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چکیده
ی¬پروری اف ایش اثراو مخرب ورود پسکککبب م یط ا کککتص ع ککک ی پسکککبب می-عهاند در کبهش پیبمدهبی نبمطلهب
از مشککک تو عه ککک
دراکه ی ستم¬هبی ی سیبر اثر خش بشدص در مطبل حبضر ام بن ا ت بده از می روارگبنی سم¬هبی فیته -و زئهپتن تهنی صهرو ی پبرچ در
یک یستم پرورش مبهی منظهر ع ی پسبب مهرد رر ی قرار گرفتص گهن ¬هبی مبهی پرورشی و فیتهپتن تهن مهرد ا ت بده عرعیب عببرو
هدند از :مبهی عیتپ یبی ن یل ( )Oreochromis niloticusو ری جلبک ب شکککیرین  Chlorella vulgaris.رعم یب ( )Artemia franciscanaو
روعی ر ( )Brachionus sp.نی از گروه¬هبی اصلی زئهپتن تن¬هبی مهرد ا ت بده هدندص طهح عرکیببو مغذی نیتراو ،نیتریت و فس بو در طهل
طهح ن در شرایط شبهد کمتر هدص مقبدیر  DOو  pHاندازه¬گیری شده نی در خروجی ی ستم
دوره پرور شی در خروجی ی ستم ن سبت
همهاره در طهح مطله ی قرار داشت ( DO > 6 mg.l-1و pH = 7 - 8).مقبدیر شبخص هبی  TDS ،ECو  TSSنی در خروجی ی ستم عرکیبی
شک ل م نی¬داری ( )P < 0.05کمتر از وضک یت شککبهد هدص عمل رد رشککد تری از نظر مقدار اف ایش وزن رای مبهیبن کیسککتم عرکیبی در
مقبیس ب شرایط شبهد مشبهده گردید (  P < 0.05).ر ا بس نتبیج ،ا ت بده هم مبن از طهح عروفی مختلف شبمل فیتهپتن تهن ،زئهپتن تهن¬ و
مبهی در یک ی ستم ی پبرچ پرور شی مبهی عیتپیب بب ع ی منب ب پ سبب پرورش مبهی ب طح کی یت سیبر مطلهب و ب قب لیت ا ت بده
مجدد دون پیبمدهبی نبمطلهب ر عمل رد رشد این مبهیبن در مقبیس ب شرایط شبهد شدص
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یپروری؛ ع ی پسبب؛ می روارگبنیسمهب؛ یستم عرکیبی؛ مبهی عیتپیبص

* نهیسنده مسئهل :هبدی پهر بقر

Email poorbagher@ut.ac.ir

Journal of Fisheries
Vol. 73, No. 1, Spring 2020
pp. 41-52

Treatment of Aquaculture effluent using an integrated system:
fish-phytoplankton-zooplankton
Hadi Poorbagher1*, Gholamreza Rafiee2, Kamran Rezaei Tavabe1, Fateh Moëzzi3
1- Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
2- Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3- Ph.D. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
Received: 18-Mar-2020

Accepted: 13 -Apr-2020

Abstract
During the last decades, aquaculture development has led to the increase in aquaculture effluents into water
bodies and triggered their undesirable impacts on habitat quality and aquatic biota of these environments.
Treatment of aquaculture effluents and reusing them in culture systems can decrease the level of destructive
impacts on aquatic ecosystems. The present study was conducted to investigate the possibility of using phytoand zooplankton microorganisms to treat and reuse fish culture wastewater in an integrated culture system.
The Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Chlorella vulgaris were used as fish and microalgae species. The
main zooplankton classes were composed of Artemia (Artemia franciscana) and Rotifer(Brachionus sp.).
Measured and calculated parameters were: nitrate (NO3), nitrite (NO2), ammonium (NH4), phosphate (PO4),
dissolved oxygen (DO), pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total suspended solids
(TSS), number of microalgae cells and zooplankton counts, and fish growth performance parameters include
weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and condition factor (CF). The results showed that nutrient
levels (NO2, NO3, NH4, and PO4) were decreased significantly at the system outlet during the study period.
The DO and pH levels were observed at their optimum ranges (DO > 6 mg.l-1; pH = 7 - 8) during the study
period. The levels of EC, TDS and TSS of the integrated system were significantly (P < 0.05) lower than the
control condition. The growth performance (i.e. weight gain) of fish was significantly (P < 0.05) better in the
integrated system compared to the control condition. It can be said, based on the obtained results, simultaneous
use of microalgae, zooplankton and fish in an integrated tilapia culture system led to the appropriate treatment
of fish culture effluent and significant improvement of water quality to reuse in the system without any
undesirable effect on fish growth compared to the control condition.
Keywords: aquaculture; wastewater treatment; microorganisms; integrated system; tilapia.
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یپروری ب ا ت بده ازصصص

