در محدوده کلروفیلجمعیت باکتری

سلول در  ۷۴/۴×۷10تا  1/1×۶10شود، متفاوت است و در دامنهمی

(. در این پژوهش نیز باالترین Wetzel) ،19۷۵لیتر قرار دارد هر میلی

خوار ( در استخرهای کپور علفگرم بر لیتر)میلیآ های کلروفیلغلظت

ترین بار ( با بیش۲۵3/0±1۴/0معمولی )( و کپور1۷۶/0±۲۶۷/0)

( هر logCFU/ml 9۲/3±33۴/0و  ۸9/3±31۸/0ترتیب باکتریایی )به

دو در شهریور ماه برآورد شدند که با مطلب فوق مطابقت دارد. مقادیر 

خوار عموماً باالتر از استخرهای کپور علفآ در استخرهای کپورکلروفیل

داری داشتند. وسعت شهریورماه اختالف معنی معمولی بودند و در

معمولی خوار در مقایسه با استخرهای کپورعلفتر استخرهای کپورکم

خوار و کپور علفماهیان کپورو نیز اختالف در زمان رهاسازی بچه

آ در استخرهای تر کلروفیلتواند دلیلی برای مقادیر بیشمعمولی می

آ همراه با پیشرفت میزان کلروفیلخوار باشد. روند افزایشی علفکپور

خوار( مشاهده شد که علفویژه در استخرهای کپوردوره پرورش )به

گرم بر لیتر( در میلی ۴/0به  ۲/0طور مشابه این روند افزایشی )از به

 ای کپورماهیان هندی نیز گزارش گردیداستخرهای پرورش چندگونه

(Adhikari  ،۲00۷و همکاران) .ینه کربن، نیتروژن و تعیین نسبت به

فسفر با ترکیب کود مخلوط ارزان قیمت برای تنظیم ماده، انرژی، 

چرخه مواد و تولید زیستی مورد نیاز در مسیر تولید گونه هدف در 

خصوص گرمابی در کشور مورد نیاز است استخرهای پرورش ماهی به

در استخرهای خاکی  C/Nمعمول  نسبت(. 139۵)مسلمی و همکاران، 

 Jimenez-Montealegre)گزارش شد  10/۷-۵۵/10پیا در دامنه تیال

 10تولید ماهی بین  برای C/Nترین نسبت مطلوب .(۲00۲و همکاران، 

در این مطالعه  C/N( و مقادیر برآورد شده Boyed ،199۵است ) ۲0تا 

عالوه، نسبت کربن به نیتروژن باالتر از در دامنه مذکور قرار دارند. به

شود ولی توده باکتریایی میه ماده آلی به زیستسبب جذب عمد 10

اکسید از دیبخش بزرگی از کربن به شکل کربن 10در نسبت زیر 

تواند یکی از دالیل ، که می(199۵ ،همکاران و Berardرود )بین می

های مرداد و شهریور همراه با روند کاهشی افزایش بار باکتریایی در ماه

DOC مطالعه باشد.  در این معمولیوار و کپورخعلفدر استخرهای کپور

 یبرا ۷/۶تا  ۲ نیب N/P(، نسبت ۲001و همکاران ) Janaبه گفته 

و در این پژوهش نیز  مطلوب بودباکتریایی  تیتراکم جمع نیباالتر

ترتیب به 0۴/۷و  ۸0/۴برابر N/P هاینسبتباالترین بار باکتریایی در 

خوار و کپورمعمولی مشاهده لفکپورع ماهیانبچه پرورش استخرهای در

چنین روند افزایشی سطوح نیترات در استخرهای آمور و کپور شد. هم

 درمشاهده شد و روندی مشابه  C/Nمعمولی همراه با افزایش نسبی 

گزارش  ۲3تا  11های در نسبت( ۲01۴) همکاران و  Zhaoمطالعه

یستم ساز در سهای نیتراتگردید، که نشانگر حضور باالی باکتری

( مشاهده کرد 19۶۷) Wolny(. 139۶و همکاران،  نسبیطاهراست )

 ۸تا  ۴ نیب یماه یباال در استخرها داتیبه نفع تول N/Pکه نسبت 

برآوردشده در استخرهای پرورش  N/P هاینسبتبود، که در دامنه 

( در 1۲/3 - 9۶/۸( و معمولی )3۶/۲ -9۸/۸خوار )علفماهیان کپوربچه

 DOCقرار دارد. در مطالعه حاضر، میان میانگین ماهانه مطالعه حاضر 

معمولی خوار و کپورعلفماهیان کپورگرم بر لیتر( و بیوماس بچه)میلی

خطی  گرم بر لیتر رابطهمیلی ۶0تا  1۵)تن در هکتار( در محدوده 

توان به تراکم بسیار که این امر را میداری وجود داشت. معکوس معنی

معمولی در مقایسه با استخرهای های پرورشی کپورباال در استخر

بر  DOCتر و نیز تأثیر معکوس افزایش بیش خوارعلفکپورپرورشی 

ماهیان در استخرهای  (. بیوماسBenoit ،۲01۴) داد ماهی نسبت تولید

تن در هکتار قرار دارد و افزودن غذای  ۴0تا  1معمولی در دامنه کپور

 00۲/0-1۲0که برابر با  ماهی است از وزندرصد  ۲-3کم و بیش  روزانه
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طور میانگین که خوراک بهجاییباشد. از آنمربع میگرم در هر متر

