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 هاي مختلف فیل ماهی در تراکمآب ورودي و خروجی  برخی پارامترهاي بحرانیاستاندارد 

 1اله پژندذبیح
 رشت، ایران )،AREEO( کشاورزيالمللی تاسماهیان دریاي خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج موسسه تحقیقات بین 1

 41635ـ  3464 ص. پ: 

 چکیده
باعث افزایش آمونیاك، نیتریت، نیترات و فسفات و کاهش اکسیژن محلول و در  پروريم آبزيمواد جامد در سیست تجزیه    

 از حاصل خروجی با برآورد میزان مواد مغذي آب پایدار پروري شود. در آبزينتیجه باعث کاهش کیفیت آب در گردش می
آن ارائه نمود. در این بررسی بچه فیل توان راهکارهاي الزم را جهت تصفیه مجدد جهت استفاده مجدد می ماهی پرورش

روز آزمایش با تغذیه از جیره غذایی ماهیان خاویاري به  55لیتري معرفی گردیدند و طی مدت  80 مخزن 12ماهیان به درون 
 4-5و  3-4،  2-3هاي تیمار تراکم شامل تراکم 3 وعده روزانه مورد تغذیه قرار گرفتند. 4درصد وزن بدن طی  2میزان 

و  2-3هاي وگرم در متر مربع و هر تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شد. میزان آمونیاك، فسفات، نیتریت و نیترات در تراکمکیل
تر هاي پایینکیلوگرم در متر مربع در مقایسه با تراکم 4-5کیلوگرم در متر مربع اختالفی نداشتند و این اختالف در تراکم  4-3

گرمی  50-100هاي ماهیان در اندازهتوان نتیجه گرفت در سیستم پرورش بچه فیلین بررسی میبیشتر نمایان گردید. در ا
کیلوگرم در متر مربع از نظر پارامترهاي بحرانی آب خروجی جهت استفاده مجدد آب به همراه تصفیه فیزیکی و  3-4تراکم 

 . بیولوژیکی آن مناسب خواهد بود

 
ماهیب، تراکم، فیلپارامترهاي بحرانی آ کلمات کلیدي:

                                                           
 Zpajand@gmail.com:  مسئول نویسنده - 1
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 مقدمه
-افزایش تقاضاي بازار براي غذاهاي دریایی، صـنعت آبـزي  

پروري را به سمت پرورش آبزیان با تـراکم بـاال سـوق داده    
) بـا ملـزم نمـودن مـزارع بـه      Tovar et al., 2000است (

محیطی ناشـی از  توان از خطرات زیستطراحی اصولی می
-حاصـل از آبـزي  پساب آنها جلوگیري نمود. آب خروجـی  

پروري حاوي مقادیر زیادي از غذاي زایـد (غـذاي خـورده    
) و Tovar et al., 2000باشـد ( نشده) و مـواد دفعـی مـی   

این آب در محـیط طبیعـی باعـث پدیـده پرغـذایی       تخلیه
 ,Nixon)شود ها و مصب ها می(یوتریفیکاسیون) در خلیج

ت منفـی  وري با کمترین اثرا. بنابراین، افزایش بهره(1995
-زیست محیطی یکی از مهمترین موضوعات توسعه آبـزي 

 ,Honda and Kikuchi)گردد پروري پایدار محسوب می
2002). 

توسعه پرورش ماهیان بصورت متراکم طی سالهاي اخیر موجب 
توجه اثرات پساب به محیط زیست گردید. بر همین اساس 

هاي جدیدي به منظور کاهش محققین در توسعه تکنولوژي
پروري اثرات زیست محیطی ناشی از مواد مغذي حاصل از آبزي

). (Folke et al., 1998; Crab et al., 2007متمرکز شدند 
محققین زیادي در سراسر دنیا بر این باورند که با توسعه 

توان اثرات زیست محیطی ناشی از تکنولوژي هاي جدید می
ده بهینه از آبزي پروري را بویژه در بهبود کیفیت آب و استفا

آب خروجی توسط موجوداتی در سیستم آبزي پروري کاهش 
این  تجزیه. )Folke et al., 1998; Crab et al., 2007( دهند