 .1مقدمه
ی پروری ی ی از م مترین منککب ت عهلیککد پروعئین
غذایی در سکککیبری از نقبه ج بن شکککمبر میرود ک در
طهل ده هبی گذشککت از روند رشککد قب ل عهج ی رخهردار
هده ا کککت ()FAO, 2018ص همراه ب عه ککک و اف ایش
ف بلیتهب و مراک یپروری ،مقبدیر پسکککبب عهلیدی ن ب
نی ش ل چشمگیری اف ایش یبفت ا تص این پسببهب
ی ی از م مترین مشککک تو صکککن ت یپروری عبدیل
شدهاند ک میعهانند اثراو م یطزی ستی جبراننبپذیری را
ر اکه یستمهبی ی اعمبل کنند ( ;Yogev et al., 2017
)Lunda et al., 2019ص
ذراو لی م لق و عرکیببو مغذی م لهل در پسببهبی
یپروری ک نشأوگرفت از قبیبی غذایی م رفنشده و
همچنین مهاد دف ی مبهیبن هسککتند ،پیبمدهبی نبمطله ی
را ب ورود اکه ککیسککتمهبی ی ککبب میشککهند ک
م مترین نهب ،اف ایش عروفی در اکه کککیسکککتمهبی ی
ا ککت ()Chopin et al., 2001ص اف ایش ککطح عروفی در
نتی ج ورود پسکککبب هبی عأ کککیسکککبو یپروری
روز
م یط هبی ی خشککک ی یب ب هبی زاد منجر
شکک هفبییهبی پتن تهنی و در ن بیت مقبدیر کم اکسککی ن
م لهل در بهکبی پکذیرنکده میگردد ( ;Pillay, 2004
)Paul and Vogl, 2011ص این فر یندهب طهر خبص در
ارعببه ب ف بلیتهبی یپروری در م یطهبی خشککک ی
مهرد عهج اند ،زیرا ب شدو ی شتری تمت زی ستگبهی
گهن ک هککبی یککبن را ککب ع ککدیککد رو رو می ککککبزنککد
()Jegatheesan et al., 2011ص
ن یبز ح مب یت از اکه کککیسکککتم هبی ی در را ر
الینده هبی مهجهد در پسکککبب هبی یپروری منجر
ا کککت بده از فنبوریهبی مختلف در ع ککک ی پسکککببهبی
یپروری شککده ا ککت ک مبتنی ر روشهبی فی ی ی،
شکککیمیبیی و زیسکککتی هسکککتند ( ;Sikder et al., 2016
)Nogueira et al., 2018ص ع ککک ی و ا کککت بده مجدد از
عرکیببو حبوی مهاد مغذی وی ه در ی ستمهبی دارای
دلیل کککمیت عرکیببعی همچهن
جریبن مدار سکککت
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مهنیبک و نیتریت ،و عغییراو کککطهح عروفی م یط در
نتیج وجهد نیتراو و فسککک بو از اهیمت بالیی رخهردار
ا ت ()Brown et al., 1999ص ا ت بده از گروههبی مختلف
مهجهداو از جم ل گ یب هبن ،بکتری هب و ری جل بک هب در
ع ککک ی و ارع قبی کی یت پسکککبب هبی یپروری در
مطبل بو مختلف انجبم شکککده ا کککت ک از م ایبی قب ل
عهج ی رخهردار هدهاند ()Lee and Lee, 2002ص در این
میبن ا ت بده از ری جلبکهب در کبهش طهح مهاد مغذی
و ارعقبی ظرفیت اکسکی نی ب نتبیج سکیبر مطله ی را در
را تبی ارعقبی کی یت ب و کبهش اثراو مضر پسببهبی
یپروری د ت داده ا ت ()Sengupta et al., 2015ص
عل یق یستمهبی زیستی مختلف در یک یستم واحد و
منظهر برگیری طهح عروفی مختلف ج ت
ی پبرچ
ع ی و ارعقبی کی یت پسبب خروجی یپروری نی در
رخی از م طبل بو مهرد رر کککی قرار گرف ت ا ککککت
()Hargreaves, 2006ص در این کککیسکککتمهب پسکککببهبی
خروجی دارای بر بالی مهاد لی و همچنین عراکم جلب ی
بال هده ک در ن بیت از ی ستم خبرج گردیده ا تص در
رخی از این مطبل بو نی از زئهپتن تهنهب عنهان عبمل
کنترل زیتهده جلب ی در ی ستمهب ا ت بده شده ا ت
()Gilles et al., 2014ص ب این حبل ،مهاردی در ارعببه ب
عدم وجهد ع بدل منب ککب ین اج ای عروفی مختلف مهرد
ا شبره قرار گرفت ( Mires, 1992; Drapcho and Brune,
 )2000ک عب حدودی نشککبندهنده ض ک ف عمل رد در این
یستمهب ا تص
در این را تب ،مطبل حب ضر منظهر طراحی و ایجبد
یک ککیسککتم عرکیبی متش ک ل از ککطهح عروفی مختلف
شبمل مبهی -فیتهپتن تهن-زئهپتن تهن در کنبر و ض یت
پرورشککی متراکم انجبم شککد عب اثراو عمل رد هم مبن این
اج ا ر کی یت پسککبب خروجی ککیسککتم در مقبیسکک ب
شکککرایط پرورش متراکم کنترل شکککده مهرد ارزیب ی قرار
گیردص
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 .2مواد و روشها
 .2.1سیستم مورد بررسی
یستم زمبیشی متش ل از چ بر خش اصلی در قبلب
مخبزن ی مج ا هد (شککک ل )۱ص مخ ن اول ( )F1مخ ن
اصلی پرورش مبهی در شرایط متراکم (در ق س) متش ل
از یک مخ ن فبیبرگتس ب حجم  200 lهدص در این
مخ ن ع داد  ۱0قط مبهی در یک م ظ ق س -مبنند
م کککهر قرار داشکککتند و فبصکککل ق س از کف مخ ن
صهرعی هد ک ام بن د تر ی ن ب ق سمتهبی کف
مخ ن و ا کککت بده از قب یبی غذایی رای مبه یبن وجهد
نداشکککتص ع مبنده غذا و مهاد دف ی مبهیبن مخ ن  F1از
طریق ککیسککتم م ش از کف مخ ن مخ ن دوم ()F2
انتقبل داده میشککدص مخرن  F2نی یک مخ ن فبیبرگتس
 200لیتری هد ک ع داد  ۱0قط مبهی را در خهد جبی
میداد ب این ع بوو ک در این مخ ن ام بن د کککتر کککی
مبهیبن کل عهده ی وجهد داشتص مخرن هم ( )Pیک
مخ ن فبیبرگتس ب حجم  ۱00 lهد ک م ل ف بل یت و
پرورش عهده فیتهپتن تهنی از گه ن Chlorella vulgaris
هدص ا کککتهک جل بک مهرد ا کککت بده از ز مبیشککک گبه
هیدرو یهلهژی یبن گروه شیتو دانش ده منب ت طبی ی
دانشکککگبه ع ران ع ی گردیدص ب در ردارنده مهاد مغذی
حبصککل از قبیبی غذایی و مهاد دف ی مبهیبن مخبزن  F1و
 F2این مخ ن وارد میشککککد عب ع ت عأثیر فر ی ند

