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 پروریاهمیت کیفیت آب در آبزی

 

 چکیده:

در برابر   انیرشد و مقاومت آبز یبر رو یعمده ا ریکند تاثی م یدر آن زندگ یکه ماه یطیمح ییایمیو ش یکیزیف طیشرا

محلول  ژنیاکس زانیم دارد. یپرورش ماه ییو کارا یبازده ،یرشد ماه تیفیها، سرعت و کحمله انگل ،یعفون یهایماریب

تواند بر گرم میمیلی 5-9. حفظ شرایط اکسیژنی در محدوده باشدیم یپرورش یهر ماه یآب برا تیفیشاخص ک نینخست

از  یزائد ناش تیمتابول نیتر یاست و اصل یماه یگازها برا نیتریاز سم یکی اکیمونآباشد. تولید تاثیر زیادی داشته

تغذیه صحیح، پاالیی مناسب در تولید و حذف آمونیاک از محیط  باشد.یم یمصرف یموجود در غذا نیپروتئ سمیکاتابول

تراکم، غذادهی و کوددهی و  است.  نیتریت محصول میانی در اکسیداسیون بیولوژیک آمونیاکدارد.  پرورش اهمیت زیادی

هایی از نیترات در اغلب  وجود چنین غلظت   کند.ی میجلوگیر  از تجمع و ایجاد نیتریت  به ویژه با اکسیژن دهی مناسب استخرها

داد. تیره شدن پوست، باز   پیشنهاد راهنما را می توان به عنوان لیتر بر میلی گرم 1 حداکثر مقدار .منابع آبی غیرمحتمل است

 ست.  مقادیرکردن سرپوش آبششی، کاهش رشد، باد کردن شکم و تغییر رنگ تیغه های آبششی از عالئم  کربن دی اکسید ا

 لیتر در  میلی گرم 80 - 100 قبول قابل میزان برای ذرات معلق کند. تجاوز لیتر در گرممیلی 10 از نباید کربن دی اکسید

 شود. دمایبرای آبزی پروری توصیه می  کلی  محلول  ذرات  لیتر  در  میلی گرم  400  قبول  قابل  میزان  کلی و حداکثر  معلق  ذرات

. به کندمی  تنظیم  را  آمونیاک  یونیزاسیون  نیز  و  فتوسنتز  و  تجزیه  میزان  دارد،  نگه  تواندمی  آب  که  را محلولی  اکسیژن  میزان  آب

 یپرور یآبز یبر مناسب بودن آن منابع  برا یدیشد راتیآن در زمان پرورش، تاث تیریو مد یمنابع آب عتیطبطور کلی 

 دارد. یپرور

 کارایی تولیدپروری، کیفیت آب، کلمات کلیدی: آبزی
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 مقدمه

قرار  آب با نزدیک تماس در پوست و آبشش طریق از ماهیپرورشی دارد.  ماهیان سالمت تأمین در کلیدی نقش آب کیفیت

 سمی بالقوۀ متابولیتهایو  فراهم را  ماهی حیات برای نیاز مورد اکسیژن آب،حساس می باشد.  آب  نامناسب  کیفیت به دارد لذا

 را تولید بازدهی و رشد فیزیولوژی ،مناسب  نا کیفیت با آب .میکند محافظت ماهی از زمین جاذبۀ مقابل درمی برد و  بین از را

  و نیاز مورد آب میزان ویژگی دو به  توجه  با  آب  کیفیت .میشود جمعی  تلفات  سبب شدید موارد در و  میدهد قرار تأثیر تحت

 .میشود تقسیم دسته سه   به آب کیفیت شاخصهای اساس این بر، میشود لحاظ مدیریت اعمال

 اکسیژن، مانند است کنترل تحت زیادی میزان به و میشوند ایجاد مزرعه دار توسط آب درمان راه از که شاخصهایی  -1

 .نیتریت و کربن اکسید دی آمونیاک،

  اسیدیته،  مانند  بوده  مزرعه  مدیریت  کنترل  از  خارج زیادی  میزان  به  که  چشمه  سر  در  آب  شیمی  به  مربوط  شاخصهای  -2

 .سنگین  فلزات غلظت و یالکتریک هدایت قابلیت  دما، سختی، قلیاییت،

 .گازها شدن فوق اشباع  و معلق جامد مواد نیترات، مانند پرورش مدیریت اعمال به مربوط شاخصهای  -3

 محلول اکسیژن کمبود

  به اتمسفر از فعال غیر طور به کسیژنمی باشد، ا پرورشی ماهی هر برای آب کیفیت شاخص نخستین محلول اکسیژن میزان

 .ارتفاع و شوری دما، نظیر عواملی  به بستگی آن حاللیت میزان حداکثر و یابد می انتشار آب درون

 ماهی نیاز از پایینتر محلول اکسیژن غلظت اگر می باشد و  آبششها در غیرفعال انتشار طریق آب  از  ماهی توسط اکسیژن جذب

 ضریب  افزایش  رشد،   میزان  کاهش   موجب ، لذا  کند  تبدیل  استفاده  قابل   شکل  به   را  انرژی  کارآمدی  به طور  نمیتواند  اهی ، مباشد

موجب بروز عالیم بالینی متعددی می گردد که برخی از آنها عبارتند   اکسیژن  کمبودمی گردد.    تحرک  کاهش  و  غذایی  تبدیل

 از: 

 بی اشتهایی •

 رشد میزان کاهش •

 .تحرک کاهش •

 تنفسی اختالل •

 بافتی انوکسی/هیپوکسی و •
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 بیهوشی •

 گروهی تلفات •

 ورودیها در تجمع •

 آب  سطح  سمت به آامدن •

 توصیه ها: 

 لیتر بر گرم میلی 5 - 6 نیاز مورد غلظت حداقل

 :محلول اکسیژن میزان حداقل وردآ بر  هنگام اساسی  نکتۀ چند

  و سوخت زیرا دارند سردتربه آب  نسبت گرمتر آب در بیشتری اکسیژن به نیاز مشخص اندازۀ با و گونۀ یک ماهیان -1