روزانه نیمی از ورودی  کربن آلی درصد ماده آلی است، ورودی ۵0حاوی 

خوراک مذکور خواهد بود. افزوده شدن کربن خوراک به استخرهای 

ها را برای جذب کربن کتر از ماهی، ظرفیت جلبحاوی بیوماس بیش

ها که در پژوهش حاضر تراکم نسبتاً باالتر فیتوپالنکتون دهدکاهش می

خوار در مقایسه با علفآ( در استخرهای کپور)طبق غلظت کلروفیل

معمولی را شاید بتوان با ها در استخرهای کپورتر آنتراکم بسیار کم

از ترکیبات آلی  مطلب فوق در ارتباط دانست. افزودن مقادیر باالیی

ها( سبب افزایش ناپایدار )قابل تجزیه آسان توسط میکروارگانیسم

ها شود. در استخرهایی که خاک آنها میبیوماس و فعالیت باکتری

درصد  ۵/۲تر از درصد تا بیش ۵/0تر از مقدار کمدارای کربن آلی به

است، تولیدات ماهی پایین خواهد بود. پایین بودن کربن آلی با 

زی در ارتباط است، در تولیدات پایین فیتوپالنکتون و موجودات کف

هوازی در بستر استخرها که باال بودن آن سبب شرایط بیحالی

Boyed)  ،199۵چه ماده آلی افزوده شده به کف عالوه، چنان(. به

تر و بازده هوازی نشست کند، نرخ تجزیه آهستهاستخر با شرایط بی

تر خواهد بود. بنابراین، ها بسیار کمط باکتریتبدیل مواد خوراک توس

داشتن مواد آلی تحت شرایط هوازی از نظر چرخه دوباره نگه

 پسماندهای خوراک از طریق شبکه غذایی استخر حائز اهمیت است 

Beristain) ،۲00۵ ماهیان در جستجوی غذا با برهم زدن رسوبات .)

