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بررسی کیفیت آب و رشد بچه ماهی کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioتحت تغذیه با
جیرههای حاوی سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک
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چکیده
این مطالعه جهت ارزیابی اثرات بیوفلوک روی بهبود کیفیت آب و عملکرد رشد بچه ماهی کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioتغذیه
شده با جیرههای حاوی مقادیر مختلف پروتئین بهمیزان  31 ،27 ،23و  35درصد و تیمار آزمایشی بدون بیوفلوک در یک دوره  8هفته صورت
گرفت .متوسط مقدار اکسیژن ( )5/33و  )8/05( pHدر تیمارها بررسی شده و در تیمار شاهد بیشتر از تیمارهای بیوفلوکی بود .غلظت جامدات
معلق کل در تیمارهای بیوفلوکی بهطور معنیداری باالتر از تیمار شاهد بود ( .)P<0/05کیفیت خوب آب با توسعه بیوفلوک از طریق افزودن
مالس چغندرقند در طی آزمایش غذایی نگه داشته شد .با گذشت زمان و توسعه بیوفلوک در تیمارهای بیوفلوکی ،مقدار آمونیاک ،نیترات و نیتریت
از هفته چهارم آزمایش شروع به کاهش نمود و در انتهای آزمایش مقدار آنها در تیمارهای بیوفلوکی کمتر از تیمار شاهد شده بود .رشد براساس
درصد وزن حاصله و ضریب رشد ویژه در بچه ماهیهای تغذیه شده با جیرههای حاوی  27و  31درصد پروتئین بهطور معنیداری باالتر از بچه
ماهی های تیمار شاهد بود که با جیره حاوی  %35پروتئین تغذیه کرده بودند ( .)P<0/05در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که در سیستم
بیوفلوک ،تغذیه ماهی کپورمعمولی با جیره حاوی  27و  31درصد پروتئین ،بهترین نتیجه را در بهبود کیفیت آب و عملکرد رشد دارد.
کلمات کلیدی :کیفیت آب ،راندمان رشد ،کپور معمولی ،جیره پروتئینی ،سیستم بیوفلوک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Mahsamahmoudi@yahoo.com
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بررسی کیفیت آب و رشد بچهماهی کپورمعمولی تحت تغذیه با جیرههای حاوی....