 .است بیشتر گرمتر  آب در  آنها ساز

  و  ساز  و  سوخت  میزان افزایش علت آن  که  دارند آن  قبل به  نسبت تغذیه  از  پس اکسیژن بیشتری مقدار به  نیاز ماهیها -2

 است. اکسیژن برای ویژه تقاضای

 .دارد معین سیستم یک در  ماهیها تعداد و اندازه به بستگی اکسیژن مصرف  -3

 میکنند. مصرف بزرگتر ماهیان به نسبت را بیشتری اکسیژن کوچکتر ماهیان -4

  5 -  6 میزان پس، دارند نیاز شتریبی اکسیژن به و بوده زا استرس عوامل معرض در تنفسی اختالل دچار ماهیان  -5

 دامنۀ لذا تابستان فصل مشکالت مانند. نیست ماهی نیاز رفع برای امنی حاشیۀ زیرا است کم خیلی لیتر بر میلیگرم

 . دارد بستگی دما به که است لیتر بر گرم میلی 5 - 9 بین شده توصیه
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( و حداقل غلظت اکسیژن  1980، آنونگرم بر لیتر ) میلی  (kpa)کیلو پاسکال  101/ 325حاللیت اکسیژن در آب شیرین برابر با هوا در فشار  - 1جدول 

 (1996 ،پروری )به توصیۀ ودمایر محلول مورد نیاز برای ماهیان سردآبی در آبزی

 حاللیت اکسیژن  حداقل غلظت اکسیژن محلول مورد نیاز 

 اشباع  100%

 درجه حرارت

 گرم بر لیتر میلی درصد اشباع شدن گراد( )سانتی

71 1/9 8/12 5 

78 8/8 3/11 10 

81 3/8 1/10 15 

85 8/7 1/9 20 

 

 آمونیاک

 غذای در موجود پروتئین کاتابولیسم از ناشی زائد متابولیت ترین اصلیاست و  ماهی برای گازها ترین سمی از یکی آمونیاک

 مشکل  مقداری  آمونیاک  سمی  دوز  دقیق  بینی  پیش  لذا  ،  روز  طول  در  آمونیاک  دفع  مقادیر  در  تغییر  به  توجه  بامی باشد.    مصرفی

 براساس  صرفا  نمیتوان  را  آمونیاک  اثراتو    دارد  وجود  منابع  در  آمونیاک  کشنده  غلظت  مورد  در  تناقضهاییدلیل،    همین  به   است

 .کرد بینی پیش غیریونیزه آمونیاک غلظت

 آمونیاک منابع

 : از عبارتند در طبیعت آمونیاک منابع

 .صنعتی  مواد  و  کودها  رهاسازی  نظیر  انسانیمنابع   و  آتشفشان گدازههای  آلی،  مواد میکروبی  تجزیۀ  حیوانات،  و  گیاهان  توسط

 :پروری آبزی درو مهم ترین منابع آمونیاک 

 .میشود تولید ماهی خود  توسط ماهی پرورش مزارع در یافت شده بیشترآمونیاک •

 ادرار و  عومدف و ها آبشش طریق از دفعی آمونیاک •
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 نشده مصرف غذای تجزیۀ از تولیدی آمونیاک •

 ورودی آبهای در موجود آمونیاک •

 آمونیاک سمیت

 مغزی سلولهای مرگ و فیزیولوژیک اعمال بر تداخل و مرکزی عصبی سیستم  بر اثر طریق از آمونیاک حاد سمیت

 .منجرمیشود سلول مرگ به و کرده دپالریزه را غیرقطبی و ماهیچه فیبرهای آمونیاک،مقادیر باالی  بعالوه

  به  نیز اوره به آمونیاک تبدیل با ماهی بعالوه و  گلوتامین به سنتتاز گلوتامین تبدیل طریق از ماهی خون در آمونیاک زدایی سم

 .میکند کمک ان زدایی سم

 حاد سمیت مقادیر

برآورد شده   لیتر بر گرم میلی 0/  32 تا  حتی و 1/  1 تا 0/  16 از قزل آال برای ساعته LC50 ،96 میزان آزمایش 81 در

 است.  

 باشد لیتر بر گرم میلی 1 زیر باید (TAN) آمونیاک کلی مقدار و لیتر در گرم میلی 0/  02 تا قبول قابل دوز لذا

 مزمن اثرات

 موارد ذیل می گردد:  شامل ماهی قزل آال در آمونیاک )مزمن( مدت طوالنی اثرات

 آبشش( و متورم شدن )هییرپالزی آبشش به  آسیب •

 موکوسی ترشحات افزایش •

 پوست  رویی الیۀ بلندشدن •

 آبشش، المالهای چسبیدن  هم به و ثانویه المالی پایۀ سلولی ساختار تخریب •

 یونی، تعادل خوردن  هم به •

 کبد، عملکرد در اختالل •

 غذا،   جذب کاهش •

 رشد کاهش •

 غذا افزایش تبدیل •
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 باله ساییدگی افزایش •

 دهند می قرار تأثیر تحت را آمونیاک سمیت که عواملی

 محلول اکسیژن کاهش  -1

2- pHافزایش : pH میزان .میشود غیریونیزه آمونیاک )فرم سمی آمونیاک( میزان افزایش سبب( LC50 ،96 با  ساعته  

 (.میشود ، زیادتر6 از پایینتر pH اما یابد می کاهش 6 به 9 از pH کاهش

 .نیست مشخص آمونیاک سمیت  بر ان اثر  دارد، آمونیاک اشکال توزیع بر دما که اثری از غیر: دما -3

 مونیاک،  حاد  تحت  مقادیر  بهقزل آال    گیری  قرار  معرض در  از  پیش  که  دارد  وجود  شواهدی:  محیط  به  پذیری  عادت -4

 سم در دخیل آنزیم افزایش تنظیم سبب به عادت پذیری که شد بیان .مییابد افزایش محیطی آمونیاک به آن تحمل

 میدهد؛ رخ آمونیاک زدایی

 نشان تحمل نوسان حال در مقادیر از بیش آمونیاک ثابت مقادیر به  ماهی که شده بیان: آمونیاک مقادیر نوسانهای  -5