مواد جامد باعث افزایش آمونیاك، نیتریت، نیترات و کاهش 
شود که در نتیجه باعث کاهش کیفیت آب اکسیژن محلول می

ي مدت زمان طوالنی ). براFotedar, 2016شود (در گردش می
ماهی به عنوان گزینه مناسب براي معرفی به صنعت گونه فیل

آبزي پروري مورد توجه محققین شیالتی بوده است. اقدامات 
هاي تحقیقاتی با هدف تولید گوشت با پرورش اجرایی و بررسی

پور، آغاز شد (یوسف 1369فایبرگالس در سال  مخازنآن در 
ع آن در آب شیرین (محسنی و ). عالوه بر رشد سری1370

)، برتري رشد در آب لب شور دریاي خزر 1385همکاران، 
) و a1391و  1383، 1381(پورعلی فشتمی و همکاران، 

توانایی سازش با شرایط نامساعد زیستی و تحمل دامنه وسیع 

دمایی، دامنه محدوده وسیع رژیم غذایی و برخی از خصوصیات 
ر) و سایر صفات بیولوژیک مورفولوژیک (درصد گوشت بیشت

         بعنوان گونه پرورشی اقتصادي در تولید گوشت معرفی گردید. 
 پساب خروجی استخرهاي پرورش ماهی داراي مواد زائد زیادي

 وبیاز قبیل نیتروژن، فسفر، غذاهاي خورده نشده و فلور میکر
عث هاي طبیعی باروده ماهی است که با رهاسازي به اکوسیستم

تمی، شکوفایی جلبکی و در نتیجه تغییر ساختار اکوسیسآلودگ
 ا کاهشتوان بشود. بنابراین میها میها و دریاچههاي رودخانه

له بار مواد آلی پساب خروجی و حذف مواد سمی نیتروژنی بوسی
 دارباکتریهاي هترتروف موجود در سیستم، عالوه بر توسعه پای

 اي طبیعی، به صرفههپروري و کمک به ثبات اکوسیستمآبزي
غذاي مصرفی کمک شایانی کرد (پیلی،  جویی در میزان آب و

2004.( 
محدوده تحمل کیفیت آب به ویژه دما و شوري به میزان زیادي 
به گونه آبزي پروري بستگی دارد . عوامل تعیین کننده کیفیت 
آب از لحاظ ارزیابی زیست محیطی اهمیت دارند. این عوامل 

 ، دي اکسیدکربن، آمونیاك،pHژن محلول، عمدتا شامل اکسی
کشها و کدورت می آفت نیتریت، نیترات، سولفید هیدروژن،

ها باشند. سطوح اپتیمم بسیاري از این عوامل براي اغلب گونه
هاي انجام شده اساس آزمایش. اما برشناخته شده نیست

پیرامون مسمومیت زیر سطح کشنده در طوالنی مدت و کاربرد 
مزارع پرورشی، به صورت آزمایشی سطوح مجاز آنها آنها در 

آب مناسب براي ماهیان  ،اند. به طور کلیمشخص شده
خاویاري آبی است که فاقـد آمونیـاك، نیتریـت کمتـر از 

25/0mg/l ،  150نیتـــرات کمتـــر از mg/l ، pH  7-9بین 
درجه  28و دمـاي آب کمتـر از  mg/l 6و اکسیژن بیشتر از 

. در پرورش )Quick and White, 2007( گراد باشدسانتی
گرم در متراکم ماهی، غلظت دي اکسید کربن آزاد از صفر میلی

میلی گرم در لیتر در سپیده دم  5-10لیتر در بعد از ظهر تا
کند. هنگامیکه بدون بروز عالئم بیماري در ماهی، نوسان می

کربن  غلظت اکسیژن محلول باالست افزایش غلظت دي اکسید
 Quick(باشد گرم در لیتر قابل تحمل میمیلی 60آزاد حتی تا 

and White, 2007.( 
) براي ماهی سمی ولی یون 3NHآمونیاك یونیزه نشده (

 ) براي ماهی مسمومیتی به همراه ندارد4NHآمونیوم (
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)Downing and Merkens, 1955 طبق نظر کمیسیون .(
 6/0-2آمونیاك در سطوح ماهیگیري آبهاي داخلی اروپا معموال 