مقدمه
افزایش فعالیتهای آبزیپروری باعث تولید مقادیر زیادی آالیندههای
آلی میشود که احتماالً موجب اثرات سمی حاد و خطرات بلندمدت
محیطی میشوند ( .)2003 ،Piedrahitaنخستین و عمومیترین روش
مقابله با این مشکل جایگزینی مداوم آب استخر از طریق تعویض است
( Gutierrez-Wingو  ،)2006 ،Maloneاما این روش نیازمند استفاده
از حجم زیاد آب است ( .)2003 ،Wangروش دیگر برای حذف آالیندههای
سمی از آب پرورشی بدون ایجاد نگرانیهای محیطی استفاده از
سیستمهای آبزیپروری باز چرخشی ( )RASمیباشد (Gutierrez-
 Wingو  .)2006 ،Maloneاثر سودمند این تکنولوژی این است که
فقط  %10از حجم کل آب در روز نیازمند تعویض است (Twarowska
و همکاران .)1997 ،سیستمهای تکنولوژی بر پایه فناوری بیوفلوکی
( )Bioflocبهعنوان یک روش مفید و دوستدار محیطزیست در آبزی
پروری معرفی شده است که عالوه بر کنترل کیفیت آب ،از طریق
تولید غذای پروتئینی باکتریایی برای جانوران آبزی در داخل مکان
پرورشی ارزش افزودهای ایجاد میکند ( Littleو همکاران2008 ،؛
 Crabو همکاران2007 ،؛  .)2006 ،Avnimelechدر چنین سیستمهایی،
کنترل نیتروژن غیرآلی براساس افزایش رشد باکتریهای هتروتروفی
و در نتیجه افزودن منبع کربن آلی یا کاهش پروتئین غذای ورودی
جهت باال بردن نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nاست که موجب جذب
نیتروژن بهداخل پروتئینهای سلولی جدید میشود ( Schneiderو
همکاران2007 ،؛  .)2006 ،Avnimelechهنگامیکه تراکم باکتریها
افزایش یابد ،تمایل به تشکیل تودههای بیوفلوک دارند که این تودهها
میتواند توسط برخی از گونههای پرورشی بهعنوان یک منبع غذایی
طبیعی مصرف شود ( Schneiderو همکاران2006 ،؛  Burfordو همکاران،
 .)2004فراهم نمودن مواد مغذی مخصوصاً پروتئین در جیره غذایی
جهت سوخت و ساز مناسب فیزیولوژیکی و رشد آبزی پرورشی
ضروری است ( Kureshyو  .)2002 ،Davisپروتئین پرهزینهترین
ریزمغذی در جیره ماهی است ( ،)1990 ،Pillayبنابراین مقدار پروتئین
در جیره باید به اندازه کافی برای رشد ماهی وجود داشته باشد ،در
غیر اینصورت پروتئین اضافی بدون مصرف بوده و موجب افزایش
هزینههای پرورش میشود .پروتئینهای هضم شده نه تنها در سنتز
هورمونها و آنزیمها بهکار میروند بلکه برخی از آنها از اجزای
سیستمهای ایمنی و آنتیاکسیدانی هستند .مطالعات قبلی نشان
دادهاند که غذاهایی با پروتئین خیلی کم اعمال فیزیولوژیکی گونه
پرورشی مانند متابولیسم پروتئین و پاسخ ایمنی را تضعیف میکنند
( Goimierو همکاران2006 ،؛  Pascualو همکاران .)2004 ،با توجه
به اینکه بیوفلوک دارای محتوای پروتئینی حدود  24تا  %40است و
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به سهولت توسط آبزی در محیط پرورشی مورد مصرف قرار میگیرد،
بنابراین میتوان با پرورش آبزیان در سیستم بیوفلوک مقدار پروتئین
در جیره را کاهش داد .تاکنون مطالعاتی در مورد اثر استفاده از جیرههایی
با سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک بر روی عملکرد رشد
میگوی وانامی ( Xuو  )2014 ،Panو ماهی تیالپیا ( Haridasو همکاران،
 )2017انجام شده است و اثر مثبت بیوفلوک اثبات شده است .ماهی
کپورمعمولی ( )Cyprinus carpio Linnaeus, 1758بهعلت مقاومت
باال به تنشهای زیست محیطی یکی از مهمترین گونههای پرورشی
آب شیرین در جهان است ( Xuو همکاران2012 ،؛  Williamsو
همکاران .)2008 ،در مورد اثر مثبت بیوفلوک روی ماهی کپورمعمولی
تاکنون تحقیقاتی صورت گرفته است (عظیمی و همکاران1395 ،؛
بخشی و همکاران )1393 ،و اثر مثبت آن در افزایش رشد ماهی و
بهبود کیفیت آب نشان داده شده است ،اما اینکه آیا میتوان با کاهش
سطح پروتئین در جیره ماهی کپورمعمولی پرورشی در سیستم بیوفلوک
بههمان نتایج رسید تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است .بنابراین،
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر بیوفلوک بر روی بهبود کیفیت آب
از طریق بررسی شاخصهای آمونیاک ،نیترات و نیتریت و همچنین
رشد ماهی کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف
پروتئینی بود.

مواد و روشها
تهیه ماهی کپورمعمولی و امکانات آزمایشی :بچهماهیان
انگشتقد کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioپس از تهیه به آزمایشگاه
جهت بررسی انتقال یافتند .ماهیها در یک مخزن مستطیلی (1000
لیتری) بهمدت  2هفته با جیره تجاری کپورمعمولی ساخت شرکت
خوراک داخلی گنبد (حاوی  %35پروتئین) بهمقدار  2درصد وزن بدن
و در دو نوبت ( 8صبح و  14عصر) تغذیه و پس از سازگاری با شرایط
محیطی تعداد  30بچهماهی با میانگین وزن  17±0/8گرم درون هر
مخزن آزمایشی انتقال داده شدند .برای هوادهی و تامین اکسیژن 5
عدد سنگ هوا که به منبع هواده متصل بودند در کف تانکها نصب
شدند .طراحی آزمایش بهصورت کامالً تصادفی انجام شد که شامل 5
تیمار با  3تکرار در  15مخزن فایبرگالس با حجم آبگیری  150لیتر
و ابعاد  1متر قطر و  0/5متر ارتفاع بود .در گروه شاهد بچه ماهیان با
جیره حاوی  %35پروتئین خام تغذیه شدند و تعویض آب در این گروه
روزانه حدود یک سوم ( )2012 ،Avnimelechو در حدی بود که
فضوالت ماهی از کف مخزن جمعآوری شود  ،درصورتیکه در تیمارهای
بیوفلوکی ماهیان با جیرههای حاوی درصدهای مختلف پروتئین تغذیه
شدند و تعویض آب در حدود  %6در هفته بود .تیمارهای شاهد و
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بیوفلوکی ( )BFTبه این صورت استفاده شدند :تیمار شاهد CW-%31

