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"مقاله پژوهشی"

آلی بستر در سیستم یکپارچه ،با استفاده از فعالیت زیست پاالیی کرم نرئیس
()Nereis diversicolor
زهره جمالی سوسفی ،1حمید عالف نویریان ،*1بهرام فالحتکار ،1ذبیح اله

پژند2

 .0گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،ایران
 .9انستیتو تحقیقات بین الملی ماهیان خاویاری ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
رشت ،ایران

تاریخ دریافت0922 /9/7 :
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اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و کل مواد

تاریخ پذیرش0922/6/09 :

چکیده

فیلماهیان با وزن اولیه  001/00 ± 1/99گرم در طی  61روز با سه تراکم  0 ،9و  8عدد در هر مخزن پرورش داده شدند .آب خروجی مخزن
پرورش ماهی ابتدا وارد مخزن پرورشی کرم نرئیس و سپس مخزن بیوفیلتر میشد و پس از تصفیه در این مخازن دوباره به سیستم برگشت داده
میشد .در این سیستم از کرم نرئیس بهعنوان یک زیست پاالینده و یک محصول جانبی استفاده شد .نتایج نشان داد که فاکتورهای رشد ماهی با
افزایش تراکم نسبت معکوس دارد بهطوریکه حداکثر درصد افزایش وزن بدن و افزایش وزن فیلماهی به ترتیب به میزان  29/86 ±0/5درصد
و  090/60 ±0/7گرم در تراکم کم مشاهده شد .با این وجود افزایش تراکم باعث افزایش تولید در واحد سطح ماهی شد .بهطوریکه بیومس
نهایی بچه ماهیان با میزان  5/98±1/12کیلوگرم بر مترمربع در تراکم باال مشاهده شد .اختالف معنیدار در میزان کل مواد آلی بستر در سه
تراکم مختلف مشاهده نشد ( .)P<1/15همبستگی باالیی بین تراکمهای مختلف ماهی و حذف مواد آلی بستر مشاهده شد .کمترین کل مواد
آلی بستر با میزان  9/66 ±1/20گرم به تراکم باال مربوط بود .نتایج این آزمایش نشان داد که قابل اطمینانترین تراکم از نظر تولید ماهی و

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

تراکمهای مختلف فیلماهی بر تولید فیلماهی و کرم نرئیس و تصفیه کل مواد آلی بستر در سیستم یکپارچه مورد مطالعه قرار گرفت.

کارآیی تصفیه سیستم تراکم  8عدد ماهی در  81لیتر است.

 1عهدهدار مکاتباتnavi@guilan.ac.ir :

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

کلمات کلیدی :تراکم ،فیل ماهی ،سیستم نیمه مداربسته ،بیومس ،کل مواد آلی بستر ،کرم نرئیس
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مقدمه

( ،)Giangrande et al, 2005مواد نیتروژندار و کل

افزایش تقاضای بازار برای غذاهای دریایی ،صنعت
آبزیپروری را به سمت پرورش آبزیان با تراکم باال
سوق داده است .آب خروجی این مزارع حاوی مقادیر
) .(Tovar et al, 2000تهنشین شدن این مواد باعث
افزایش سطح هیدروژن سولفید در رسوبات و کاهش
جمعیت موجودات کفزی میشود ( ;Tsutsumi, 1983
;1990

.)Kikuchi, 2002
بهطورکلی سیستمهای یکپارچه برای پرورش
گونههای مهم تجاری با تراکم باال مورد استفاده قرار
میگیرد تا هزینههای زیاد احداث سیستم را جبران کند
( .)Timmons et al, 2002گونهی فیلماهی هم ازنظر
گوشت و هم از نظر خاویار دارای ارزش اقتصادی

جوامع بنتیک تمایل دارند خود را محدود کنند .در

گزینههای مناسب برای پرورش با تراکم باال در سیستم-

چنین شرایطی تنها چندین گونه پلی کت میتوانند،

های یکپارچه میباشد .تراکمهای ذخیرهسازی به عنوان

کلونی تشکیل داده و با استفاده از خاصیت زیست

یک عامل مهم تأثیرگذار بر رشد ماهی است .تعیین

پاالیندگیشان باعث حذف مواد آلی بستر شوند

تراکم مناسب به عنوان یک پیش نیاز برای پیشبینی

( .)Chareonpanich et al, 1994محققین زیادی در

کارآیی اقتصادی پرورش ماهیان است .تولید تجاری

سراسر دنیا بر این باورند که اثرات زیست محیطی ناشی

تحت تأثیر استرس ،سالمت ،سیستم ایمنی و فیزیولوژی

از آبزیپروری را میتوان توسط موجودات پاالیشگر

آبزیان قرار دارد ( .)Salas-Leiton, 2010برای درک

کاهش داد ).(Folke et al, 1998; Crab et al, 2007

سطح استرس در ماهیان توجه خاصی به تراکم به عنوان

())Nereis diversicolor

یکی از عوامل کلیدی استرسی شده است .با اینحال

سرعت معدنی سازی مواد آلی را افزایش میدهد

افزایش تراکم باعث افزایش مواد آلی سیستم و درنتیجه

( )Heilskov and Holmer, 2001و میتوان از

کاهش نرخ رشد ویژه و راندمان مصرف غذا

اینگونه به همراه گونهی پرتار Capitella capitella

( )Fotedar, 2016و تضعیف ایمنی بدن میشود ( Ellis

بهعنوان زیست پاالینده در سیستمهای با چرخش آب

 .)et al, 2002; North, 2006این پاسخ به عوامل

مورد استفاده قرار داد ( ،)Bruggen, 2012همچنین به

مختلفی از قبیل تعامل جمعیتی و کیفیت آب بستگی

دلیل تکثیر و پرورش آسان کرم نرئیس ،امکان پرورش

دارد .هر دوی این عوامل میتوانند مصرف غذا و

اینگونه در یک مکان محصور وجود دارد (تاتینا و

ضریب تبدیل غذایی را در ماهیان تحت تأثیر قرار دهند.