 .میدهند

 . دهد می افزایش قزل آال  برای را آمونیاک  بودن سمی شناکردن، که شده گزارش: فعالیت میزان -6

  تغذیه بنابراین. است سوخت وسازماهی آمونیاک، منبع مهمترین ماهی،  پرورش  شرایط در : بودن گرسنه/غذاخوردن -7

 آمونیاک به نسبت کمتری میزان به گرسنه ماهی به نسبت دهش تغذیه ماهی و داشته تأثیر آمونیاک میزان بر ماهی

 .است حساس محیطی

 به طور که ماهیانی زیرا. نیست قطعی مسئله این ولی میدهد، افزایش ماهی برای را آمونیاک سمیت استرس: استرس  -8

  سمیت   برابر  در   محافظت  موجب  که  داده  افزایش  را  آمونیاک  زدایی  سم  سیستم  میگیرند،  قرار  استرس  معرض  در  مکرر

 شود. می آن

 نسبت کمتری میزان به  را  آمونیاک شکل  دو میان توازن (آب در شده  حل مواد) آب  یونی قدرت: آب یونی قدرت  -9

 .میدهد قرار تأثیر تحت دما و pH به

  و کلسیم. میکند کم را  آن سمی اثرات  و  ماهی در آمونیاک غلظت  کاهش  موجب  آب در Na+ باالتر غلظتهای  -10

 سدیم جریان میزان یشاافز باعث  آبشش غشاء نفوذپذیری کاهش با 2Mg+ مانند آب در ظرفیتی دو کاتیونهای سایر

  دریا  بآ  به  نسبت  شیرین  آب  در  آمونیاک  سمیت  دلیل  همین  به.  دهند  می  کاهش   را  آمونیاک  سمیت  و   شده  درون  به

 است بیشتر
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 بطوری.  مییابد  کاهش   مدتی  از  پس   و  افزایش  الروی  مرحلۀ   از   آمونیاک  به   ماهی  تحمل:  ماهی  اندازه  و   زندگی  مرحلۀ  -11

 زرده کیسه کامل طور به هنوز که قزل آال الرو تحمل.  است جوانی در گرمی 1 - 4 حدود در تحمل حداکثر که

 .است بالغقزل آالی  از بیشتر مرتبه 50 نشده جذب اش

 

 نیتریت

 بالینی عالیم و منابع

+) آمونیاک اکسیداسیون از نیتریت -1
4NH )میشود تشکیل آبی محیط در. 

 باکتریهای سپس و کرده اکسید نیتریت به را نیتروزوموناس،آمونیاک جنس به متعلق نیترات کننده باکتریهای -2

 . کند می تبدیل نیترات به را نیتریت نیتروباکتر،

 یافت می گردد.  کشاورزی زهکشی و فاضالب جریان نظیر نیتریت باالی غلظتهای -3

 آمونیاک  اکسیداسیون  اگر   .است  ماهی  توسط  شده  ایجاد  آمونیاک  اکسیداسیون  نیتریت،  اصلی  منبع  ماهی،   پرورش  در -4

 افزایش نیتریت غلظت شود  جلوگیری آمونیاک اکسیداسیون فرآیند از  اگر یا و بیشتر نیتریت اکسیداسیون میزان از

  .یابد

  که شود می پمپ غلظت، برخالف گرادیان و جذب کلراید سلولهای طریق از فعال به طور نیتریت شیرین، آب ماهیان در

 تبدیل و قرمز گلبولهای به نیتریت ورود با .شود  آب غلظت با در مقایسه خون نیتریت غلظت شدن برابر 10 موجب میتواند

+2Fe3   به   هموگلوبین  در  موجود+Feهموگلوبین  تبدیل  موجب(Hb)  هموگلوبین  مت  به(MetHb)    .هموگلوبین  متمی شود  

 هیپوکسیی نتیجه دردچار اختالل شده و ماهی  درماهی اکسیژن انتقال سیستم لذا و بوده اکسیژن به اتصال برای ظرفیت فاقد

و   خون  قهوهای رنگ  واسطۀ به که میشود نامیده قهوهای خون بیماری یا هموگلوبینمیا-مت را حالت ینا .میشود ناتوان

 می رسد(. درصد 70 - 80 به خون هموگلوبین مت مقداراست ) شده نامگذاری ماهی آبششهای

 صورت هر به. است درصد 3تا  1 مقادیر در اغلب و می آید به وجود ماهی خون در طبیعی مت هموگلوبین به طور •

  گزارش درصد 25 از  بیش مقادیر در  بالینی و نشانه های است  مضر ماهی  سالمتی برای درصد 10 از بیش مقادیر

 .میشود

 در نکروتیک و هموراژی و آسیبهای آبشش پوششی الیه جداشدن و هیپرپالزی هیپرتروپی، موجب نیتریت افزایش •

 .است اکسیژن کمبود دچار ماهی زیرا است دیگرعالئم از مبتال ماهی در  فعالیت عدم و کرختی -تیموس
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 آنزیم حاوی ماهی قرمز خون گلبولهای زیرا است، برگشت پذیر نیتریت وسیلۀ به ایجادشده مت هموگلوبین •

 .میکند هموگلوبین احیا به  را مت هموگلوبین که بوده ردوکتاز متهموگلوبین

 .مییابد بهبود طورکامل به ماهی یابد، کاهش کشنده حد به متهموگلوبین رسیدن از قبل آب در نیتریت مقادیر اگر  •

 

 : آن سمیت بر موثر عوامل و نیتریت سمیت

  آب  شیمی  سمیت  زیاد  دامنه  علت می باشد،     لیتر  بر  میلیگرم  12/   6  تا  0/    19  دامنۀ  در  قزل آال  برای  ساعته LC50  ،96  مقادیر

  نظر  به و یابد می انتقال ماهی به آبشش کلرید سلولهای طریق از نیتریت .است  آب  کلرید یون غلظت  تر  اختصاصی طور به یا

 جذب  مییابد،  افزایش  کلرید  یونهای  غلظت  زمانیکه  .میکند  رقابت  نیتریت  با  انتقال  برای  آب  در  کلرید  یونهای  وجود  که  میرسد