(تغذیه با جیره  %35پروتئین) ،تیمار ( BFT-%35تغذیه با جیره حاوی
 %35پروتئین) ،تیمار ( BFT-%31تغذیه با جیره حاوی  %31پروتئین)،
تیمار  ( BFT -%27تغذیه با جیره حاوی  %27پروتئین) و تیمار
( BFT -%23تغذیه با جیره حاوی  %23پروتئین) .غذادهی در دو نوبت
( 9صبح و  16عصر) انجام شد و مقدار غذادهی در طول مدت آزمایش
( 56روز) در همه تیمارها در ابتدا حدود  %5وزن کل بدن بود و در
ادامه با توجه به مشاهده مقدار غذاهای خورده نشده به حدود  %2وزن
بدن کاهش یافت .برای تهیه استوک بیوفلوکی جهت تلقیح به مخازن
تیمارهای بیوفلوکی ،سه مخزن فایبرگالسی  500لیتری با حجم
آبگیری  200لیتر را را با آب شیرین پر کرده و به هر کدام از آنها در
طی روزهای آزمایش جهت برقراری نسبت  C/Nدر حدود 100 ،15
گرم خوراک ماهی با  %35پروتئین و  210گرم مالس چغندر قند
( %40کربن) اضافه کرده و محیط حاصل بهشدت هوادهی شد و بعد
از بارگیری بیوفلوک بهمیزان کافی آب مخازن را با توری دارای
چشمههایی با سایز  10میکرومتر فیلتر کرده و فلوک تولیدی بهمیزان
 0/5میلیلیتر در هر لیتر به آب مخازن تیمارهای بیوفلوکی ( 75میلی
لیتر در هر مخزن) قبل از ذخیرهسازی ماهی اضافه شد .مالس چغندر
قند در آب تانکهای تیمارهای بیوفلوکی جهت باال بردن نسبت C/N
تا حدود  15اضافه شد .مقدار مالس چغندر قند طبق معادله Schryver
و همکاران ( )2008برحسب مقدار پروتئین جیره متفاوت بود و مقادیر
آن  1/78 ،2/35 ،2/99و  1/29گرم در  150لیتر آب بهترتیب در
تیمارهای  BFT-27% ،BFT-31% ،BFT-%35و  BFT-%23بود.
میزان مالس چغندر قند مورد نیاز با مقداری از آب مخزن مخلوط شد
و پس از آخرین وعده غذایی بهمقدار مساوی به هر مخزن اضافه شد
(.)2012 ،Avnimelech
معادله  Schryverو همکاران ( )2008به صورت زیر تعریف شده است:
 = 15 XYPKمقدار مالس چغندر قند (گرم در متر مکعب آب)
در این معادله:
 =Xتراکم ماهی (گرم/مترمکعب) )0/05=5%( =Y ،مقدار غذا بر حسب
درصد وزن بدن =P ،مقدار پروتئین غذا =K ،مقدار نیتروژن غذا
جیرههای آزمایشی :چهار جیره شامل  31 ،27 ،23و  35درصد
پروتئین براساس ترکیب تقریبی اجزای مختلف تشکیلدهنده جیره
تولید شدند (جدول  .)1جهت تهیه جیرهها ،ابتدا مواد خشک جیره با
هم مخلوط شدند و سپس روغن ماهی ،روغن سویا و مقداری آب گرم
اضافه شد و مجدداً مخلوط شدند .خمیر نرم و مرطوب حاصله از طریق
چرخ گوشت با چشمه  1/5میلیمتری به پلت تبدیل شد و سپس پلت-
های حاصله در مجاورت هوا ،تا زمانی که رطوبت آنها به  10درصد
کاهش یابد ،خشک شدند .بعد از خشک شدن،
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پلتهای رشتهای شکسته شده و به قطر  2میلیمتر برش خوردند و
تا زمان استفاده در کیسههای پالستیکی در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .جهت آنالیز شیمیایی جیرههای تولید شده نمونههایی
از همه جیرهها به آزمایشگاه فرستاده شد و ترکیب شیمیایی آنها
تعیین شد (.)2005 ،AOAC
جدول :1درصد ترکیب و ارزش غذایی جیرههای آزمایشی مورد
استفاده در سطوح مختلف پروتئینی
مواد جیره (درصد)
ذرت
گندم
کنجاله سویا
پودر ماهی
روغن ( %50روغن ماهی و %50
روغن سویا)
مکمل ویتامینی و معدنی
ال -لیزین
ال -ترئونین
سلولز
جمع
آنالیز تقریبی جیرههای غذایی
انرژی قابل هضم
پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
خاکستر کل ()%
فیبر خام ()%