همکاران .)0920 ،مطالعات دیگری در زمینه نقش سایر

اگرچه تراکم باال باعث افزایش تولید میشود .اما اگر

کرمهای پرتار در زیست پاالیی مواد دفعی سیستمهای

بیش از حد تحمل آبزی باشد ،میتواند روی سیستم

آبزیپروری صورت گرفته است که نشان میدهد این

فیزیولوژی ،هورمونی و ایمنی آنها تأثیر داشته باشد.

معلق

ثابت شده است که تراکم باال سطح هورمونها و

موجودات

باعث

کاهش

مواد

جامد
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باالیی میباشد ( )Pikitch et al, 2005و یکی از

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

;Ueda et al, 1992
 .)Chareonpanich et al, 1994در این مناطق آلوده

مطالعات نشان میدهد که کرم

Tsutsumi,

( Chareonpanichi et al, 1994; Honda and
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زیادی غذای خورده نشده و مواد دفعی میباشد

مواد

آلی در سیستمهای

یکپارچه

میشوند
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متابولیتهای خونی را تغییر میدهد که به دنبال آن

انکوباتور یوشچنکو منتقل گردید پس از تخمگشایی،

باعث کاهش مصرف غذایی و رشد میشود ( Vijayan,

الروهای یک روزه تا رسیدن به وزن  011-81میلیگرم

1990; Vijayan and Leatherland, 1998; Montero
 .)et al, 1999کاهش رشد و افزایش بیماری در اثر

به حوضچههای ونیرو منتقل شد .بچه ماهیان نورس

است .تحقیقات زیادی در مورد اثرات تراکم روی
رشد ،بقا و مصرف مواد غذایی صورت گرفته است
(.)Soderberg and Meade, 1987; Holm, 1990
عملکرد تراکم بر رشد ،سیستم ایمنی و سالمت ماهیان
پرورشی در گونههای مختلف ماهی ( North et al,
2006; Sirakov and Ivancheva, 2008; Salas-

گرم به حوضچههای گرد بتونی و سپس به استخرهای
خاکی منتقل گردید و به منظور انجام تحقیق حاضر به
مخازن گرد پالستیکی انتقال یافت .بچه ماهیان در
شروع دورهی آزمایش دارای وزن 090/12 ±1/05
گرم و طول  90/16سانتیمتر بودند.
برای فراهم نمودن کرم نرئیس مورد استفاده در این

)Leiton, 2010; Yousefi et al, 2012؛ و همچنین

تحقیق تکثیر مولدین نرئیس در مؤسسه تحقیقات

گونههای فیلماهی و ماهی خاویاری اقیانوس اطلس در

بینالمللی تاسماهیان دریای خزر صورت گرفت .به

جریان عبوری ( Rafatnezhad and Falahatkar,

 )2011; Szczepkowski et al, 2011و گونه
باراموندی در سیستم یکپارچه ()Fotedar, 2016
که تراکم باال باعث افزایش مواد نیتروژندار و فسفات
آب میشود .اما اطالعات کمی در مورد تراکم
ذخیرهسازی گونه مورد مطالعه ،در سیستم یکپارچه با
گردش آب وجود دارد .در مطالعه حاضر تراکم مناسب
فیلماهی با در نظر گرفتن فاکتورهای رشد فیلماهی و
کرم نرئیس و همچنین کل مواد آلی بستر بررسی
گردید.

از غذای کنسانتره ساخته شده در کارگاه تغذیه شدند.
پس از ذخیرهسازی نسبت به راهاندازی سیستم پرورش
نوزادان کرم نرئیس حاصل از تکثیر کرمهای مولد اقدام
شد .زمانی که تکثیر کرم نرئیس در تانکهای حاوی
کرمهای بالغ اتفاق افتاد الروهای آنها تا رسیدن به وزن
 01-51میلیگرم با غذای ساخته شده در مؤسسه
تحقیقات بینالمللی تاسماهیان خزر تغذیه شدند .غذای
کنسانتره شامل پودر ماهی ( ،)%51کنجاله سویا (،)%01
آرد گندم ( ،)%8پودر گوشت ( ،)%01سبوس گندم
( ،)%5شیر خشک ( ،)%5نمک ( )%0و روغن گیاهی
( )%00حاوی  02درصد پروتئین 99 ،درصد چربی6 ،

ماهی و کرمهای پرورشی

کارگاه تکثیر و پرورش ساخته شد .این الروها پس از

برای فراهم نمودن بچه فیلماهی مورد استفاده در

رسیدن به وزن مشخص از سطح رسوبات جمعآوری و

تحقیق حاضر تکثیر مولدین در مؤسسه تحقیقات ماهیان

با تراکم  511عدد در هر مخزن ( 9111عدد در

خاویاری دریای خزر (سد سنگر ،گیالن) به شیوهی

مترمربع) (تاتینا و همکاران )0290 ،در  2مخزن حاوی

مصنوعی و با تزریق هورمون صورت گرفت .تخمها به

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

مواد و روشها

درصد کربوهیدرات و انرژی  6911کیلوکالری در

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

صورت گرفته است .تمامی این مطالعات نشان میدهد

منظور تکثیر ،مولدین درون تانکهای نیم تنی با استفاده
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تراکم اغلب در بسیاری از گونههای ماهی دیده شده

پرورش یافته در بخش ونیرو برای رسیدن به وزن تا 9
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رسوب شامل  7سانتیمتر ماسه به همراه آب جهت

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون انجام میشد .برای

پرورش نوزادان کرم نرئیس جای گرفتند.