فته کککنت جلب ی قرار گیردص ع ببرو دیگر این مخ ن
م ل ع کک ی پسککبب خروجی از مخبزن پرورشککی مبهیبن
هدص در مرح ل د ب از مخ ن  Pمخ ن چ برم ()Z
انتقبل داده میشکککدص مخ ن  Zنی یک مخ ن فبیبرگتس
 ۱00لیتری هد ک م ل قرارگیری جم یت زئهپتن تهنی
متشککک ل از رعم یب ( )Artemia franciscanaو روعی ر
( )Brachionus sp.هدص ام بن ع غذ ی زئهپتن تهن هب از
لهلهبی جلب ی مهجهد در ب منتقل شده از مخ ن P
مخ ن  Zدر این مخ ن وجهد داشت عب مبنت از ش هفبیی
جلب ی در بیر مخبزن و کنترل طح جم یتی ن ب شهدص
در ن بیت ب از این مخ ن عنهان پسبب ع ی شده
مخ ن  F1انت قبل پ یدا میکرد عب م جدداً در چر خ ی
یستم وارد شهدص می ان ب عبخیرشده از مخبزن یستم
عرکیبی ( 20.۱9 ± 8.66لیتر) صککهرو روزان اضککبف
میگرد یدص منظهر ههادهی کل ی م خبزن پرورشکککی و
عأمین اکسی ن مهردنیبز از یک ههاده و شب مت ل ن
رای عمبمی مخبزن ا ککت بده شککدص ر این ا ککبس ،عتطم
مهردنیبز در مخ ن  Pنی منظهر اختته ب و د تر ی
کککلهلهبی جلب ی مهاد مغذی حبصکککل از مهاد دف ی
مبهی فراهم می شدص در کنبر این یستم ،ع داد  ۱0قط
مبهی در یک مخ ن فبیبرگتس  200لیتری مج ا
عنهان گروه شبهد (مخ ن  )Cب ن سبت ع هیض ب روزان
 30%ا تقرار پیدا کردندص