سطح پروتئین جیره (درصد)
27
31
35
28/47 19/21
9/96
12
12
12
16/55 27/09 37/63
21/5
21/5
21/5

23
37/6
12
6/03
21/5

7/63

8/9

10/16

11/45

3
0/06
0/22
8
100

3
0/1
0/2
8
100

3
0/13
0/19
8
100

3
0/24
0/18
8
100

3200
35
11/03
5/17
2/89

3200
31
12/33
4/63
2/45

3200
27
13/64
4/09
2/01

3200
23
14/96
3/54
1/58

ارزیابی پارامترهای کیفی آب :پارامترهای کیفی آب شامل
اکسیژن محلول و دما با استفاده از اکسیژنمتر مدل Aqua Lytic AL15
ساخت کشور آلمان و  pHبا استفاده از پی اچ متر (راد طب نوین،
ساخت ایران) بهصورت روزانه قبل از اولین غذادهی اندازهگیری شد.
پارامترهای آمونیاک ،نیتریت ،نیترات و قلیاییت در آب فیلتر شده با
کاغذ صافی واتمن شماره  42با استفاده از کیتهای مخصوص در
دستگاه فتومتر ( ،Wegtech 7100ساخت کشور انگلستان) بهصورت
هفتگی اندازهگیری شدند .جهت اندازهگیری مواد جامد معلق کل
( )TSSبهصورت هفتگی 100 ،میلیلیتر از آب مخازن را با کاغذ صافی
فیلتر کرده و کاغذ صافی را در آون در درجه حررات  110درجه
سانتیگراد بهمدت  2تا  4ساعت قرار داده تا خشک شود ( Azimو
.)2008 ،Little
پارامترهای رشد :نمونهبرداری از ماهیان جهت برآورد وزن در
ابتدای آزمایش و هر دو هفته یکبار انجام شد و براساس اندازهگیریهای
انجام شده مواردی از قبیل میانگین وزن نهایی ،درصد وزن حاصله،
ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه و درصد بقا محاسبه شد .افزایش
193

بررسی کیفیت آب و رشد بچهماهی کپورمعمولی تحت تغذیه با جیرههای حاوی....

محمودیخوشدرهگی و همکاران

وزن ( )Weight Gainبرحسب گرم و افزایش طول بدن ()Length Gain

بر حسب سانتیمتر از طریق روابط زیر محاسبه شد:
وزن اولیه  -وزن ثانویه = افزایش وزن
طول اولیه  -طول ثانویه = افزایش طول بدن
ضریب رشد ویژه ( )Specific Growth Rateبا استفاده از فرمول زیر
محاسبه شد ( Watanabeو همکاران:)1993 ،
∗ 100

وزن اولیه بدن 𝑛𝐿  −وزن نهایی بدن 𝑛𝐿

= ضریب رشد ویژه

تعداد روزهای پرورش
ضریب تبدیل غذایی ( )Feed Conversion Ratioبا استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد Luz( :و همکاران)2008 ،
میزان غذای خشک خورده شده )گرم(

= ضریب تبدیل غذایی

میزان افزایش وزن بدن)گرم(
درصد بقا یا بازماندگی از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:
∗ 100

تعداد نهایی ماهی
تعداد اولیه ماهی

= درصد بازماندگی

آنالیز آماری :ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovبررسی شد .دادههایی که نرمال
نبودند با تبدیل لگاریتمی و آرک سینوس نرمال شدند .نتایج بهدست
آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی ،با استفاده از نرمافزار SAS
ورژن  )SAS Institute, Cary, NC, USA( 9.1مورد تجزیه آماری قرار
گرفت .تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح
احتمال  95درصد انجام شد.