 .میکند پیدا کاهش نیتریت

 ( 1986آال )لویس و موریس ودن حاد نیتریت برای قزلب شدۀ سمی ارقام انتخاب -2جدول 

50LC96  2 ساعتهCl 

(mg/L) 
pH 

+2Ca 

(mg/L) 

 قلیاییت

3(CaCOوmg/L) 

24/0 35/0 9/7 60 176 

3 10 7/7 52 171 

8 20 7/7 52 171 

11 40 7/7 52 171 

 : نیتریت سمیت بر موثر عوامل سایر

  در  معمول طور به  برومید اما . است نیتریت بودن سمی  بر بیشتری اثر  دارای کلرید به  نسبت برومید که  شده  گزارش : برومید

 .است توجه مورد تحقیقاتی لحاظ از لذا ، ندارد وجود شیرین آبهای
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  از کمتر اثرش  اما  دارد، نیتریت جذب در کلرید مشابه اثر  و کرده جلوگیری آب  از کلرید بازجذب  از بیکربنات : بیکربنات

 .است کلرید

 شود می نیتریت سمیت بر کلرید محافتی اثر  افزایش موجب آبشش غشای بر اثر راه از کلسیم یون : کلسیم

 میکند تشدید  را سمیبودن اثر آب، در محلول اکسیژن غلظت  کاهش : اکسیژن

 میدهد افزایش را نیتریت سمیت دما افزایش رسد می بنظر : دما

  .مقاومتراست نیتریت به نسبت بزرگتر قزل آالی به نسبت کوچکتر، قزل آالی  : ماهی اندازۀ

 :توصیه

 . لیتر بر گرم میلی 0/ 1 نیتریت برای شده توصیه غلظت رحداکث

 :درمان

 اکسیژن تجویز •

 هوادهی •

 نمک تجویز •

 غذا قطع •

 نیترات

 3000 دامنۀ در آزادماهیان برای ساعته  LC50، 96 .آید می وجود به نیتروباکتر باکتری توسط نیتریت اکسیداسیون از نیترات

 قرارگرفتن  چونداد.    پیشنهاد  راهنما  عنوان  بهمی توان   را  لیتر  بر  گرم  میلی  1 حداکثر  مقداراما    .است  لیتر بر  گرم  میلی 1000  -

  دارای آب  جریان راه از  نیترات معرض در قرارگرفتن بنابراین، .یشودم جنینی مشکالت  ایجاد سبب  نیترات معرض در تخمها

 .است تخمریزی مراحل طی چشمگیر اثر

 کربن اکسید دی

  از انتشار راه  از  و شده یافت  لیتر در گرم  میلی 1 - 2 میزان به سطحی  آبهای بیشتر در  طبیعی طور به (CO2) کربن اکسید دی

 بیشتر مقادیر طبیعی طور به .آید می بهدست آبی ها میکروارگانیسم تنفس و رسوبات در آلی مواد میکروبی تجزیۀ اتمسفر،
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  وساز   سوخت  طریق  از  کربن  اکسید  دی  اصلی  منبع  ماهی  پرورش  در  .میشوند  یافت  ها  چاه  و  ها  چشمه  آب  در  کربن  اکسید  دی

 می شود.  تولید کربن اکسید دی واحد 1/  4 حدود  در میکند، تنفس ماهی که اکسیژن واحد هربه ازای   .است ماهی

( و HCO3-(، بی کربنات )H2CO3) اسیدکربنیک کربن، اکسید دی یونهای از مخلوطی آب با حل از پس اکسیدکربن دی

 ( تولید می کند. 2CO3-کربنات )

-2+CO3+H-+HCO3+HH2CO3CO2+H2O 

 .است شده حل کربن اکسید دی غالب، شکل ،5 از کمتر pH در .میشود تعیین pH وسیلۀ به بیشتر فرم هر توزیع درصد

 اسیدکربنیک  .دارد  را  درصد  بیشترین  کربنات  یون   =11pH  در   حالیکه   در  است،   غالب  شکل  بیکربنات  یون   ،  9  و   7  بین pH در

 .ودش می گرفته نادیده اغلب و  دارد وجود آب در اندک خیلی مقادیر در فقط

 سمیت

 یونهای حالیکه در هستند، سمی اشکال اسیدکربنیک و کربن اکسید آب،دی در شده حل اکسیدکربن دی اشکال از غیر به

 آب  کربن  اکسید  دی  افزایش.  میشود  گرفته  نادیده  اغلب  اندکش  میزان  علت  به  اسیدکربنیک  .نیستند  سمی  کربنات  و  بیکربنات

 عنوان  به  که  رفته  باال  خون  در  آن  میزان  لذا  و  کند  دفع  را)آندوژن(    داخلی  منشأ  با  اکسیدکربن  دی  نتواند  ماهی  تا  شود  می  سبب

 اکسیژن حمل ظرفیت و منجرمیشود اسیدوز به که یابد می کاهش خون  pH عمل، این نتیجۀ در .میشود شناخته هایپرکاپنیا

 مولکولهای و هموگلوبین میان اتصال خون، pH در کاهش .میدهد کاهش میشود، نامیده بور اثر که درفرآیندی را خون

 است هایپوکسمیا آن نتیجه که میشود اکسیژن مولکولهای رهاسازی سبب و میکند ضعیف را اکسیژن

 :شامل بالینی های نشانه

 دهان بازماندن •

 آبششی سرپوش کردن باز •

 .روشن قرمز رنگ به  آبشش تغییر رنگ تیغه های •

 لیتر( بر میلی گرم 12 باالی مقادیر در ها  کلیه در آهکی رسوبات نفروکلسینوزیس) بروز سخت آب در •

 پوست  شدن تیره •

   باد کردن شکم •

 رشد کاهش •
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 توصیه

 کند، تجاوز لیتر در میلیگرم 10 از نباید کربن اکسید دی مقادیر

 معلق ذرات

  و  رس ذرات مختلف های اندازه  در( نشده مصرف غذای گرده، آتشفشان، خاکستر رس،)  مختلف مواد شامل معلق  ذرات