شکل  -1نمای شماتیک سیستم آزمایشی :F1 .مخزن پرورشی متراکم دارای قفس؛  :F2مخزن پرورشی گسترده (غیرمتراکم)؛
 :Pمخزن پرورش فیتوپالنکتون؛  :Zمخزن پرورش زئوپالنکتون؛ فلشهای آبیرنگ :جهت جریان آب؛ پمپ :پمپهای انتقال آب؛
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یپروری ب ا ت بده ازصصص
خطوط سیاهرنگ :مسیرهای هوادهی در مخازن.

 .2.2گونه پرورشی و مدیریت شرایط پرورشی
در مطککب ل ک حککبضکککر از مککب هی ع یت پیککبی نیککل
( )Oreochromis niloticusعنهان گهن پرورشکککی در
کیسککتم زمبیشککی ا ککت بده شککدص ع داد  80قط مبهی
عیتپ یب از کبر گبه ع ثیر و پرورش یبن گروه شکککیتو
دانش ده منب ت طبی ی دانشگبه ع ران در کرج ع ی گردیدص
این مبه یبن در دامن طهلی  ۱۱.25 ± 2.02 cmو وزنی
 25.86 ± 8.29گرم قرار داشکککت ندص پیش از غبز دوره
پرورشی ،این مبهیبن مدو دو ه ت در مخبزن پرورشی
در شرایط دمبیی  27.0 ± 2.4 °Cو دوره نهری  ۱8بعت
رو شنبیی 6 :بعت عبری ی نگ داری شدندص در غبز دوره
پرور شی ۱0 ،قط مبهی ب انتخبب ع بدفی در هر یک از
مخبزن  F2 ،F1و  Cقرار داده شدص
مدو زمبن  6ه ت ( 42روز) ج ت رر کککی عمل رد
یستم زمبیشی عرکیبی در نظر گرفت شدص در طهل این
مدو ،مبه یبن عیتپیبی مهجهد در مخبزن  F2 ،F1و C
عرعیب می ان  0.5 ،5و  5درصککد وزن دن صککهرو
روزان ب ا ککت بده از غذای عجبری شککرکت فرادان (غذای
اکسترود مبهی ق ل ال -پیشپرواری  )FFT2عغذی شدندص
غذای مهردنظر در کک قسککمت ی سککبن در طهل روز (در
بعبو  ۱3:00 ،07:00و  )۱9:00مبهیبن داده می شدص
در طهل این دوره مبهیبن ب وض یت دوره نهری  ۱8بعت
روشنبیی 6 :بعت عبری ی نگ داری شدندص

 .2.3اندازهگیری شاخصهای کیفیت آب
منظهر رر ی شبخصهبی کی ی ب ،نمهن رداری
از ب در خروجی یستم زمبیشی (خروجی مخ ن  )Zو
نی مخ ن شبهد صهرو ه تگی انجبم شدص اندازهگیری
شکککبخصهبی دمب ،pH ،هدایت ال تری ی ( )ECو مجمهع
مهاد م لهل ( )TDSب ا کککت بده از د کککتگبه کنداکتهمتر
 Metrohmمدل  744صکککهرو گر فتص م قدار اکسکککی ن
م لهل ( )DOب ا ت بده از د تگبه اکسی ن متر دیجیتبل
شککرکت  HANAمدل  HI98193ککبخت کشککهر رومبنی
اندازهگیری شککدص اندازهگیری مقبدیر غلظت شککبخصهبی