نتایج
پارامترهای کیفی آب :میانگین دمای آب ،اکسیژن محلول،
 ، pHمواد جامد معلق کل و قلیاییت در طی دوره آزمایش در جدول
 2نشان داده شده است .میانگین دمای آب در تیمار شاهد بهمیزان
 16/63±0/44درجه سانتیگراد بود که از سایر تیمارهای بیوفلوکی
کمتر بود درحالیکه میانگین اکسیژن محلول ( 5/33±0/22میلیگرم
در لیتر) و  )8/05±0/2( pHدر تیمار شاهد از تیمارهای بیوفلوکی بیشتر
بود .مقدار مواد جامد معلق کل در تیمار شاهد بهطور معنیداری کمتر
از سایر تیمارهای بیوفلوکی بود ( )P<0/05ولی بین تیمارهای بیوفلوکی
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05مقدار قلیاییت آب بین
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشت ( .)P>0/05غلظت
ترکیبات نیتروژنی غیرآلی محلول شامل آمونیاک (شکل  ،)1نیترات
(شکل  )2و نیتریت (شکل )3در تیمارهای مختلف در طی دوره آزمایش
ارائه شده است .کمترین مقدار آمونیاک در سه هفته آخر پرورش
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(هفته ششم ،هفتم و هشتم) در تیمارهای بیوفلوکی  BFT-%27و
 BFT-%23مشاهده شد که با سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان
دادند ( .) P<0/05باالترین مقدار نیترات در طول دوره آزمایش در
تیمارهای شاهد و  BFT-%35مشاهده شد که اختالف معنیداری با
سایر تیمارها نشان دادند ( ،) P<0/05ولی بین تیمارهای ،BFT-%31
 BFT-%27و  BFT-%23و یا بین تیمارهای شاهد BFT-%35 ،و
 BFT-%23اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05مقدار نیترات
در دو هفته اول دوره آزمایشی بین تیمارهای مختلف اختالف معنی
داری نشان نداد ( ،)P>0/05اما در هفته سوم باالترین و کمترین مقدار
نیترات بهترتیب در تیمارهای  BFT-%23و تیمار شاهد مشاهده شد
که با سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان دادند ( .)P<0/05در هفته
چهارم ،باالترین مقدار نیترات در تیمار  BFT-%35مشاهده شد که با
سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان داد ( ،)P<0/05اما بین سایر
تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05در هفته پنجم
مقدار نیترات بین تیمارهای مختلف اختالف معنیداری نشان نداد
( .)P>0/05در هفته ششم آزمایش باالترین و کمترین مقدار نیترات
بهترتیب در تیمارهای  BFT-%23و  BFT-%35مشاهده شد که با
سایر تیمارها اختالف معنیداری داشت ( .)P<0/05در هفته هفتم
باالترین مقدار نیترات در تیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارها
اختالف معنیداری نشان داد ( .)P<0/05در هفته آخر دوره آزمایشی
بین تیمارهای مختلف در مقدار نیترات اختالف معنیداری مشاهده
نشد ( .)P>0/05مقدار نیتریت در طول دوره آزمایش بین تیمارهای
مختلف تفاوت معنیداری نشان نداد ( .)P>0/05باالترین مقدار نیتریت
( 6/92میلیگرم در لیتر) در طول دوره آزمایش در تیمار BFT-%35
در هفته چهارم مشاهده شد و سپس روند کاهشی داشت ،بهطوریکه
مقدار نیتریت در هفته آخر پرورش در تیمارهای  BFT-%35و BFT-%23
به کمترین مقدار در مقایسه با سایر تیمارها رسید و با تیمار شاهد
اختالف معنیداری نشان دادند (.)P<0/05
پارامترهای رشد :پارامترهای رشد بچهماهیهای کپورمعمولی
در تیمارهای مختلف آزمایشی در جدول  3ارائه شده است .درصد بقا
در تیمار شاهد بهطور معنیداری باالتر از تیمارهای بیوفلوکی بود
( ،)P<0/05اما هیچ تفاوت معنیداری در درصد بقا بین تیمارهای
بیوفلوکی مشاهده نشد ( .)P>0/05میانگین وزن نهایی بچهماهیان،
درصد وزن حاصله و ضریب رشد ویژه در تیمارهای  BFT-%31و
 BFT-%27بهطور معنیداری باالتر از سایر تیمارها بود (.)P<0/05
باالترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تیمار  BFT-%23مشاهده
شده که از نظر آماری تفاوت معنیداری با تیمارهای دیگر داشت
(.)P<0/05
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جدول :2میانگین (±انحراف معیار) متغیرهای کیفی آب در تیمارهای مختلف در طی دوره آزمایش
پارامترها
دمای آب (درجه سانتیگراد)
اکسیژن محلول آب (میلیگرم در لیتر)
pH

مواد جامد معلق کل ()TSS
قلیاییت کل (میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر)