  مصرف  غذای  ماهی،   پرورش  در  ساز  و   ساخت  و  معدن  استخراج  مانند  انسانی  فعالیت  از  ناشی  یا  طبیعی  صورت  به  خاک   رسوبات

  با  مواد به  معلق  ذرات  شوند  می اضافه  کلی معلق  ذرات  به  و گذشته زیستی فیلترهای از  ریز بسیار جانوران کود، ذرات نشده،

 فرار معلق  ذرات  عنوان  به  آن   آلی بخش  و  است  غیرآلی و  آلی اجزای دارای ذرات  .میشوند تعریف میکرومتر 1 از بزرگتر قطر

 .میشود شناخته

 نشین ته قابل ذرات، که شوند بندی دسته شدن نشین ته غیرقابل و شدن نشین ته قابل صورت به میتوانند همچنین معلق ذرات

 سیستم در ذرات سازترین مشکل شدن نشین ته غیرقابل ذرات .میباشند میکرومتر 100 از بزرگتر قطری دارای بزرگتر شدن

 . هستند پرورش های

  اتساع از ناشی کانونی ضایعات) تالنژکتازی و  تیغه ادم ها،  آبشش  های رشته چسباندن راه از یا فیزیکی طریق از  معلق ذرات

 کنند می عمل تغذیه در اختالل  و پوست  فرسایش انکوباسیون، طی در تخمها بردن بین از( عروق

 می شود.  خون کورتیزول افزایش و استرسموجب ایجاد  معلق مواد از لیتر در گرم میلی 400 قزل آال با قرارگیری درمعرض

 : غیرمستقیم اثرات

 می گردد.  آب اکسیژن کاهشو در نتیجه  BOD تقاضای افزایش موجب آلی معلق ذرات

  .نمایند تولید وآمونیاک درآمده معدنی صورت به توانند می ذرات برخی

 شده  آب pH کاهش سبب و کرده تولید تنفس طریق از را کربن اکسید دی معلق ذرات با مرتبط میکروارگانیسمهای برخی

 .دسته بندی شوند بیماریزا جزءعوامل نیز توانند می میکروارگانیسمها همچنین برخی از این

 توصیه
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 .دارد وجود  موجود در آب، معلق ذرات حداکثر بیان برای اندکی های توصیه معلق، ذرات نوع  و اندازه در تغییر علت به

 .داد  خواهد قرار تأثیر تحت را خراشیدن میزان نامنظم، تیز های  لبه حضور خصوصا  ذرات، شکل

 TSS کلی معلق ذرات لیتر در گرم میلی 80 - 100 قبول قابل میزان حداکثر

 TDS کلی محلول ذرات لیتر در گرم میلی 400 قبول قابل میزان حداکثر

 گازها اشباعیت

 تحت .گردد اتمسفر فشار از  بیش آب در شده  حل گاز چند یا یک نسبی فشار که میدهد رخ  هنگامی حد،  از  بیش یت اشباع

 نظیر طبیعی عوامل توسط تعادل این .هستند اتمسفر گازهای با توازن در آب در محلول گازهای نسبی فشار ، طبیعی شرایط

 .میکند تغییر سازی سد مانند فعالیتهایی ازطریق یا دما ناگهانی تغییرات طبیعی، آبشارهای

  فشار  در  ناگهانی  کاهش  دما،  در  ناگهانی  افزایش  جمله  از  مختلفی  مکانیسمهای  از  ناشی  میتواند  زیاد  یت اشباع  ماهی،  پرورش  در

 .باشد اکسیژن تزریق سیستمهای و سدها مجاری در یا هالوله در  هوا حبس و

 ( می باشدکف از غواص صعود اثر()Decompression sickness)فشار کاهش بیماری مشابه گازی حباب بیماری

  و  خون شود،  اشباع  گاز از حد از بیش آب اگر بنابراین شد، خواهند یکنواخت  آب نسبی فشار با ماهی بافتهای و خون: علت

  پوست،  به  سرعت  به  عروق  راه  واز  کرده  گازی  آمبولی  ایجاد  گاز  حبابهای  لذا  .میشود  اشباع  گاز  از  حد  از  بیش  نیز  ماهی  بافتهای

 میر و  مرگ به  منجر که  شده حیاتی اندامهای و قلب  رگهای مسدودشدن سپس  و  بافتی نکروز  باعث  و  یافته راه  ها باله  و  دهان

 میشود

 توصیه ها

 به توجه با ماهی مزمن مواجهه حداکثری ایمن حد .است دشواری کار (اشباع فوق) اشباع برای حداکثری عدد یک توصیه

 گشایی  تخم  مراحل  برای  درصد  ≤103  میبایست  اشباع  فوق  آزادماهیان  برای  کند  می  تغییر  ماهی  محیطی  شرایط  و  اندازه  گونه،

 .میباشد رشد مراحل برای صددر 105≥و  

 اسیدیته

 .میباشد عینم pH یک در قوی باز یک با واکنش ایجاد برای آب مقداری توانایی از عبارت اسیدیته
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 سانتیگراد  درجه   25  در  موجود (H+) هیدروژن  یونهای  غلظت  منفی  لگاریتم  بیانگر   که  میشود  بیان  pHصورت  به   اغلب   اسیدیته

 .است

7=pH  عنوانبه pH ،میشود گرفته نظر در قلیایی >7 و اسیدی <7 خنثی. 