انجام عمل دنیتریفیکاسیون از ورود هوا به محفظه F

طراحی آزمایش و شرایط پرورشی
مطالعه حاضر به مدت  8هفته ،با استفاده از فیلماهی
انشتیتوتحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری انجام
گرفت .در این آزمایش بچه ماهیان در  2مخزن گرد
پالستیکی در سه تیمار با تراکمهای مختلف  0 ،9و 8
عدد در هر مخزن ( 0/2 ،1/208و  )9/72 kg/m2بهطور
تصادفی نگهداری شدند .برای جلوگیری از پرش
ماهیان روی مخازن با توری با چشمه به قطر  9سانتیمتر
پوشانده شد .کرمها با وزن اولیه  1/00 ± 1/19گرم در
 2مخزن  60/06لیتری (قطر  ،06 cmارتفاع )97 cm
نگهداری شدند .در طول آزمایش برای غذادهی کرمها،
غذای خورده نشده و فضوالت ماهی بهصورت روزانه
غذای تجاری برای کرمها مورد استفاده قرار نگرفت.
مخازن در سه ردیف و سه طبقه قرار داشتند،
بهطوریکه با استفاده از نیروی گرانش ،آب خروجی
حاصل از مخازن پرورش ماهی وارد مخزن پرورش
کرم نرئیس شود و پس از تصفیهی آب توسط کرم
نرئیس ،به مخزن بیوفیلتر  97/9لیتری (عرض ،95 cm
طول  59 cmو ارتفاع  )05 cmوارد و از بیوفیلتر عبور
داده شود .بعد از هوادهی ،آب خروجی با استفاده از
پمپ آکواریومی به مخزن پرورش ماهی هدایت میشد
بهصورت روزانه  %51آب جدید جایگزین میشد .در
مخزن بیوفیلتر ،بیوفیلترها در دو محفظه بهصورت مجزا
قرار داشتند که در محفظه اول و دوم به ترتیب عمل

 81لیتری پرورش ماهی تعداد  8601عدد مدیا مورد
استفاده قرار گرفت .به صورت کلی برای تصفیه یک
مترمکعب آب تعداد  018111عدد مدیا مورد نیاز می-
باشد .به منظور شبیهسازی شرایط طبیعی پرورش ماهیان،
این تحقیق در فضای باز و با استفاده ازدوره نوری شبانه
روزی (طبیعی) انجام شد و کنترلی روی دمای آب
صورت نگرفت.
آب مورد نیاز در این آزمایش از مخلوط آب
رودخانه سفیدرود و چاه بهصورت جریاندار برای
تیمارها مورد استفاده قرار گرفت .آب مورد نیاز قبل از
ورود به مخازن از سیستم تصفیه شنی عبور داده شد و
آب شفاف عاری از رسوبات معلق توسط پمپ به داخل
مخازن نگهداری بچه ماهیان هدایت شد .جهت هوادهی
و تأمین نیاز اکسیژنی ماهیان به هر یک از مخازن
بیوفیلتر یک سنگ هوا نصب گردید (شکل  .)0ماهیان
با استفاده از غذای بیومار ( Biomar, no. 1.5, Eco

 )starter, Franceشامل  %09پروتئین%05 ،
کربوهیدرات %9/9 ،فیبر و  %8خاکستر (بهصورت  0بار
در روز در ساعات  8صبح 09 ،ظهر 06 ،عصر و 91
شب) ،میزان  %9-9وزن بدن بهصورت دستی تغذیه
شدند.

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

و برای جبران کیفیت آب مصرفی توسط سیستم،

مدت  9هفته انجام شد (شکل .)0برای تصفیه هر مخزن

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

سیفون و به مخزن پرورش کرم ریخته شد و هیچگونه

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون مرحلهی آداپتاسیون به
] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

( )Huso husoو کرم  Nereis diversicolorدر

جلوگیری شده بود .ضمناً برای رشد باکتریهای

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......

99

 :Aمخزن ذخیره آب؛  :Bمخزن پرورشی ماهی؛  :Cمخزن پرورشی کرم؛  :Dمخزن بیوفیلتر؛  :Eسنگ هوا؛ F
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شکل  .0نمای شماتیک سیستم یکپارچه با گردش آب در مطالعه حاضر.
 :محفظه نیتریفیکاسیون؛  :Gمحفظه دنیتریفیکاسیون؛  :Hپمپ آکواریومی.

ابعاد مخزن پرورش ماهی :قطر  61 cmو عمق 01 cm
حجم کلی مخزن 009/10 :لیتر و حجم آبگیری  81لیتر
دبی آب در هر تانک 9 :لیتر در دقیقه
میزان آب در گردش در هر تکرار در شبانه روز :لیتر 9 × 61 × 90 = 9881
میزان آب اضافه شده به کل سیستم (به صورت روزانه) 961 :لیتر
اندارهگیری فاکتورهای رشد

محتوی دستگاه گوارش ماهیان ،غذادهی آنها 90

هر دو هفته یک بار ماهیان هر مخزن بیومتری شدند.

ساعت قبل از بیومتری متوقف گردید .فاکتورهای رشد

وزن ماهیان با دقت  1/110گرم ،طول کل آنها با

از فرمولهای زیر اندازهگیری شد ( Al-Harbi and

استفاده از تخته بیومتری با دقت  1/10سانتیمتر ثبت

:)Siddiqui, 2000
)WG (g) = FBW (g) – IBW (g

(وزن انتهایی =  FBW؛وزن ابتدایی =  IBW؛وزن کسب شده = (WG
SGR = Ln FBW (g) - Ln IBW (g) × 100 / days

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

گردید .ضمناً بهمنظور کاهش استرس و تخلیه کامل

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

محاسبات آب اضافه شده به سیستم و چرخش آن به صورت زیر میباشد:
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)لگاریتم نپر وزن ابتدایی =  Ln IBW؛لگاریتم نپر وزن انتهایی =  Ln FBW؛نرخ رشد ویژه = (SGR
)FCR = Feed intake (g) / Weight gain (g
(افزایش وزن =  Weight gain؛غذای مصرف شده =  Feed intake؛ضریب تبدیل غذایی = (FCR
CF = Wet weight (g) / (Total length)3 (cm) × 100
(طول کل =  Total length؛وزن تر =  Wet weight؛فاکتور وضعیت = (CF

)SR (%) = ((FN / IN) × 100
(تعداد ماهیان در ابتدای دوره پرورش =  IN؛ تعداد ماهیان در انتهای دوره پرورش =  FN؛ درصد بقا=(SR