دهند تر و آب افزایش میهای بسنرخ انتقال و تعلیق مواد را بین الیه

که میزان پسماندهای آلی را در آب هوازی باالی آن و در نتیجه تجزیه 

هی تغذیه کننده از کف سازی مابرد. بنابراین، ذخیرهها را باال میآن

های پایین موجب افزایش تعلیق معمولی حتی در تراکممانند کپور

توان تولید استخرها و  (۲00۴و همکاران،   (Ritvoگرددمجدد مواد می

(. در تحقیق جاری a  ۲001و همکاران،  (Milsteinکندرا مضاعف می

نیز مقادیر کربن آلی محلول و بار باکتریایی در استخرهای کپور 

خوار علفتر از استخرهای کپورمعمولی در دو ماه مرداد و شهریور بیش

ر و تعلیق هم زدن بستمعمولی در برتواند با ویژگی کپوربودند که می

مجدد مواد آلی )بیان شده در باال( ارتباط داشته باشد. در مطالعه 

Koizumi ( ۲01۸و همکاران)گنده باس دهان یماه تولید ، میزان

(Micropterus Salmoidesتحت تأث )شیافزا ری DOC  کهقرار نگرفت 

یی منابع غذا در نتیجهموجود و  یمواد مغذ شیافزا لیدلاحتماالً به

ماهی و رشد  تولید میزاندر  DOC شیبه افزا یپاسخ قابل توجه و بود

 میزانو  DOC نیرابطه بها نتیجه گرفتند که نشد. آنباس مشاهده 

 قاتیو تحق ستین یخط ایساده  طورهمراه با زمان به یماه تولید

 DOCمرتبط با  راتییتغ جادیا یهاسازوکاردرک کامل  یبرا یترشیب

افزایش کربن، در سازگان مدار است.  ازیمورد ن یماه تولید میزاندر 

بسته ماهی فیتوفاگ در ضریب بازماندگی و کاهش تلفات عملکرد 

روزه  ۴۵مثبت نشان داد و در بین تیمارهای آزمایشی در پایان دوره 

 ییشناسا یبرا(. 139۷دار را نشان داد )رفیعی، آزمایش تفاوت معنی

با  استخراثرات آب  سهیمقا یبرا را یشیآزما د،کننده رشتیذرات تقو

 (Litopenaeus vannamei) دیسف یگویذرات انتخاب شده بر رشد م

 میکرون، ۵/0> ذراتند و  به این نتیجه رسیدند که انجام داد نوجوان

 (Moss نداشتند گویرشد م ظاهراً نقشی درمحلول،  یجمله کربن آلاز

 دیتولبر  DOCتلف مخ هایغلظت ریتأث گیچگون .(199۲و همکاران، 

 کیچیو ه شده است یابیارز اندکیمطالعات در  یخاص ماه یهاگونه

بر . ندارا ارائه ندادهDOC -یماه دیاز رابطه تول یاچند گونه سهیمقا

 دیبا تول DOC تغییرات ارتباط یبهتر چگونگ یابیبه ارز ازی، ناین اساس

 یماه یهاگونه نیب تواندیرابطه م نیا ایآ این که وجود دارد و یماه

 Sander vitreusماهی  رشد رابطه، این در (.Benoit، ۲01۴) باشد متفاوت
گرم بر لیتر کاهش یافت، ولی برای میلی 1۶تا  DOC ۶/۴در محدوده 

گرم بر میلی ۷/1۵تا  DOC 1/۴در محدوده  Perca flavescensماهی 

رابطه  تیمرو، اهنیاز اچنین، ای مشاهده نشد. هملیتر هیچ رابطه

 ایخاص گونه کردیرو کیکه  داد نشان یهر گونه ماه نیب DOC -رشد

 راتییتغ یاثر احتمال یابیارزدر  دیتر بایکل کردیرو کینسبت به 

چنین هم .ردیقرار گ تیدر اولو نیریشآب انیماه دیتول بر DOC غلظت

مثبت  ریتأث احتماالً تحتهر دو گونه  دیتولنتیجه گرفته شد که 

. قرار داشت DOC "مطلوب"به غلظت  دنیتا رس DOC هیاول شیافزا

خواهد  یماه دیمعکوس بر تول ریتأث DOC ترشیب شیافزا ،نیبنابرا

با توجه به نیاز زیستی هر گونه کلی، طور(. بهBenoit ،۲01۴) داشت

هایی گونه باشد. خنثی و یا منفی داشته مثبت، اثر تواندمی DOC افزایش

هایی ویژگی یابد دارایافزایش می DOC باالرفتن سطح با هارشد آن که

ای تغذیه رفتار تر هرم غذایی و خصوصاًجمله استفاده از سطح پاییناز

که جاافزون بر این، از آن. هستندحس بینایی  مطلق به گیوابست بدون

مربوط به  ترشیمحلول ب یخصوص کربن آلاستفاده در موردمنابع 

 یاستخر پرورش هب هاآن جینتا تعمیمدر  هستند، یعیطب یهاطیمح

محلول  یکربن آل رییروند تغ یاستخر پرورش در کرد. اطیاحت دیبا

متفاوت  یعیطب یآب طیبا مح یو هوادده یدهغذا ،یکودده لیدلهب

کربن  افزایش بعد از ییایبارباکتر ینوسیس شیافزا احتماالً .بودخواهد 

با  یو هواده یذادهغ ،یکه کودده حاکی از آن استمحلول  یآل

 یو حت محلول یو کربن آل ییایباکتر بار نیب یرابطه خط دخالت در

جهت لذا  .دینمایم دهیچیعوامل را پ نیا نیروابط ب ،ازته باتیترک

استفاده از  امکانها و داده لیو تحل هیتجزدر  یسردر گمجلوگیری از 

و  لولمح یآل کربن ،ییایبارباکتر خصوصه)ب هایریگاندازه جینتا

نوسانات  یابیتوان همواره با ردیم ،دیتول شیازته( در افزا باتیترک

و اثر  یکاهش منابع کربن لیدله)ب محلول در استخر یکربن آل زانثیم

 .دیگرد دیمانع از کاهش تول (دیتول یآن بر رو
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نتیجه گرفت  توانحاضر می پژوهش دست آمده ازهنتایج ب اساسبر       

از وضعیت مناسبی برای پرورش ماهی که استخرهای مورد مطالعه 

هرحال، عالوه بر نظارت پیوسته بر پارامترهای برخوردار بودند. به

فیزیکی، شیمیائی و زیستی در استخرهای پرورش ماهی جهت پایش 

تر، الزم منظور تولید حداکثر و محصول سالمنوسانات احتمالی و به

ن، نیتروژن و های مواد مغذی )کرباست امکان پایش مستمر نسبت

و سایر هی ددمدیریت مناسب کوعالوه، د. بهننظر گرفته شوفسفات( در

تواند بازدهی تولید آب( میسطح نوسانات دما و  انند)میط محیطی اشر

سازی در های ذخیرهکلی، تفاوت تراکمطوربه ماهی را افزایش دهد.

ت شش استخر مورد بررسی در این پژوهش، در کنار مساحت و موقعی

مانند متفاوت بودن وزن اولیه ماهیان  استخر و سایر عملیات مدیریتی

 اساس، برپرورشی در استخرها نسبت به یکدیگر و مقدار کوددهی

دست آمده و تولید کل ماهی در این استخرها مؤثر هستند هنتایج ب

 های مجزا برای هر استخر است.که نیازمند تجزیه و تحلیل
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