تیمار

شاهد
16/63±0/44
5/33±0/22
8/05±0/2
55/13±22/78b
164/5±9/29a

BFT-%35

BFT-%31

BFT-%27

BFT-%23

0/56 ±17/87
0/63±4/35
0/29±7/75
519/58±59/77a
152/79±21/02 a

0/47±17/5
0/53±4/6
0/27±7/82
444/25±86/23a
178/92±28/39 a

0/53±17/43
0/54±4/5
0/33±7/72
421/58±202/07a
172/79±19/33 a

0/44±17/51
0/45±4/61
0/23±7/78
343/96±101/25a
190/83±39/47a

بحث

شکل  :1نوسانات غلظت آمونیاک در تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل  :2نوسانات غلظت نیترات در تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل  :3نوسانات غلظت نیتریت در تیمارهای مختلف آزمایشی

در تیمار شاهد بهعلت تعویض روزانه آب ،مقدار دمای آب کمتر
از تیمارهای بیوفلوکی بود .در سیستم پرورش ماهی در تیمارهای
بیوفلوکی وجود جوامع باکتریایی هتروتروفی باعث کاهش مقدار
اکسیژن محلول در این تیمارها نسبت به تیمار شاهد شده است ،زیرا
همه جوامع میکروبی همانند گونههای ماهی نیازمند اکسیژن محلول
هستند Olah .و همکاران ( )1987میزان مصرف اکسیژن باکتریها
در استخر ماهی را مطالعه کردند و دریافتند که  %77از مصرف کل
اکسیژن مربوط به باکتریها است .تحقیقات متعددی توسط Visscher
و  Avnimeleche ،)1991( Duerrو همکاران ( )1992و  Sunو
همکاران ( )2001صورت پذیرفته است و اظهار داشتهاند که جمعیت
باکتریهای هتروتروفی مقدار زیادی از اکسیژن محلول در استخرهای
پرورش ماهی را مصرف میکنند .در مطالعه حاضر با وجود اینکه
هوادهی در همه تیمارها بهطور مداوم انجام شد ،با این وجود مقدار
اکسیژن محلول در تیمارهای بیوفلوکی از مخزن شاهد کمتر بود .در
مخازن حاوی تیمارهای بیوفلوکی مقدار  PHبهعلت افزایش دیاکسید
کربن در نتیجه تنفس باکتریهای هتروتروفی ممکن است کاهش یابد
که در مطالعه حاضر نیز مقدار  PHدر تیمار شاهد از تیمارهای
بیوفلوکی بیشتر بود که چنین روندی در مطالعات  Taconو همکاران
( )2002و  Wasieleskyو همکاران ( )2006نیز گزارش شده است.
میانگین غلظت  TSSدر تیمار شاهد بهطور معنیداری کمتر از
تیمارهای بیوفلوکی بود .در مطالعه حاضر تالش شد که با تهنشین کردن
آب تیمارهای بیوفلوکی در یک سطل مقدار  TSSرا زیر  600میلیگرم
در لیتر حفظ نمود .با اینکه این عمل صورت پذیرفت ،اما مقادیر TSS
در دو هفته آخر تقریباً به  1000میلیگرم در لیتر رسید .این موقعیت
غیرقابل کنترل همچنین توسط  Azimو  )2008( Littleنیز برای
سیستمهای بیوفلوکی گزارش شده است ،با این وجود هیچگونه تاثیر
منفی روی بقای ماهی یا رشد در گروه بیوفلوکی در طول دوره آزمایش
مشاهده نشد .کمترین مقدار قلیاییت در تیمار  BFT-%35مشاهده
شد که ممکن است مربوط به نرخ باالتر نیتریفیکاسیون و تنفس توسط
میکروارگانیزمها باشد .نیتریفیکاسیون برای اکسیدکردن  1میلیگرم
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جدول :3نتایج آزمون دانکن پارامترهای رشد در ماهیهای تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین در جیره (انحراف معیار  ±میانگین)
پارامترها
میانگین وزن اولیه (گرم)
میانگین وزن نهایی (گرم)
درصد وزن حاصله ()%
ضریب رشد ویژه ()%
درصد بقا ()%
ضریب تبدیل غذایی