بیومتری کرمها نیز در پایان دورهی پژوهش انجام شد.
بدین منظور محتویات مخازن پالستیکی کرم نرئیس
چندین مرتبه از غربال با چشمه  1/5میلیمتر عبور داده
شد .سپس تعداد آنها در هر مخزن محاسبه شد و پس از
خشک شدن روی سطح جاذب رطوبت ،توسط ترازو
) (Sartorius, CP124S, Germanyبا دقت 1/110
گرم وزنکشی شد .در نهایت فاکتورهای رشد در کرم

اندازهگیری کل مواد آلی بستر( Total organic

)matter
برای تعیین میزان کل مواد آلی ،از بستر مخزن کرم
نرئیس بهصورت دو هفته یک بار نمونهبرداری شد.
میزان این ماده پس از خشک شدن در آون ( Vent,
 )PRNو سوزانده شدن در کوره الکتریکی ( Electric

 )furnace, Badieبه مدت  90ساعت اندازهگیری شد.
مجموع مواد آلی بستر برحسب وزن خشک ،برای هر
محاسبه گردید .در انتها مقدار این ماده از رابطهی زیر
به دست آمد:

کوره
 =Cوزن بوته چینی خالی

فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
پارامترهای دما ،اکسیژن محلول با استفاده از دستگاه
دیجیتال مولتی پارامتر (HACH – Lange, HQ40d,
) Colorado, USAو  pHآب با استفاده از دستگاه pH

متر مدل  WTW 2V00 - 1011در خروجی مخازن
پرورشی ماهی ،کرم نرئیس و بیوفیلتر بهصورت روزانه
با استفاده از روش استاندارد ( Standard Methods,

 )2005اندازهگیری شد .دمای آب در طی  61روز
دورهی پرورش بین  01/8-02/0درجه سانتیگراد متغیر
بود.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها در نرم افراز  SPSSنسخهی
 )IBM SPSS, New York, IL, USA( 99انجام
گرفت و نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی شد .برای آنالیز

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

نمونهبرداری سه مرتبه اندازهگیری و میانگین آنها

 =Bوزن بوتهی چینی با رسوب بعد از خشک شدن در

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

نرئیس توسط روابط ذکر شده در باال محاسبه شد.

 =Aوزن بوته چینی با رسوب بعد ازخشک شدن در آون

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

BWI (%) = (FBW (g) – IBW (g) / IBW (g) × 100
)درصد افزایش وزن بدن = (BWI

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......
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( )One-way ANOVAو آزمون توکی استفاده شد.

شاخصهای رشد ماهی

وجود اختالف در دادههای غیر نرمال با استفاده از

پس از  8هفته پرورش نتایج وجود اختالف معنیدار را

آزمون  Kruskal-Wallis Hو در بین تیمارها با آزمون

در پارامترهای  BWI ،WG ،FWو  SGRدر تیمارهای

 Mann–Whitney Uتأیید شد .در ضمن برای تعیین

 0و  9و همچنین  0و  9نشان داد ( .)P<1/15بیومس نیز

رابطه و شدت آن بین فاکتورها از آزمون رگرسیون

بین تیمارهای ا و  9و همچنین  9و  9اختالف داشت.

 ،Curve Estimationمدلهای ،Quadratic ،Inverse

حداکثر  BWI ،WG ،FWو  SGRدر تراکم کم و

 Exponential ،S ،Cubicاستفاده شد .برای سطح

حداقل  WG،FWو  BWIدر تراکم باال مشاهده شد.

معنیدار در کلیه آزمونها  P<1/15در نظر گرفته شده

حداکثر  FCRو افزایش بیومس در تراکم باال مشاهده

است .همچنین میانگین کلیه دادهها به همراه خطای

شد .ضمناً  SRدر کلیه تیمارها  %011بود (جدول .)0

استاندارد ( )Mean ± SEبیان شده است.

جدول  .0کارآیی رشد فیلماهی در تراکمهای مختلف طی  61روز دوره پرورش در سیستم یکپارچه با گردش آب
شاخص های رشد

( IWگرم)

090/98 ± 1/5

090/09 ±1/5

099/5 ± 1/58

( FWگرم)

958/82 ± 0/9 a

088/10 ± 0/8 b

086/59 ± 9/0 b

( WGگرم)

090/60 ± 0/7 a

59/52 ± 5/9 b

59/20 ± 9/0 b

( BWIدرصد)

29/86 ± 0/5 a

00/10 ± 0/09 b

92/25 ± 9/9 b

CF

1/916 ± 1/10

1/96 ± 1/10

1/926 ± 1/19

( SGRدرصد در روز)

0/122 ± 1/10 a

1/56 ± 1/0 b

1/57 ± 1/17 b

FCR

0/90 ± 1/99

0/99 ± 2/90

0/05 ± 8/59

بیومس (کیلوگرم/متر مربع)

9/75 ± 1/79 b

9/99 ± 1/50 b

5/98 ± 1/12 a

011

011

011

( SRدرصد)

 9عدد ماهی در هر مخزن

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

 0عدد ماهی در هر مخزن

 8عدد ماهی در هر مخزن

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

دادههای نرمال از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

نتایج

دادههای دارای اختالف معنیدار ( )P<1/15با حروف غیرمشابه مشخص شدهاند .ضمناً اعداد بهصورت (میانگین  (SE ±بیان شدهاند.