. شودگرم در لیتر در کوتاه مدت منجر به مسمومیت میمیلی
 1/0سایر محققین حداکثر غلظت قابل تحمل براي آمونیاك را 

تر ولی غلظت مطلوب پایین .گیرندگرم در لیتر در نظر میمیلی
 باشد.از این حد می

ك هنگامیکه غلظت اکسیژن محلول پایین است، سمیت آمونیا
لظت غاما از آنجایی که با افزایش  .شودغیر یونیزه بیشتر می

 آید، این مسئله ازدي اکسید کربن سمیت آمونیاك کاهش می
اهمیت کمی در استخرهاي پرورشی برخوردار است. اطالعات 

 ) بسیار اندك است.2NOموجود در مورد سطوح مجاز نیتریت (
ي تریت در آبهاطوالنی مدت، حداکثر مقدار توصیه شده نی در

 گرم در لیتر است. این مقدار نیتریتمیلی 1/0شیرین سخت 
 ).2004گرم در لیتر است (پیلی، میلی 100کمتر از 

باشد که کدورت نیز یک عامل تعیین کننده در کیفیت آب می
ه دهنده بایستی آن را کنترل نماید. ذرات معلق کیک پرورش

بر ماهی و سخت شوند، معموال اثري باعث کدورت آب می
حدود ا ماما نفوذ نور را کاهش داده و فتوسنتز ر .پوستان ندارند

ي برا ،شودها ایجاد میکنند. کدورتی که توسط پالنکتونمی
ز اما کدورت ناشی از رس بیش ا .ماهی خطري به همراه ندارد

اري ها واکنش رفتگرم در لیتر در بسیاري از گونهمیلی 20000
التر با هاي. مرگ و میرهاي بسیار باال در کدوترا به همراه دارد

 ).2004دهد (پیلی، گرم در لیتر رخ میمیلی 175000از 
محیطی هاي زیستبه علت افزایش نگرانی ،هاي اخیرلدر سا

-پروري، اثرات تخلیه پساب انواع خاصی از آبزيناشی از آبزي
ئد مواد زااي را به خود جلب کرده است. پروري توجه ویژه
دار هاي مزارع پرورش متراکم کانالی جریانموجود در پساب

باشند. مواد زاید جامد حاوي مواد زاید جامد یا محلول می
ممکن است به صورت معلق یا به صورت رسوب باشند و عمدتاً 

باشند. مواد زاید دار میحاوي کربن آلی و ترکیبات نیتروژن
بزیان مورد پرورش یا محلول نیز با مواد متابولیک حاصل از آ

(مقدار  BODگیري حاصل از تجزیه مواد آلی هستند. اندازه
ها براي تجزیه مواد آلی)، اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم

پارامتري ارزشمند براي ارزیابی میزان آلودگی حاصل از مواد 
ثیر پسابها در منابع آبی دریافت کننده أباشد. تدفعی و زائد می

ی بسیار متفاوت و به شرایط منطقه بستگی دارد مزارع پرورش
)Quick and White, 2007.(  

هوازي و موجب کاهش اکسیژن سبب حاکم شدن شرایط بی
 لفیدسو  آمونیاك،  نتیجه تولید     رسوبات و در   احیا شدن 

ب شود که ممکن است این مواد در داخل آهیدروژن و متان می
 آمونیاك به مقدار قابل ).Enell & Lof, 1983( منتشر شوند

 شود.توجهی در آب حل شده و به مقدار نیتروژن اضافه می
 بیشتر سولفید هیدروژن (به میزان جزئی قابل حل در آب) و

 یابند.کل متان تولید شده به شکل گاز در آب انتشار می
ب رکیمدیریت غذا شامل اندازه غذا و تنظیم اندازه زیتوده و ت

یم فواصل غذادهی مطابق با شرایط سنی و همچنین تنظ
ا بباشد. براي تنظیم و کنترل غذادهی مطابق محیطی میزیست

هت جتري هاي کامپیوتوان از برنامهتغییرات روزانه پارامترها می
هاي تخلیه کاهش تبدیل ضریب غذایی و بهبود کیفیت پساب

ش رورشده استفاده نمود. میزان مواد زائد حاصل از یک مزرعه پ
توان بر اساس ترکیب شیمیایی ا یک واحد تولیدي را میی