CW – %35

17/81±0/04a
28/78±0/99b
61/53±5/95b
0/85±0/06b
100±0/0a
2/22±0/19b

BFT – %35

17/56±0/21a
26/7±0/45c
52/12±4/29c
0/75±0/05c
83/33 ±15/27 b
2/97±0/57ab

نیتروژن آمونیاکی تقریباً به  4میلیگرم در لیتر اکسیژن و  8میلیگرم
در لیتر بیکربنات نیاز دارد ( Sharmaو 1977 ،Ahlert؛  Gujerو
 )1974 ،Jenkinsو بنابراین قلیاییت و  PHدر آب کاهش مییابد.
تجمع ترکیبات غیرآلی نیتروژنی (آمونیاک ،نیترات و نیتریت) در
سیستمهای پرورشی مربوط به غذای خورده نشده و محصوالت دفعی
است .کنترل این ترکیبات نیتروژنی غیرآلی در سیستمهای بیوفلوکی
میتواند از طریق کاهش مقدار پروتئین غذا جهت افزایش دسترسی
به کربن آلی در آب یا افزودن ترکیبات کربوهیدراتی با نسبت C/N
مناسب جهت تحریک رشد باکتریهای هتروتروفی انجام شود (Azim
و همکاران2008 ،؛ 2006 ،Hargreaves؛  .)1999 ،Avnimelechاز نظر
تئوری ،غلظتهای آمونیاک ،نیترات و نیتریت در سیستمهای بیوفلوکی
درنتیجه تبدیل نیتروژن غیرآلی به بیوماس باکتریایی میبایست ثابت
و کم باشد ( Ebelingو 2007 ،Timmons؛  Schneiderو همکاران،
 .)2007در این آزمایش تقریباً  4هفته برقرار شدن نیتریفیکاسیون
کامل طول کشید (شکل  ،)1بهطوریکه مقدار آمونیاک در تیمارهای
بیوفلوکی در چهار هفته اول روند افزایشی داشت و باالترین مقدار
آمونیاک در تیمارهای بیوفلوکی در هفته چهارم مشاهده شد و بعد از
هفته چهارم مقدار آمونیاک شروع به کاهش نمود که تاًخیر در توسعه
نیتریفیکاسیون در تیمارهای بیوفلوکی میتواند بهعلت رقابت بین
باکتریهای هتروتروفی و باکتریهای نیتریفیکاسیونی برای آمونیاک
مخصوصاً در غلظتهای محدود آمونیاک باشد ( Maloneو همکاران،
 .)2006مالس چغندرقند اضافه شده به مخازن تیمارهای بیوفلوکی
رشد باکتریهای هتروتروفی را تحریک میکند که سرعت رشد آنها
حدود  10برابر رشد باکتریهای نیتریفیکاسیونی است (،Hargreaves
2006؛  Schneiderو همکاران2006 ،؛  Tchobanoglousو همکاران،
 .)2003تجمع نیترات و نیتریت در هفتههای اول ممکن است ناشی از
پروسههای نیتریفیکاسیونی باشد که در سیستمهای بیوفلوکی رایج است
( Zhaoو همکاران2012 ،؛  Xuو همکاران2012 ،؛  Widanarniو
همکاران2012 ،؛  Azimو  .)2008 ،Littleاما کاهش نیترات و نیتریت
از چهارمین هفته تا انتهای آزمایش احتماالً بهعلت آلی شدن توسط
باکتریهای هتروتروفی رخ میدهد که از پروسههای نیتریفیکاسیونی
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تیمارها