 .باشند اسیدی طبیعی صورت به میتوانند آبها

 یا باشد نرم نوع از ورودی آب اگر. شود کم کربن اکسید دی دفع و تنفس مانند متعدد علل تواند می  pH ماهی، پرورش در

 داده کاهش را ماهی شنای زیرا ،است زا مشکل ماهیان برای که، شده pH کاهش ،موجب باشد اندک قلیایی مواد دارای

 اکسید دی دفع  با  و  کرده تداخل آمونیاک دفع  در  ماهی توانایی با و داده قرار تأثیر  تحت  را  اه یون تنظیم و  باز اسید وتنظیم

 .میشود آمونیاک سمیت افزایش موجب و نموده ایجاد اختالل اکسیژن انتقال و کربن

 توصیه

 به دلیل:  6 از کمترpHبروز  از جلوگیری

 است چشم پوشی قابل ماهیان برای 6 از باالتر pH اثرات •

  را آلومینیوم مثال برای آب  در فلزات سمی حل  قابلیت یا آمونیاک اشکال توزیع مانند آب شیمی فاکتورهای سایر •

 .میدهد قرار تحت تأثیر

 قلیائیت

 یونهای کردن خنثی برای آب توانایی واقع در .است آب در شده حل قلیایی مواد غلظت کلی معیار یک قلیایی خاصیت

 ( را خاصیت قلیائیت می نامند.H+) هیدروژن

 که کرده، جلوگیری آن تولید و آمونیاک دفع از زیرا باشند، آفرین مشکل ماهی برای توانند باالمی قلیایی خاصیت با آبهای

 .شود می ماهی در آمونیاک سمی مقادیر ایجاد موجب خود

 توصیه شده مقادیر

 <100 – 150 میزان و قلیایی پایین حد عنوان به باال خیلی های pH برابر در بافری حفظ برای لیتر در گرم میلی >20 میزان

 .نشود جلوگیری  آمونیاک دفع از اینکه برای CaCO3عنوان  به لیتر در گرم میلی
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 سختی

 .گردد می محاسبه درآب موجود ( (Mg+2) منیزیم و ( (Ca+2) کلسیم نمکهای مقادیر گیری اندازه با سختی

  دخیل  آب  کلی  سختی  در  نیز(  Zn)  روی  و () (Pb)سرب  (،Cu)مس  ،(Fe)آهن  نظیر،  شده  حل  ظرفیتی  دو   فلزات  سایر  اگرچه

 منیزیم و  کلسیم نمکهای میزان معیار یک  عنوان به  معموال سختی ، اماداشته وجود  اندک مقادیر در معموال عناصر این. هستند

 مفیدترین آب قلیائیت و سختی ماهی، پرورش در استفاده برای آب بندی طبقه روش یک عنوان به .شود می گرفته نظر در

 استفاده آب بافرکردن توانایی معیار یک عنوان به نیز سختی بودن، قلیایی بر عالوه .هستند بیولوژیک سیستمهای برای معیارها

 .است قلیایی معموال سخت آب  و اسیدی معموال نرم آب .میشود

 و تنظیم .مینمایند تنظیم آبشش طریق از  و  آب از یونها  فعال انتقال طریق از را  خود  خون یونهای غلظت  شیرین  آب در آال قزل

  به  یونها که است زمانی واین کند حفظ را خود هوموستازی تا میسازد قادر را ماهی که است  اساسی عمل یک یونها این انتقال

 .روند می بین از شیرین  آب ماهی توسط تولیدو ادرار زیاد مقادیر تولید با و آبششها طریق از انتشار روش

  زیاد خیلی غلظت  گرادیان نرم، آب در .میشود انجام  غلظت گرادیان برخالف  و داشته انرژی به  نیاز ماهی به  یونها فعال انتقال

 سختتر، آب در .مینماید معرفی را مصرفغذا طریق از تولیدی انرژی از درصدی لذا و) آب و خون بین برابر 3000(  بوده

  آب  سختی بهعالوه،  .است نیاز مورد خون یونی محتوای تنظیم برای کمتری انرژی بنابراین و بوده کمتر خیلی غلظت گرادیان

 طوری  به  آورد  می  فراهم  را  سیستم  کلسیم  و  منیزیم  کربنات  بافرکردن  توانایی  برای  شاخصی  یک  زیرا.  است  مهم  آبزیپروری  در

 را سنگین فلزات. کربن اکسید دی آمونیاک، نظیر ترکیباتی سمیت آب pH عالوه به .مایدن می کنترل را pH تغییرات که

  در داشت خواهند pH تنظیم طریق از را ماهی بر ترکیبات این از حاصل اثرات  آب سختی بنابراین و  داده قرار تأثیر تحت

 .نمود طبقه بندی سختی برحسب توان رامی آبها زیر جدول

 (1996)برحسب کربنات کلسیم وبراساس توصیه ودمیر ،بندی آب بر حسب سختیطبقه -3جدول

 گرم بر لیترمیلی 75تر از کم آب نرم

 گرم بر لیترمیلی 75-150 آب متوسط

 گرم بر لیترمیلی 150-300 آب سخت

 گرم بر لیترمیلی 300تر از بیش آب خیلی سخت 

 

 آب حرارت درجه
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  میزان دارد،  نگه  میتواند آب  که  را محلولی اکسیژن میزان آب دمای .است پروری آبزی در  آب  مهم فیزیکی فاکتور یک دما

 بیماریزای  عوامل  از   تعدادی  آلودگی  و   رشد  دما  عالوه،   به   .میکند  تنظیم  را   آمونیاک  یونیزاسیون  نیز   و   دریاچه  در   فتوسنتز  و  تجزیه

 ترومای موجب  دما شدید نوسانات  .میدهد افزایش را  شده حل های کننده آلوده  از تعدادی بودن  سمی  و  داده  افزایش را ماهی

 .اردد همراه  به جمعی  دسته تلفات که میشود حرارتی شوک یا و حرارتی

  سوخت  میزان آب دمای افزایش و بوده خونسرد جانوران ماهیان، زیرا دارند اثر پرورشی ماهی سالمتی روی عوامل این همه 

  درجه  15 به 9 از آب دمای افزایش با مثال برای .میدهد افزایش نیز را اکسیژن مصرف بنابراین و داده افزایش را  سازآنها و

 5/67 تا را گرمی 100 آالی قزل یک ساز و سوخت میزان و داده کاهش درصد8/12 تا را اکسیژن حفظ برای آب توانایی

 آمونیاک در درصد 8/58 افزایش به منجر که میدهد افزایش نیز درصد 6/98 حدود را آمونیاک دفع و داده افزایش درصد

 .میشود محیطی غیریونیزه

 توصیه

 از عمدتا بهینه دمای. ریزی تخم برای درجه 10 - 13 و رشد برای درجه 16 - 17 محیطی، بهینه دمای دامنه آال، قزل برای