لی، د آماهی، غذا و تولید ماهی یا رشد محاسبه کرد. مقادیر موا
 از نیتروژن و فسفر دفع شده و دفع دي اکسید کربن و آمونیاك

اشد تواند براساس قابلیت سوخت و ساز غذا بها میطریق آبشش
)Enell & Lof, 1983(ک اد زاید از تولید ی. نحوه برآورد مو

اد کیلوگرم ماهی در جدول ذیل ارائه شده که در آن مقدار مو
 شود: نشان داده می  BODوآلی به صورت انرژي 

 
)، نیتروژن و فسفر BODقدار انرژي، مواد آلی (م -1جدول 

 )Enell & Lof, 1983حاصل از تولید یک کیلوگرم ماهی (

 
 

 14/0ن اولیه به ترتیب ماهیان (میانگین طول و وزبچه فیل
گرم) تکثیر شده از  78/27 ± 27/0متر و سانتی ±54/19
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ماهیان وحشی در مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر مولدین فیل
ماهیان خاویاري شهید بهشتی به سالن تکثیر و پرورش موسسه 

المللی تاسماهیان دریاي خزر انتقال یافتند. آنها تحقیقات بین
سانتی  40متر قطر و سانتی 60لیتري ( 80 مخزن 12به درون 

ها ) و آزمایش3-3متر عمق آبگیري) معرفی گردیدند (شکل 
ماهیان از جیره غذایی روز به طول انجامید. فیل 55براي مدت 

میلی متري) حاوي  5/1ماهیان خاویاري شرکت بیومار (اندازه 
درصد،  15درصد، کربوهیدرات  22درصد، چربی  42پروتئین 

اساس آنالیز کارخانه به درصد بر 8درصد و خاکستر  3/3یبر ف
وعده روزانه مورد تغذیه قرار  4درصد وزن بدن طی  2میزان 

 ).Mohseni et al., 2006گرفتند (
کیلوگرم در  4-5و  3-4،  2-3هاي تیمار تراکم شامل تراکم 3

در زمان  متر مربع و هر تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شد.
براي سهولت دسترسی ماهیان به غذا، جریان آب قطع غذادهی، 

متر کاهش داده شد و پس از سانتی 10و سطح آب تا ارتفاع 
جریان آب برقرار گردید. آب مورد نیاز از  "دقیقه مجددا 30

مخلوط آب رودخانه سفیدرود و چاه با دبی یک لیتر در دقیقه 
اده قرار ) براي تیمارها مورد استف1387(پورعلی و همکاران، 

گرفت. جهت هوادهی و تامین نیاز اکسیژنی ماهی به هر یک از 
مخازن یک سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود، نصب 
گردید. زمانیکه بیومتري ماهیان بطور یک هفته در میان انجام 
پذیرفت میزان غذاي مورد نیاز بچه ماهیان بر همان اساس 

بیومتري گرسنه ماندند ساعت قبل از  24تعیین گردید. ماهیان 
ها خارج و از استرس پرهیز تا غذاي هضم شده داخل روده
شمارش و توزین اولیه  مخازنگردد. ماهیان قبل از معرفی به 

روز) به منظور تعیین  55شدند و بعد از مدت زمان پرورش (
 میزان رشد و بازماندگی مجددا شمارش و توزین گردیدند. 

پرورش فیل ماهی  مخازناده به میزان آب ورودي مورد استف
لیتر در دقیقه تنظیم گردید و هوادهی آب در هر  8/1-5/1

و  ECتانک انجام پذیرفت. دماي آب، اکسیژن محلول، شوري، 
pH  آب بطور روزانه توسط دستگاه مولتی پارامترHACH 

درجه سانتی  2/23 ± 7/0) با مقادیر میانگین HQ 40d(مدل 
گرم در هزار،  1 ± 2/0لی گرم در لیتر، می 36/7 ± 39/0گراد،  

به ترتیب مورد  31/7 ± 18/0میکروموس و   1060 ± 40
گیري قرار گرفت. آب مورد استفاده بطور مداوم تعویض اندازه

 گردید.
 