میدهد که با افزایش تراکم ،میزان  FCRکاهش

ضریب همبستگی بین دو فاکتور ذکر شده با تراکم

مییابد .اما در مورد بیومس این قضیه صدق نمیکند و

ماهی به میزان  0بود (جدول .)9

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

ارتباط بین  FCRو تراکمهای مختلف ماهی نشان

با افزایش تراکم ،میزان این فاکتور افزایش مییابد.
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جدول  .9رابطه بین فاکتورهای رشد فیلماهی و تراکمهای مختلف این گونه پس از  61روز پرورش در سیستم یکپارچه همراه با گردش آب
عوامل

فرمول رگرسیون
9

رشد

R2

P

FW

Y = 90/62 X - 070/25 X + 992/05

1/826

SGR

Y = 9/085 X9 - 0/958 X + 1/97

1/719

1/196

WG

Y = 966/112 X9 - 076/87 X + 95/088

1/806

1/116

BWI

Y = 028/512 X9 - 091/508 X + 95/828

1/798

1/19

CF

Y = 1/999 X9 - 1/28 X - 1/09

1/970

1/988

FCR

Y = 1/105 X9 + 1/05 X - 0/08

0

1/111

بیومس

Y = 9/506 X9 - 0/085 X - 1/688

1/202

1/111

1/110

در تحقیق حاضر اختالف معنیداری بین تراکمهای مختلف ماهی و شاخصهای رشد کرم نرئیس مشاهده نشد

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

شاخصهای رشد کرم نرئیس
( .)P<1/15حداکثر  SGRدر تراکم کم و حداقل فاکتورهای  WG ،FWو  SRدر تراکم باال مشاهده شد .باالترین
کرم نرئیس معنیدار نبود (جدول .)0

جدول  .9کارآیی رشد کرم نرئیس در تراکمهای مختلف فیلماهی طی  61روز دورهی پرورش در سیستم یکپارچه با گردش آب

( IWگرم)

1/090 ± 1/19

1/090 ± 1/119

1/099 ± 1/110

( FWگرم)

1/99 ± 1/10

1/99 ± 1/19

1/96 ± 1/10

( WGگرم)

1/02 ± 1/15

1/02 ± 1/119

1/09 ± 1/19

( SGRدرصد در روز)

1/29 ± 1/08

1/85 ± 1/99

1/68 ± 1/9

( SRدرصد)

66/09 ± 9/5

72/09 ± 1/2

58/8 ± 8/8

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

شاخص های رشد

 9عدد ماهی در هر مخزن

 0عدد ماهی در هر مخزن

 8عدد ماهی در هر مخزن

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

درصد  SRنیز در تراکم متوسط مشاهده شد (جدول  .)9همچنین رابطه تراکمهای مختلف فیلماهی با فاکتورهای رشد

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......
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جدول  .0رابطهی بین فاکتورهای رشد کرم نرئیس و تراکمهای مختلف فیلماهی پس از  61روز پرورش در سیستم یکپارچه
همراه با گردش آب
R2

P

FW

Y = - 1/112 X9 + 1/175 X + 2066981/122

1/570

1/058

WG

Y = - 0/950 X9 + 95/875 X - 09/999

1/592

1/900

Y

SR

9

Y = - 055/990 X + 059/819 X - 97/979

1/516

9

Y = - 9/907 X - 91/589 X + 65/600

کل مواد آلی بستر

1/705
1/200

1/009

میدهد که با افزایش تراکم فیلماهی ،حذف کل مواد

نتایج حاصل از بررسی کل مواد آلی بستر تفاوت

آلی توسط کرم نرئیس افزایش یافته است (نمودار .)0

معنیدار را در تراکمهای مختلف نشان نداد (.)P<1/15

همبستگی باالیی بین تراکمهای مختلف فیلماهی و کل

اما کمترین مقدار کل مواد آلی بستر با میزان ±1/20 g

مواد آلی بستر مشاهده شد (جدول .)5

 9/6در تراکم باال مشاهده شد (شکل  .)0ارتباط میان
تراکمهای مختلف ذخیره و کل مواد آلی بستر نشان

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

SGR

فرمول رگرسیون

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

شکل  .0مقادیر کل مواد آلی بستر پرورشی کرم نرئیس (میانگین و خطای استاندارد) در طی  61روز پرورش فیلماهی در تراکم
مختلف در سیستم یکپارچه همراه با گردش آب

فیلماهی پس از  61روز پرورش در سیستم یکپارچه همراه با
گردش آب

کل مواد

- 9/819 X + 8/60

0

1/111

آلی بستر

Y = 1/960 X9

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

جدول  .5رابطهی بین کل مواد آلی بستر و تراکمهای مختلف

Y

فرمول رگرسیون

R2

P
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پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب در سیستم

درصد اشباعیت اکسیژن در تراکم باال با محدودهی

پرورشی

شامل  0/2-8 mg/lو  %92/0-%89/6مشاهده شد .اما در

تفاوت معنیدار آماری در میزان دمای آب در
تراکمهای مختلف و پس از عبور آب از مخازن
اشباعیت اکسیژن در خروجی مخازن ماهی و کرم
نرئیس در تمامی تراکمها با یکدیگر اختالف معنیدار
داشت ( )P<1/15و همچنین در گردش بین مخازن
مختلف نیز اختالف معنیدار آماری در پارامترهای
مذکور مشاهده شد ( .)P<1/15کمترین میزان  DOو

مشاهده نشد (( )P<1/15جدول  .)6اختالف معنیدار
در  pHتراکمهای مختلف خروجی مخازن ماهی و
بیوفیلتر مشاهده نشد ( .)P<1/15بین  ،pHمخازن
مختلف ماهی ،کرم و بیوفیلتر اختالف معنیدار آماری
وجود داشت ( )P<1/15بهجز بین مخازن ماهی و
بیوفیلتر در تراکم سوم ( .)P<1/15میزان این پارامتر در
طول آزمایش بین  6/5-8متغیر بود (جدول .)6

جدول  .6محدودهی تغییرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در مخازن مختلف طی  61روز دورهی پرورش فیلماهی در
تراکمهای مختلف
تراکم
کم

باال

تانک ماهیان

6/7-8

6/7-8/8

01/2-02/0

86/7-58/2

تانک کرم

6/8-8

5/6-8/8

01/8-08/2

50/7-89/6

تانک بیوفیلتر

6/5-7/7

6/0-8/9

01/8-08/2

59/0-89/0

تانک ماهیان

6/5-7/8

6/5-8/7

01/2-02/9

56/0-85/0

تانک کرم

6/7-7/8

6/0-8/6

00/0-08/0

59/0-89/9

تانک بیوفیلتر

6/5-7/8

6-8/9

01/8-02

50/9-80/8

تانک ماهیان

6/5-7/7

0/2-8

00-08/2

92/0-89/6

تانک کرم

6/6-8/7

5/7-8/5

01/8-02/0

59/0-87/9

تانک بیوفیلتر

6/6-7/7

6/0-8/9

00/0-0/02

87/6-59/7

مخازن مختلف

(جدول  )7و درصد اشباعیت اکسیژن (جدول  )8با

فیلماهی و  pHدر خروجی مخزن کرم نرئیس معنیدار

تراکمهای مختلف فیلماهی در خروجی مخازن ماهی و

نبود (جدول .)2

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

در مطالعه حاضر همبستگی باالیی بین اکسیژن محلول

کرم نرئیس بدست آمد اما رابطه بین تراکمهای مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