 متفاوت جغرافیایی، مختلف احی نو از نژادهای بین در بهینه دمای بنابراین، میگردد مشخص دما به ماهی ژنتیکی تحمل طریق

 .است

 موجود  یونهای  و  محلول  اکسیژن  غلظت  محیط،  با  سازگاری  مدت  طول  میدهند  قرار  تأثیر  تحت  را  بهینه  دمای  که  دیگری  عوامل

 .آب در

 میباشد درجه 26 و صفر آال قزل برای کشنده ماید 

 Conductivity الکتریکی هدایت قابلیت

  یونی فعالیت بیانگر که میباشد الکتریکی جریان یک انتقال برای آن توانایی معیار  یک از  عبارت  آب الکتریکی هدایت  قابلیت

 غلظت کلی طور به هستند،اما الکتریسته هدایت برای متفاوت تواناییهای دارای مختلف یونهای اینکه با .میباشد آب محیطی و

 برسانتی  موس  میکرو  20  -  1500  دامنه  در  معموال  شیرین  آبهای  هدایت  قابلیت  .میشوند  بیشتر  هدایت  قابلیت  سبب  یونها بیشتر

  در  موجود بیشتر یونهای میزان از ناشی  که هستند بیشتری هدایت قابلیت دارای دریایی آبهای  و  شور لب آبهای  و  باشد مترمی

  شرایط از  خوب شاخص  یک امر این حال  هر  به . دهد نمی قرار تأثیر تحت  را  ماهی سالمت مستقیماً هدایت  قابلیت  .است آنها
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 موجود معدنی مواد غلظت میزان در تغییر بررسی در را ما میتواند هدایت قابلیت مقادیر به توجه .میباشد محسوب آب عمومی

  .نماید یاری آب در موجود محلول ذرات میزان تخمین نیز و  آب در

 از متفاوتی دامنه  دارای آب نوع  هر زیرا ندارد  وجود ماهی سالمت  به  مرتبط الکتریکی هدایت قابلیت مقادیر برای توصیهای

 مشکل یک بروز بیانگر میتواند شده مشخص مقادیر از آن کاهش یا افزایش حال این با. است الکتریکی هدایت قابلیت مقادیر

 .باشد بالقوه

 

 سنگین فلزات

 به توان می آورند می وجود به پروری آبزی در ماهی سالمت برای را مشکالتی بالقوه بهصورت که سنگین فلزات جمله از

  استفاده از یا صنعتی پسابهای طریق از سنگین فلزات ها،آن طبیعی منابع بر عالوه . کرد اشاره روی و  سرب کادمیوم، مس، آهن، 

 موجود  اندک  مقادیر  با   و  سطحی  آبهای  در  فقط  معموال  فلزات  این  اگرچه   .یابند  راه  پروری  آبزی  به   هرز  علفهای  کنترل  در  آنها

اما این فلزات اگر برای آبزیان کشنده هم نباشد، می تواند در گوشت آنها ذخیره شده و به مصرف کننده نهایی یعنی  هستند،

به هنگام استفاده از منابع آبهای سطحی مانند رودخانه ها باید از عدم وجود منابع آلوده   نرم آبهایانسان منتقل شود. بنابراین 

نه اطمینان حاصل کرد. عالوه بر وجود فلزات سنگین در آبهاب سطحی آلوده، بعضی از این فلزات مانند کننده در مسیر رودخا

آهن به علت شرایط بی هوازی در آبهاب زیر زمینی نیز حضور دارند. خاک بسیاری از مناطق دارای حاوی رسوبات کانی های 

میلی گرم در لیتر آهن داشته باشند. لذا در این مناطق به  10نند تا آهن هستند، بنابراین آبهای زیر زمینی این مناطق نیز می توا

  فلزات یونهایهنگام استفاده از آب های زیر زمینی برای پرورش، باید نسبت به هوادهی آنها قبل از ورود به استخر اقدام کرد. 

 هیدروکسیدها  یا  کربناتها  همراه  به  فلزات  نشینی  ته  سبب  قلیایی،  و  سخت  آبهای   .هستند  سمی  و  حل  قابل  زیادی  میزان  به  سنگین

 تافلز  سمیت  قدرت  دهد  می  کاهش  را  سنگین  فلزات  اثرات  معلق  ذرات  افزایش  .میشود  آنها  سمیت  کاهش  موجب  و  شوند  می

 . یابد می افزایش اکسیدکربن دی وافزایش اکسیژن کاهش دمای، افزایش با

 توصیه

 به شرح ذیل می باشد سنگین فلزات برخی شده توصیه غلظتهای حداکثر

 میلی گرم در لیتر 01/0(: کمتر Feآهن )

 میلی گرم در لیتر 005/0(: کمتر Znروی )
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 میلی گرم در لیتر 02/0(: کمتر Hgجیوه )

 میلی گرم در لیتر 02/0کمتر  (:Pbسرب )

 میلی گرم در لیتر 1/0کمتر  (:Niنیکل )

  03/0حدود  mg/lit 100میلی گرم در لیتر و بیش از  006/0  حدود mg/lit 100در قلیائیت کمتر از   (:Cuمس )

 

 آب جریان

 آمونیاک،  نظیر  متابولیتهایی  ذفح  و  محلول  اکسیژن  تأمین  طریق  از  را  آب  کیفیت  زیادی  میزان  به  ماهی  پرورش  در  آب  جریان

 .مینماید کمک آب معلق ذرات حذف به همچنین آب جریان .میدهد قرار تأثیر تحت اکسیدکربن، دی و نیتریت

 .دارد بستگی ماهی اندازه و دما به  آب جریان. است شده ارائه زیستی توده با رابطه در جریان میزان برای پیشنهاداتی

 گردید خواهد تعیین سیستم طراحی توسط جریان سرعت  و آب جریان میان ارتباط

  را  باله به فیزیکی آسیب  و  داده بهبود  را رشد و فراهم ماهی فیزیولوژیک عملکرد برای را فرصتی متوسط جریان سرعت  یک