 هفته 8وند رشد بچه فیل ماهی در تراکم هاي مختلف تغذیه شده طی ر -2جدول 
 ماهیفیل 

 2kg/m(2-3 )2mkg/( 3-4 )2kg/m( 4-5( هاپارامتر
 b 2/5±1/26  ab56/83±0/25  a 97/65±0/23  طول نهایی (سانتی متر)

 c 02/33±7/89    b 03/66±5/66  a 95/38±3/45 وزن نهایی (گرم)
 a 6/3±175/2233  b 6/3±251/3333  c 9/6±395/4538 بیوماس نهایی (گرم در متر مربع)

 c6/98±165/2143 b 1/8±230/1957  a 9/8±330/1784 )بیوماس کسب شده (گرم در متر مربع
 a25   b 50  c 100  تراکم نهایی (عدد در متر مربع)

 0±00/100   0±00/100   0±00/100   درصد بازماندگی (درصد)
 c 13/11±0/2  b 11/59±0/1  a 17/89±0/0 ضریب رشد ویژه (درصد در روز)

 a 77/3±5/310 b 81/66±18/489  c 16/94±25/655 میزان کل غذاي مصرف شده (گرم)
 a 08/01±0/1  a 05/2±0/1  b 47/91±0/1 ضریب تبدیل غذایی

 a08/48±0/0  a 01/38±0/0  a 06/34±0/0  ضریب چاقی
 (P<0.05)باشند دار میانگین تیمارها با یکدیگر میحروف انگلیسی غیر مشترك در هر سطر نشان دهنده تفاوت معنی
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هاي میزان فاکتور کیفی آب خروجی در تیمارهاي با تراکم
کیلوگرم در متر مربع) در   4-5و  4-3، 3-2ماهی (مختلف فیل
آمونیاك به ارائه شده است. میزان فاکتور  1-4نمودارهاي 

در آب هاي پرورش ماهی عنوان یک پارامتر بحرانی در سیستم
اما میزان این  .دورودي تیمارها اختالفی را با یکدیگر نداشتن

پارامتر در آب ورودي چاه برخالف انتظار بیشتر از میزان انتظار 
تا  2بود و به همین نسبت میزان آن در آب خروجی به میزان 

برابر افزایش نشان داد. همانطور که در نمودار مشخص گردید  3
کیلو گرم در  3-4و  2-3هاي میزان پارامتر آمونیاك در تراکم

 4-5تالفی را نداشتند و این اختالف در تراکم متر مربع اخ
تر بیشتر هاي پایینکیلوگرم در متر مربع در مقایسه با تراکم

نمایان گردید. این بررسی نشان داد که فاکتور آمونیاك با 
 نخواهد   افزایش ماهیان  از نظر رعایت تراکم  صحیح   مدیریت

 
م یستونیاکی در ستوان نتیجه گرفت از نظر فاکتور آمیافت و می

 3-4ان گرمی  میز 50-100ماهیان هاي بچه فیلپرورش اندازه
کیلوگرم در متر مربع مناسب خواهد بود. میزان فسفات، 

 از نیتریت و نیترات  نیز همانند آمونیاك در آب ورودي کمتر
 3-4و  2-3باشد. همچنین میزان آنها در تراکم آب خروجی می

متر مربع  کیلوگرم در 4-5قایسه با کیلوگرم در متر مربع در م
 داري را نشان داد. اختالف معنی
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 ماهی میزان فاکتورهاي آمونیاك، فسفات، نیتریت و نیترات در آب خروجی حاصل از پرورش فیل -1-4هاي نمودار

-ر میماهیان با افزایش تراکم همانطور که انتظاروند رشد فیل
ال فاتی در بین تیمارها گردید به عنوان مثباعث اختال ،رفت

متر مربع که از بیشترین تراکم ماهی  کیلوگرم در 4-5تیمار 
کمترین ضریب رشد ویژه را به خود اختصاص  ،برخوردار بود

 داد. در این بررسی سعی شد اطالعاتی از برخی پارامترهاي
گرمی  50-100ماهیان میایی که در زمان پرورش بچه فیلیش

ارائه گردد. این موضوع از  ،گرددب خروجی ایجاد میدر آ
در زمان تاسیس یک  .باشدچندین جنبه حائز اهمیت می

کارگاه پرورش ماهیان خاویاري باید به آب ورودي مجموعه 
دقت کافی نمود تا میزان پارامترهاي سمی آب از قبیل 