BFT – %31

17/58±0/12a
30/09±0/33a
71/12±1/42a
0/96±0/02a
86/67±6/67 b
2/15±0/15b

BFT – %27

17/52±0/08a
29/92±0/28a
70/78±0/95a
0/95±0/00a
91/11±9/62 ab
2/15±0/17b

BFT – %23

17/62±0/04a
25/43±0/98d
44/41±5/7c
0/65±0/07 d
81/11±13/88 b
3/49±0/78 a

جلوگیری میکند .همچنین ممکن است در طی آزمایش دنیتریفیکاسیون
هم رخ دهد ( Luoو همکاران2013 ،؛  Azimو .)2008 ،Little
میانگین غلظت نیترات و نیتریت در تیمار شاهد باالتر از تیمارهای
بیوفلوکی بود که این امر موافقت میکند که احتماالً در این تیمار
نیتریفیکاسیون رخ میدهد .غلظت باالی ترکیبات نیتروژنی غیرآلی
در تیمار شاهد نشان میدهد که کربن آلی کافی در دسترس جهت
تبدیل شدن ترکیبات نیتروژنی غیرآلی به بیوماس باکتریایی در
مقایسه با تیمارهای بیوفلوکی وجود ندارد .بیوفلوکهای رشد کرده
در تیمارهای بیوفلوکی بهطور معنیداری عملکرد رشد ماهی را در
مطالعه حاضر بهتر کردند .رشد ماهی برحسب درصد وزن حاصله و
ضریب رشد ویژه ،تمایلی از افزایش را همراه با افزایش سطح پروتئین
جیره از  %23تا  %31نشان داد که این پارامترها در ماهیان تیمارهای
 BFT-%27و  BFT-%31بهطور معنیداری از سایر تیمارها باالتر بود
و کمترین رشد در تیمار  BFT-%23مشاهده شد که این مساله شاید
بهدلیل کافی نبودن پروتئین جیره غذایی برای رشد باشد .بیشتر
مطالعات صورت گرفته روی سیستمهای بیوفلوک ،افزایش معنیداری
عملکرد رشد آبزیان پرورشی را گزارش نمودهاند ( Luoو همکاران2014 ،؛
 Xuو 2012 ،Pan؛  Azimو  .)2008 ،Littleدر مطالعه Avnimelech
و همکاران ( )1999که جذب غذا و پاسخ به کربوهیدارتهای اضافه
شده به سیستم ماهی تیالپیا را بررسی کردند ،رشد باالتر ماهی را در
استخرهای بیوفلوکی که با غذای  %20پروتئین تغذیه شده بودند در
مقایسه با ماهیان استخرهای بدون بیوفلوک و تغذیه شده با غذای
 %30پروتئین گزارش کردند .در مطالعه حاضر وزن نهایی ماهیان در
تیمارهای  BFT-%31و  BFT-%27بهطور معنیداری باالتر از ماهیان
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

) نیز نشان2011(  و همکارانPoleo .بودند رشد باالتری را نشان دادند
%44 دادند که تفاوتی در رشد ماهیان سیستم بیوفلوک که با غذای
 پروتئین و ماهیان در سیستم کنترل تغذیه شده با%28 پروتئین و
%81  میانگین نرخ بقا باالی، در این مطالعه. وجود نداشت%44 غذای
بود و بین چهار تیمار بیوفلوکی با چهار سطح پروتئین در جیره هیچ
Pan  وXu  که با نتایج مطالعات،تفاوت معنیداری مشاهده نشد
 شاخص.) مطابقت داشت2014(  و همکارانCorreia ) و2014(
 نسبت بهBFT-%27  وBFT-%31 ضریب تبدیل غذایی در تیمار
 وNajdegerami تیمار شاهد کمتر بود که منطبق با نتایج مطالعات
-) میباشد که تایید می2016(  و همکارانAzimi ) و2016( همکاران
کند افزودن یک منبع کربنی آلی مانند مالس موجب افزایش جمعیت
-باکتریهای هتروتروفی و بهبود راندمان رشد ماهی کپورمعمولی می
 با توجه به نقش مفید تکنولوژی بیوفلوک در بهبود کیفیت آب.شود
که باعث کاهش هزینههای تصفیه آب (کاهش هزینههای تصفیه آب
) در مقایسه با تکنولوژیهای رایج تصفیه آب در آبزیپروری%30 تا
میشود و نیز نقش آن در بهبود رشد ماهی بهعلت تغذیه از بیوفلوک
های کم هزینه و غنی از پروتئین که بهطور مکمل یک سود بالقوه روی
هزینههای غذا (راندمان استفاده پروتئینی در سیستمهای بیوفلوک
،Crab(  برابر باالتر است) ایجاد میکند2 درمقایسه با استخرهای رایج
 استفاده از این.)2008 ،Schryve ؛2008 ، و همکارانCrab ؛2010
فنآوری را برای پرورش گونههایی از آبزیان که قادر به تحمل شرایط
-6(  تحمل سطوح متوسط اکسیژن محلول،بیوفلوکی (بقا در تراکم باال
 تحمل، تحمل میزان باالی جامدات معلق در آب،) میلیگرم در لیتر3
، دارا بودن دستگاههای فیلترکننده،میزان باالی ترکیبات نیتروژنی
 در مجموع.عادت همه چیزخواری) میباشند میتوان توصیه نمود
BFT-%27  وBFT-%31 کیفیت آب و رشد ماهیها در تیمارهای
نسبت به تیمار شاهد بهتر بود و بنابراین بهترین جیره برای ماهی
 جیرهای با مقدار،کپورمعمولی جهت پرورش در سیستم بیوفلوک
. پروتئین توصیه میگردد%31  تا27 پروتئین در محدوده
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