 ماهیان آزاد برای بدن طول برابر 75/0- 5/1 را جریان برای شده توصیه سرعتهای .میدهد کاهش رفتاری، تغییرات طریق از

 .اند کرده ذکر

 گیری نتیجه

. دارند پرورشی آال قزل سالمتی بر مضری اثرات آب کیفیت فاکتورهای بودن نامناسب که شده مشخص شده بیان مطالب از

 : شود بندی رده زیر صورت به آنها  اهمیت درجه اساس بر توان می را آب کیفیت مختلف فاکتورهای

 اکسیژن -1

 گازها  بودن اشباع فوق دیاکسیدکربن، آمونیاک، -2

 دما معلق،  ذرات نیترات، -3

 .سنگین فلزات و الکتریکی هدایت قابلیت سختی، قلیاییبودن، اسیدیته، نیتریت، -4
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 مانند محیطی شاخصهای  .کرد اعمال جانوری شاخصهای و  محیطی شاخصهای طریق از  توان می  را ماهیان  سالمت  پایش

 اب کیفی فاکتورهای سنجش و گیری نهونم در سازی استاندارد

 نمونه گیری روش و نمونه گیری تناوب و زمان  -1

 (. 10 - 4 جدول) تولید و مورفولوژیک رفتار، با مرتبط شاخصهای مانند جانوری شاخصهای

 

 

 های جانوری مرتبط با کیفیت پایین آبشاخص -10-4جدول 

 گروه شاخص)عالمت بالینی( مشکل کیفیت آب

 رفتاری تجمع نزدیک سطح یا مدخل آب  اکسیژن محلول پایین

  افزایش میزان تنفس آمونیاک زیاداکسیژن محلول پایین، 

  دهان باز، سرپوش آبششی از جا در رفته زیاد، اکسیژن محلول پایین اکسید کربندی

  کاهش جذب غذا آمونیاک زیاد 

  شدن زیاد حساس آمونیاک زیاد 

  شنای شدیدا نامنظم آمونیاک زیاد 

  رفتن تعادلاز دست آمونیاک زیاد 

  یابی نادرستالعمل جهتحالی، عدم عکسحالت رو به مرگ، بی  زیاد، نیتریت زیاد  اکسید کربندی

 مرفولوژی های آبشش قرمز روشنتیغه زیاد  اکسید کربندی

  هاآسیب به آبشش آمونیاک زیاد، نیتریت زیاد 

  هاآسیب به آبشش ذرات معلق زیاد 

  ایخون قهوه نیتریت زیاد 
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  تیموسآسیب به  نیتریت زیاد 

  یافتهاختالالت گسترش نیتریت زیاد، دما

  نفروکلسینوزیس زیاد  اکسید کربندی

 بیماری حباب گازی  شدن از گازاشباعفوق
 

  کاهش رشد تولید اکسیژن محلول پایین، دمای زیاد 

  افزایش نسبت تغییر غذا اکسیژن محلول پایین، آمونیاک زیاد

  مرگ و میر مقادیر کشنده از هر شاخص

 

 (.10-5باکتریایی و ویروسی دخالت دارد از جمله)جدول  ،قارچی های کیفیت پایین آب در گسترش تعدادی از بیماری

 (1996های کیفی آب )به شیوه ودمیر های عفونی ماهیان و عوامل مستعدکننده شاخصبرخی بیماری-10-5جدول 

 لیتر(گرم بر شاخص کیفی آب مستعدکننده )میلی بیماری

 بیماری باکتریایی آبشش 

گرم بر لیتر(، آمونیاک افزایش یافته میلی 4تر از اکسیژن پایین )کم

 درصد( 2)بیش از 

 گرم بر لیتر(میلی 5تر از اکسیژن پایین )کم فورونکولوز 

 گرم بر لیتر( میلی 100تر از سختی آب )کم بیماری باکتریایی کلیه 

 سختی آب  پانکراس نکروز عفونی 

 روشهای  مدیریتی برای کاهش مشکالت کیفیت آب

 (.  10-6بایست درمان مدیریتی اعمال نماید )جدول دهنده مشکلی را در رابطه با کیفیت آب تشخیص دهد میاگر پرورش

 های احتمالی مدیریتی برای کاهش مشکالت کیفیت آبگزینه-10-6جدول 

 مشکل کیفیت آب انتخاب راه حل توسط مدیریت 

 میزان اکسیژن محلول پایین افزایش هوادهی

  اکسیژنافزایش تبادل 
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  تردادن غذای روزانه طی مدت طوالنی

  کردن غذادهیمتوقف

  سازیکاهش تراکم ذخیره

 اکسیدکربن باالمیزان دی افزایش هوادهی

  افزایش تبادل اکسیژن

  افزایش عبور آب از برج هوادهی

 میزان آمونیاک باال افزایش تبادالت آب

  کاهش میزان غذادهی

 نیتریت باال افزایش تعویض آب

  کاهش میزان غذادهی

  افزودن کلرید به آب

 (1996میزان محدوده پیشنهادی فاکتورهای کیفی آب برای حفظ سالمت آزادماهیان )توصیه ودمیر،  -10-7جدول 

 فاکتور محدوده پیشنهادی

 اسیدیته pHو  9-6

3mg/L CaCo 20> قلیائیت 

mg/L075/0< آلومینیوم 

mg/L02/0< آمونیاک غیریونیزه 

mg/L 5> کلسیم 

mg/L 10-5< اکسیدکربندی 

mg/L 4> کلرید 

mg/L 003/0<  کلرین 

 >mg/L 006/0)آب غیرسخت( 
 مس

 >mg/L 03/0)آب سخت( 

 حداقل mg/L 6آبی( )ماهیان سرد 
 اکسیژن محلول

 حداقل mg/L 4آبی( )ماهیان گرم

 >%110فشار کل گازها 
 اشباع گازهامیزان فوق 

 >%103تخم آزادماهیان 

mg/L 1/ .< نیتریت 

mg/L 200< میزان کل ذرات جامد محلول 
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mg/L 80< میزان کل ذرات معلق 

 

 

 

 

 

 

 