 آب آمونیاك و نیتریت باال نباشد. افزایش این پارامترها در
 مینزمینی شاید به دلیل نفوذ برخی آبهاي آلوده به زیر ززیر

باشد. بطوریکه این موضوع در فصول مختلف نیز با یکدیگر 
اندازي متفاوت است. دستیابی به اطالعات الزم جهت راه

سیستم مدار بسته در پرورش ماهیان داشتن میزان مجاز 
 هاپارامترهاي شیمی آب به منظور کاهش آنها توسط بیوفیلتر

تواند میزان باشد. اطالعات بررسی حاضر تا حدودي میمی
د گردفاکتورهایی را که در پرورش بچه فیل ماهیان تولید می

 در ارائه دهد تا طراحی الزم جهت کاهش بار مواد معدنی پساب
 هاي مدار بسته محاسبه گردد.سیستم

 پروري باید به منافع اجتماعی، اقتصادي آن با دردر بخش آبزي
پروري مسووالنه توجه نمود. افزایش تقاضاي نظر گرفتن آبزي

پروري را به سمت بازار براي غذاهاي دریایی، صنعت آبزي
 ,.Tovar et alپرورش آبزیان با تراکم باال سوق داده است (

توان از ) با ملزم نمودن مزارع به طراحی اصولی می2000
محیطی ناشی از پساب آنها جلوگیري نمود.  خطرات زیست

وري با کمترین اثرات منفی زیست محیطی افزایش بهره
هایی که بتواند تجمع مواد زائد را کاهش دهد و مواد مکانیزم

مغذي زائد را به سمت سود بیشتر در سیستم چند منظوره 
باشد. بنابراین، یکی از نتایج دهد، مورد پیشنهاد می سوق

هاي عملی کاهش پروري چند منظوره، روشحاصل از آبزي
محیطی حاصل از پرورش ماهی از نظر اثرات منفی زیست 

هاي یکپارچه طور کلی سیستمباشد. به زیستی و تکنیکی می
اده هاي مهم تجاري با تراکم باال مورد استفبراي پرورش گونه

هاي زیاد احداث سیستم را جبران کند گیرد تا هزینهقرار می
)Timmons et al., 2002( اخیرا فیلترهاي مکانیکی به همراه .

مهرگان شامل نرمتنان و همچنین فیلتراسیون به کمک بی
جلبکها جهت افزایش کارآیی فیلتر مواد مغذي معلق و محلول 

 ).Shpigel et al., 1993( گیردآب مورد استفاده قرار می
وري با کمترین اثرات منفی زیست بنابراین، افزایش بهره

پروري پایدار محیطی یکی از مهمترین موضوعات توسعه آبزي
برخی   ).Honda and Kikuchi, 2002( گرددمحسوب می

 Perinereis nuntiaمحققین معتقدند که کرمهاي پرتار 
vallata ودات دیگر آبزي نقش با تغذیه از مدفوع و بقایاي موج
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مهمی را در چرخه غذایی و حفظ محیط زیست موجودات 
 ;Henriksen et al., 1983)کند بنتیک بازي می

Hutchings, 1998) . نتایج این مطالعات حاکی از توانایی کرم
جهت کاهش نیتروژن   Perinereis nuntia vallataپرتار 

فالندر بود  مواد آلی حاصل از سیستم گردشی در پرورش ماهی
(Honda and Kikuchi, 2002)هایی که بتواند . مکانیزم

تجمع مواد زائد را کاهش دهد و مواد مغذي زائد را به سمت 
سود بیشتر در سیستم چند منظوره سوق دهد باید مد نظر قرار 

اگر آبزي پروري پایدار به عنوان یک هدف مد  ،گیرد. بنابراین
جی حاصل از پرورش ماهی نظر قرار گیرد باید از آب خرو

مجددا استفاده گردد. مواد آلی آب خروجی در آبزي پروري به 
تواند به شکل بیوماس کرم عنوان یک جیره با کیفیت باال می

نرئیس تبدیل گردد و یک راه حل پایدار براي کاهش مشکل 
 ,.Garcia-Alonso et al)آلودگی حاصل از مواد آلی باشد 

2008). 
 