متوسط

pH

)DO (mg/l

دما ( ) ċ

درصد اشباعیت اکسیژن

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

مختلف وجود نداشت (جدول  .)6میزان  DOو درصد

مخازن بیوفیلتر به دلیل هوادهی اختالف معنیدار آماری

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......
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جدول  .7رابطهی بین اکسیژن محلول آب و تراکمهای مختلف فیلماهی پس از  61روز پرورش در سیستم یکپارچه همراه با
گردش آب
Y

فرمول رگرسیون

خروجی ماهی
خروجی کرم نرئیس

9

Y =- 1/105 X + 1/099 X + 7/959

1/889

0/000
0/000

1/865

9

Y =- 1/05 X + 1/096 X + 7/9970

0/56

1/528

جدول  .8رابطهی بین درصد اشباعیت اکسیژن محلول آب و تراکمهای مختلف فیلماهی پس از  61روز پرورش در سیستم
یکپارچه همراه با گردش آب
2

Y

فرمول رگرسیون

خروجی ماهی

ln Y = ln 1 /109 + 0/109 X
9

R

P

1/220

0/000

خروجی کرم نرئیس

Y =- 1/109 X - 1/915 X + 79/599

1/255

0/000

خروجی بیوفیلتر

Y =- 1/988 X9 - 0/910 X + 709/807

1/609

0/65

جدول  .2رابطه بین  pHآب و تراکمهای مختلف فیلماهی پس از  61روز پرورش در سیستم یکپارچه همراه با گردش آب
Y

فرمول رگرسیون

R2

P

خروجی ماهی

Y = - 1/069/X + 7/950

1/510

1/16

خروجی کرم نرئیس

Y =- 1/190 X - 1/012 X + 7/595
0/220 - 1/00/X

Y=e

1/058
1/781

1/061
1/119

بحث
نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن و وزن کسب

میشود .به همین دلیل ترکیبات نیتروژنی یکی از عوامل

شده) در ماهیان با تراکم پایین افزایش معنیدار یافت و

محدود کننده برای تعیین تراکم مناسب در سیستمهای

حداقل این فاکتورها در تراکم باال دیده شد .افزایش

متراکم است ( .)Hurvitz et al, 1997به دلیل اینکه

تراکم از طریق افزایش ترکیبات نیتروژنی باعث کاهش

برای حذف ترکیبات سمی تولید شده در سیستمهای

رشد و کاهش غلظت اکسیژن محلول میشود و استرس

یکپارچه از تجهیزات مدرن استفاده نمیشود ظرفیت

اضافی در سیستم تولید میکند ( Procarione et al,

تراکم در سیستمهای یکپارچه کمتر از سیستمهای

;1999; Rafatnezhad and Falahatkar, 2011
Biswas .)Mckenzie et al, 2012; Fotedar, 2016

مداربسته است در نتیجه تراکم کمتر غلظت کمتری از

و همکاران ( )9116آمونیوم تولید شده در سیستم را
بهعنوان فاکتوری برای تعیین تراکم مناسب ماهیان
پرورشی برشمردند و به این نتیجه رسیدند که تولید

ترکیبات نیتروژنی و فسفاته را تولید میکند ( Fotedar,

 .)2016دلیل احتمالی رشد بیشتر در تراکم کم ،تولید
کمتر این ترکیبات و متابولیتهای سمی در این تیمار

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

در مطالعه حاضر حداکثر عوامل رشد (وزن نهایی،

آمونیوم بیشتر و باعث مرگ و میر باالتر در ماهیان

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

خروجی بیوفیلتر
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خروجی بیوفیلتر

Y =- 1/119 X9 - 1/159 X + 7/729

R2
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میباشد زیرا آالیندههای تولیدی در این تیمار کمتر از

که روی تراکمهای مختلف ماهی کاد و درصد

تیمارهای دیگر است و به تبع آن باعث رشد بیشتر در

چرخشهای مختلف آب در سیستم مدار بسته انجام

ماهی شده است .دلیل دیگر این امر فضای زیستی بیشتر

گرفت ،مشاهده شد که تراکمها و درصد چرخشهای

و رقابت کمتر در تراکم کمتر میباشد Björnsson .و

مختلف آب روی نرخ رشد ماهی تأثیری ندارد ( Foss

جریاندار عملکرد رشدش دچار اختالل میشود .آنها

نمیشود بلکه استرسهای محیطی مثل دستکاری اثر

چرخش مواد نیتروژنی را دلیلی برای کاهش رشد

تراکم روی رشد را تشدید میکند Salas-Leito .و

ماهیان در تراکم باالی سیستمهای مدار بسته دانستند.

همکاران ( )9101نشان دادند که تراکم باال همراه با

دلیل دیگر این امر فضای زیستی بیشتر و رقابت کمتر در

درصد غذادهی پایین نهتنها اثری روی نرخ رشد ویژه

تراکم کمتر میباشد .همچنین میتوان تولید کورتیزول،

ماهیان ندارد بلکه باعث رشد جبرانی و یکسانسازی

الکتات و گلوکز بیشتر در تراکم باالتر را دلیلی برای

ساختار جمعیت ماهیان پرورشی از نظر اندازه میشود.

کاهش رشد در تراکم باال به حساب آورد ( Ruane et

دلیل اختالف در نتایج مختلف میتواند به دلیل اختالف

 ،)al, 2002زیرا انرژی کسب شده توسط غذا در ماهی

در گونهها و شرایط مختلف پرورشی باشد .در تحقیق

به جای رشد ،صرف مقابله با شرایط استرسزا میشود.