شیمیبیی نیتراو ( ،)NO3نیتریت ( ،)NO2مهنیهم ()NH4
و ف س بو ( )PO4ر ا بس روش رنگ نجی ب ا ت بده از
ا پ تروفهعهمتر انجبم شدص اندازهگیری مجمهع مهاد م لق
( )TSSر ا ککبس روش ارائ شککده در )APHA (2005
انجبم گرفتص

 .2.4ت ع ی ین ترا کم م ی کروارگااا نیساااامهااا
(فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون)
ع یین عراکم کککلهلهککبی فیتهپتن تهن و ع ککداد
زئهپتن تهن صهرو ه تگی انجبم شدص ع یین عراکم پس
از رداشکککت نمهن هبی ب از مخبزن  Pو  Zتفبصکککل از
طریق شمبرش ب ا ت بده از الم نئه بر در زیر می رو هپ
انجبم گرفتص در هر زمبن ،نمهن ب عنهان ع رار
بر مهرد شمبرش قرار
ردا شت گردید و هر نمهن نی
گرفت و در ن بیت ع داد می روارگبنیسککمهب در واحد حجم
ب ( )mlم ب ب شدص

 .2.5شاخصهای رشد ماهی
زیسکککت کککنجی مبهیبن در مخبزن مهرد رر کککی در
انت بی هر ه ت در طهل دوره پرورشکککی انجبم شکککدص
منظهر زیسکککت کککنجی ،پس از ی هشکردن مبه یبن ب
ا کککت بده از پهدر گل میخک ( Akhlaghi and Mirab
 ،)Brojerdi, 1999اندازهگیری هبی طهل کل و وزن ن ب
انجبم شدص شبخصهبی ر شد مهرد رر ی عببرو هدند از
اف ایش وزن ( ،)WG: weight gainضریب چبقی یب فبکتهر
وضکک یت ( )CF: condition factorو ضککریب رشککد وی ه
()SGR: specific growth rateص
ج ت م ب ب می ان اف ایش وزن ( )WGاز را ط زیر
ا ت بده شد:
(وزن ا تدایی – وزن انت بیی) = اف ایش وزن
م ب ب ضریب چبقی ( )CFنی ب ا ت بده از را ط زیر
انجبم شد:
CF = (W/L3)*100
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ک در ن  Wم قدار وزن ( )gو  Lم قدار طهل ()cm
ا تص
ضکککریب رشکککد وی ه ( )SGRنی ر ا کککبس را ط زیر
م ب ب گردید:
SGR = ((ln(Wf) – ln(Wi)) / t) *100

ک در ن  Wfو  Wiعرع یب وزن اول ی و وزن ن بیی
در طهل دوره زمبنی م بدل  tا تص

 .2.6تجزیه و تحلیل داده
در این مطبل مخبزن پرورشکککی ع یک شکککده،
عنهان واحدهبی زمبیشککی در نظر گرفت شککدندص دادههبی
د کککت مده صکککهرو  ± SDمیبنگین یبن گردیدص
م ب ببو مبری در نرماف ار ( SPSSنسخ  )۱9انجبم شد
و ر کککم نمهدارهککب نی در نرماف ار  excelاز مجمهع ک
) Office (Ver.2016صهرو گرفتص نرمبل هدن دادههب ب
ا ککت بده از زمهن کهلمهگروف ا ککمیرنهف و همگن هدن
واریبنسهب ب ا کککت بده از زمهن لهین انجبم شکککدص ج ت
رر کی ع بووهبی م نیدار در ککطهح پبرامترهبی کی ی
ب ین کیسککتم زمبیشککی و شککرایط شککبهد از زمهن t
م ستقل ا ت بده گردیدص مقبی س پبرامترهبی عمل رد ر شد
ین م خبزن  F2 ،F1و  Cب ا کککت بده از زمهن عج ی
واریبنس یک طرف ( )one-way ANOVAصهرو گرفتص
منظهر مقبیسککک میبنگینهب ،در صکککهرو نرمبل هدن و
همگن هدن وار یبنس هبی داده هب از زمهن چ نددام ن ای
دان ن و در غیر این صهرو از زمهن ولچ ا ت بده شدص