 توصیه ترویجی
س گردد در زمان تاسیبر اساس نتایج بررسی حاضر توصیه می 

عه یک کارگاه پرورش ماهیان خاویاري باید به آب ورودي مجمو
دقت کافی نمود تا میزان پارامترهاي سمی آب از قبیل 

ت جه آمونیاك و نیتریت باال نباشد. دستیابی به اطالعات الزم
ن ن داشتن میزااندازي سیستم مدار بسته در پرورش ماهیاراه

مجاز پارامترهاي شیمی آب خروجی به منظور کاهش آنها 
 باشد. رعایت اطالعات بررسی حاضر تاتوسط بیوفیلترها می

تواند طراحی الزم جهت کاهش بار مواد معدنی حدودي می
 هاي مدار بسته را نشان دهد.پساب در سیستم

 
 منابع
 و .ر فچایی،رو ،.ف چوبیان، ،.ك مقدم، حدادي ا.،.ذ پژند،

 دوره و شوري دما، تاثیر بررسی .1388 ،.ح پرندآور،
 تولیدمثلی رفتارهاي و جنسی رسیدگی القاء در نوري
 علمی مجله). Nereis diversicolor( نرئیس کرم

 .30تا  11. صفحات 3، شماره 18ایران. دوره  شیالت
پورعلی فشتمی، ح. ر.؛ محسنی، م.؛  صادقی، م.؛ ارشد، ع. 

. مقایسه رشد گونه فیلماهی در دو 1381اده، م.، و علیز

محیط پرورشی آب لب شور و آب شیرین. خالصه 
منطقه اي ماهیان  –مقاالت دومین همایش ملی 

 43-45خاویاري. صفحات 
 ، ع.پورعلی فشتمی، ح.ر. ؛ محسنی، م.؛  صادقی، م.؛ ارشد

تفاده . پرورش بچه فیلماهیان با اس1383و علیزاده، م.، 
ب لب شور در سواحل جنوبی دریاي خزر. موسسه از آ

 صفحه. 100تحقیقات شیالت ایران. 
 . بررسی کمی و کیفی1387پورعلی، ح.ر. و محسنی، م.، 

تراکم، تغذیه و آب در پرورش ماهیان خاویاري. 
فصلنامه آبزیان. سال پنجم. شماره یازدهم. صفحات 

 .ر ، کاظمی، ، ا.، یوسفی، ع.حالجیان.48تا  37
a1393هاي تشخیص جنسیت در تاسماهیان. . روش

 17-18دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران. 
 اردیبهشت. کرج

.، نپورعلی فشتمی، ح.ر.، یزدانی، م. ع.، پیکران مانا، 
. a1391حسنی، ح.و محسنی ، م.، نظامی، ا.، 

بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاري در آب شیرین و 
 . سال نهم. صفحات25لب شور. دنیاي آبزیان. شماره 

30-21. 
پروري و محیط زیست. . آبزي2004و.الف.،  پیلی، ت.

. انتشارات موسسه 1387ترجمه: مرتضی علیزاده، 
 صفحه 314تحقیقات شیالت ایران. 

ماهیان خاویاري در آب  . پرورش1370یوسفپور، ح. ، 
شیرین. مجموعه مقاالت کنفرانس ملی تکثیر و 

 می شیالت ایران.  تهران.پرورش آبزیان . شرکت سها
 . 65 – 84ص 
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Abstract 
Decomposition of solids increases ammonia, nitrite, nitrate and phosphate parameters in 

aquaculture system and decreases dissolved oxygen and the quality of circulating water. 
Sustainable aquaculture with estimates of the amount of nutrients in culture system of fish 
can be provided to its purification. In this study, beluga fingerlings were introduced into 12 
tanks with 80-liter water. During 55 days of the experiment, sturgeon was fed with 2% 
body weight at 4 times per day. 3 treatments containing densities of 2-3, 3-4 and 4-5 kg/m2 
were considered. Ammonia, phosphate, nitrite and nitrate parameters were not significantly 
different in densities of 2-3 and 3-4 kg/m2, and this difference was revealed in the density 
of 4-5 kg/m2 compared with lower densities. In this study, we can conclude that with a 
density of 3-4 kg/m2 beluga fingerlings for the critical parameters of the outlet water will 
be appropriate for reuse of water with its physical and biological purification. 
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