حاضر تراکم باال تأثیری روی درصد بقا ماهی نداشت و

همبستگی باال بین تراکمهای ماهی و رشد این گونه،

میزان این فاکتور در تمامی تراکمها  %011بود .باالترین

معکوس بودن رشد را با افزایش تراکم تائید میکند.

تولید بیومس در واحد سطح نیز در تراکم باال مشاهده

دلیل محدود کننده دیگر ،کاهش اکسیژن محلول در

شد؛ بنابراین تولید بیشتر در تراکم باال ،کاهش رشد در

ال باعث کاهش رشد در
باالترین تراکم است که احتما ً

این تیمار را جبران میکند ،بهطوری که میتوان نتیجه

ماهی شده است؛ اما در فیزیولوژی ماهیان مجموعهای از

گرفت که تولید در این تراکم از نظر اقتصادی به

عوامل تأثیرگذار است و تنها یک عامل را نمیتوان

صرفهتر است.

علتی برای کاهش رشد ماهیان دانست .به همین دلیل

مطالعات  Palmerو همکاران ( )9100نشان میدهد

بررسی اثر متقابل چندین پارامتر کیفی آب ،یک تصویر

کرمهای پرتار توانایی تغذیه از مدفوع و غذای خورده

واقعیتر و قابل اجراتری از مشکالت پیش روی صنعت

نشده آبزیان را دارند و مواد دفعی ماهیان را به تولید

آبزیپروری متراکم نشان میدهد.

ثانویه تبدیل میکنند .مطالعات  )9117( Bischoffنشان

اثر تراکمهای مختلف ماهی باس دریایی در سیستم

عنوان مواد اولیه استفاده کرده و رشد قابل توجهی از

چرخشی انجام دادند .برخالف یافتههای مطالعه حاضر

تغذیه از ذرات دفعی بدست میآورد و به یک منبع

بیشترین نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در این

غذایی با ارزش به عنوان مثال منبعی از اسیدهای چرب

گونه در باالترین تراکم مشاهده شد .در مطالعه دیگر

تبدیل میکند .کرم پرتار  Perinereis vallataمیتواند

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

 Papoutsoglouو همکاران ( )0228تحقیقی روی

میدهد که کرم نرئیس از مواد دفعی سیستم پرورشی به

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-08-20

کاد رشد یافته در سیستم مداربسته نسبت به سیستم

که افزایش تراکم به تنهایی باعث کاهش رشد ماهیان
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 )9116( Ólafsdóttirبه این نتیجه رسیدند که ماهی

 Braun .)et al, 2006و همکاران ( )9101نشان دادند

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......
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کرده و نیمی از نیتروژن مواد دفعی سیستم را به بیومس

درصد پروتئین قابل جذب مواد دفعی ماهیان را نیز

کرم تبدیل کند (.)Honda and Kikuch, 2002

میتوان دلیلی دیگر برای افزایش تلفات کرمها برشمرد

 Batistaو همکاران ( )9119نشان دادند که مدفوع دفع

زیرا در تحقیق حاضر از مواد دفعی سیستم پرورشی به

شده توسط صدف  Ruditapes decussatesشامل مواد

منظور تغذیه کرمها استفاده شد .چنانچه پرند آور و کیم

آلی هست که میتواند بهعنوان یک منبع غذایی خوبی

( )0929مشاهده کردند که میزان رشد کرمهایی که با

برای کرم نرئیس در نظر گرفته شود .در این مطالعه کرم

مواد دفعی ماهیان تغذیه کردهاند پایینتر از کرمهایی

نرئیس از مواد دفعی فیلماهی تغذیه و به بیومس تبدیل

است که با غذای تجاری کرم تغذیه کرده بودند.

کرد .بیشترین  WG ،FWو  SGRکرمها در تراکم

 Pajandو همکاران ( )9107نیز باالترین نرخ بقا کرم

پایین ماهیان مشاهده شده است در حالی که بیشترین

( )%29/06را در کرمهای تغذیه شده با غذای خورده

نرخ بقای آنها در تراکم متوسط دیده شد .نرخ بقای

نشده ماهی بدست آوردند.

نشاندهنده این موضوع است که تولید بیشتر مواد دفعی

با میزان  767/6گرم بر مترمربع در تراکم متوسط

در تراکم متوسط باعث بازماندگی بیشتر کرمها در این

مشاهده شد .در مطالعه  Pajandو همکاران ()9107

تیمار شده است زیرا احتیاجات غذایی کرمها در این

میزان بیومس تولیدی کرم نرئیس تغذیه شده با مدفوع

تراکم تأمین میشود؛ اما درصد بقای کرمها در تراکم

ماهی  999/09گرم بر مترمربع بود .دلیل تولید بیشتر در

باال کمتر از سایر تیمارهاست .وجود بیشتر مواد دفعی

تحقیق حاضر تراکم بیشتر ماهیان نسبت به این مطالعه

تولیدی ماهیان در این تیمار را نمیتوان دلیلی برای

است .باالترین میزان نرخ رشد ویژه کرم نرئیس در

کاهش نرخ بقا و رشد در کرمها دانست .تولید آالینده-

تحقیق حاضر  1/29درصد در روز بدست آمدPajand .

های بیشتر در این تراکم را نیز نمیتوان از دالیل کاهش

و همکاران ( )9107نرخ رشد کرم نرئیس تغذیه شده با

این فاکتور در کرمها دانست .تحقیقات  Pajandو

مدفوع فیلماهی را  0/9درصد در روز بدست آوردند.

همکاران ( )9107نشان میدهد که نوسانات آالیندهها

 Brownو همکاران ( )9100نرخ رشد کرم N. Virens

نمیتواند روی رشد کرمها تأثیر داشته باشد .احتماالً با

تغذیه شده با غذای خورده نشده ماهی هالیبوت را 9

افزایش تراکم کرمها ،در تراکمهای باالی ماهیان می-

درصد در روز بدست آوردند Honda .و Kikuchi

توان این مشکل را رفع کرد.

( )9119نرخ رشد کرم P. nuntia vallataتغذیه شده

کرمها  011درصد نبود .دلیل احتمالی این امر تحت

نرخ رشد ویژه بدست آمده در تحقیق حاضر کمتر از

تأثیر قرار گرفتن سیستم پرورشی از دمای محیط و

سایر مطالعات ذکر شده است .دلیل احتمالی تفاوت در

کاهش این فاکتور در انتهای دوره پرورش و منطبق

نتایج کسب شده تحقیق حاضر ،در سیستم نیمه

نبودن با دمای مطلوب پرورش کرم ( 08-99درجه

مداربسته است .این شرایط باعث کاهش رشد در کرمها

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.29

در مطالعه حاضر در تمامی تیمارها میزان بازماندگی

با مدفوع کفشک را باالی  0/66بدست آوردند .میزان

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

بیشتر کرمها در تراکم متوسط نسبت به تراکم کم

در مطالعه حاضر باالترین تولید بیومس کرم نرئیس
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از مواد دفعی ماهی  Paralichthys olivaceusتغذیه
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میتواند یکی دیگر از دالیل کاهش رشد در کرمها

کرمها برای حفظ جریان آب از فیلتر شنی استفاده

باشد .اما در این تحقیق به جز دما ،سایر شرایط محیطی

میکنند و از باقی مانده مواد آلی تغذیه میکنند .با

مناسب پرورش کرمها بود pH .مطلوب رشد این کرمها

استفاده از کرمهای پرتار میتوان به یک روش تصفیه

 7/5-8است ،میزان این فاکتور در مخازن کرم نرئیس

مواد دفعی و جایگزین برای منابع پروتئین و اسیدهای

در طول تحقیق به طور متوسط  6/5-8/7بدست آمد.

چرب غذای ماهی دست یافت Chareonpanichi .و

اکسیژن مطلوب پرورش این کرم  5 mg/lاست که این

همکاران ( )0220به این نتیجه رسیدند که کرمهای

فاکتور در تحقیق حاضر  5/6-8/8 mg/lبدست آمد.

پرتار ظرفیت باالیی برای تجزیه مواد آلی تهنشین شده

به صورت کلی میتوان نتیجه گرفت که کرم نرئیس

در بستر دارند و میتوان از آنها برای تجزیهی مواد آلی

در سیستم یکپارچه به صورت موفقیت آمیزی رشد یافته

تهنشین شده در کف بستر استفاده کرد .در مطالعه

است .اما نتایج آزمون آماری نشان میدهد که تراکم

حاضر ظرفیت تجزیه مواد آلی بستر توسط کرم نرئیس

اثری روی رشد کرم نرئیس نداشته است .افزایش

در تراکمهای مختلف فیلماهی مورد بررسی قرار

درصد بقا و تولید در تراکم متوسط گویندهی این

گرفت و بیشترین حذف مواد آلی بستر در تراکم باال

مطلب است که تراکم پایین در این سیستم از نطر

صورت گرفت .دلیل احتمالی این امر تولید مواد دفعی

اقتصادی بهصرفه نیست

بیشتر در این تراکم است که منابع غذایی بیشتری را

میشود ،برابر باشد .میزان موادی که از مزارع ماهی

نتایج رگرسیون نیز شاهد این قضیه استBruggen .

تخلیه میشود ،بسیار بیشتر از ظرفیت تجزیه اکوسیستم-

( )9109در تحقیقی که روی اثر زیست پاالیندگی

های طبیعی است کاهش نرخ آب دفعی فیلماهی به

کرمهای  Nereis diversicolorو Capitell capitell

تراکم جمعیت ماهی و مواد آلی دفع شده از کرمها

انجام داد به نتایج مشابهی دست یافت .به صورت کلی

بستگی دارد .به طور مثال در تحقیق  Pajandو همکاران

میتوان نتیجه گرفت در تمامی تحقیقات انجام شده و

( )9107میزان  00/2گرم مواد آلی که در هر روز از

همچنین تحقیق حاضر کرمهای پرتار باعث کاهش

 9111فیلماهی در هر مترمربع خارج میشد .دقیق ًا با

آالیندههای کف بستر شده است .اما تأثیر تراکم بر

کاهش  99/9گرم از مواد آلی دفع شده روزانه توسط

حذف مواد آلی بستر معنیدار نبود .نه تنها تراکم باالتر

 8111عدد ماهی در مترمربع مشابه است .آب دفعی

باعث افزایش آلودگی بیشتر کف بستر نشد بلکه

حاوی مواد آلی میتواند به عنوان یک رژیم غذایی با

ظرفیت زیستپاالیندگی کرم نرئیس نیز افزایش یافت.

کیفیت عالی مورد استفاده قرار گیرد و به زیست تودهی

بنابراین میتوان از کرم نرئیس در سیستمهای با تراکم

کرم تبدیل شود .از کرمهای پرتار میتوان به عنوان

باال استفاده کرد.

یک راه حل پایدار برای حل مشکالت آلودگی آلی

در این تحقیق کمترین میزان اکسیژن محلول و

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.1.2

آلی که در بستر جمع میشود ،با میزان موادی که تجزیه

مواد آلی بستر توسط کرمها در این تیمار بیشتر میشود.
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برای جلوگیری از آلودگی بستر ،باید میزان مواد

برای کرم نرئیس فراهم آورده است و بهتبع آن حذف
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شده است .مناسب نبودن عوامل فیزیکی و شیمیایی آب

مزارع پرورشی استفاده کرد .به نظر میرسد که این

اثر تراکمهای مختلف فیلماهی ) (Huso husoبر شاخصهای رشد و......

درصد اشباعیت اکسیژن در خروجی تراکم باال مخازن
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سپاسگزاری

اکسیژنی در آنها را باالتر میبرد .به همین دلیل در

خاویاری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن و خانم

خروجی این مخازن کاهش در اکسیژن را شاهد هستیم

مهندس نژاد غالم که در انجام این تحقیق ما را یاری
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