 .3نتایج
 .3.1کیفیت آب
مقبدیر شکککبخصهبی کی ی ب اندازهگیری شکککده در
خروجی یستم عرکیبی و مخ ن شبهد در ش ل  2نشبن
داده شده ا تص غلظت نیتراو در خروجی مخ ن شبهد
( )2.23 ± 0.67 mg.l-1صهرو م نیداری ()P < 0.05
یشککتر از مقدار ن در خروجی ککیسککتم عرکیبی (mg.l-1
 )0.966 ± 0.44هدص غلظککت نیتریککت نی در خروجی
ککیسککتم عرکیبی ( )0.25 ± 0.۱۱ mg.l-1نی شکک ل
م نیداری ( )P < 0.05کمتر از مخ ن شکککب هد (mg.l-1

 )۱.254 ± 0.5۱هدص ع بوو م نیداری ین مقدار مهنیهم
در خروجی مخ ن عرکیبی ( )0.۱99 ± 0.۱34 mg.l-1و
مخ ن شککبهد ( )0.334 ± 0.۱8 mg.l-1مشککبهده نشککدص
مقدار غلظت فس بو نی در خروجی مخ ن شبهد (mg.l-1
 )0.443 ± 0.۱65ش ل م نیداری ( )P<0.05ی شتر
از یستم عرکیبی ( )0.254 ± 0.06 mg.l-1هدص
طهح اندازهگیری شده اک سی ن م لهل ( )DOن شبن
داد ک مقدار  DOدر خروجی مخ ن کککیسکککتم عرکیبی
( )6.48 ± 0.78 mg.l-1یشکککتر از مقدار ن در خروجی
کککیسکککتم شکککبهد ( )4.97 ± 0.79 mg.l-1هده ا کککت
()P<0.05ص ع بوو م نیداری از نظر مقدار  pHخروجی دو
یستم عرکیبی ( )7.55 ± 0.22و شبهد ()6.68 ± 0.87
وجهد نداشتص
مقبدیر هدایت ال تری ی ( )ECاندازهگیری شکککده در
خروجی مخ ن شکککبهد ()۱360.0 ± ۱28.7 µS.cm-1
می ان قب ل عهج ی یشتر از مقدار ن در خروجی یستم
عرکیبی ( )۱9۱.75 ± 29.24 µS.cm-1هد ()P < 0.05ص
طهح مقبدیر مجمهع مهاد م لهل ( )TDSو م لق ()TSS
نی در خروجی مخ ن شکککب هد (± 64.29 mg.l-1 :TDS
666.3؛  )۱7.77 ± 3.60 mg.l-1 :TSSکک صککککهرو
م نیداری ( )P<0.05ی شتر از خروجی ی ستم عرکیبی
(93.83 ± ۱8.45 mg.l-1 :TDS؛ ± ۱.83 mg.l-1 :TSS
 )6.77هدص

 .3.2تغییرات جمعیتی میکروارگااانیسااامهااا
(فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون)
عغییراو زیتهده فیتهپتن تهنی در مخ ن پرورشکککی
جلبک (مخ ن  )Pر حسککب ع داد ککلهلهبی جلب ی در
واحد حجم ب در ش ل 3ص (الف) ن شبن داده شده ا تص
طهح زیتهده جلب ی نشبن داد ک در طهل دوره زمبیش
ه ت اول
 6ه ت ای ،یک روند اف ای شی قب ل عهج در
اع بق می اف تد و پس از ن عقری ببً یک کککطح زیتهده
جلب ی پبیدار ب نه بنبو اندک اف ایشی و کبهشی متنبوب
در مخ ن  Pهجهد خهاهد مدص
رو ند عغییراو د ککککت مده در را ط ب ع داد

ع ی پسبب

یپروری ب ا ت بده ازصصص

مهجهداو زئهپتن ته نی ( رعمیککب و روعی ر) در مخ ن P

( ش ل 3ص (ب)) ن شبن داد ع داد رعمیب در واحد حجم ب
( )mlدر طهل دوره زمبیش نه کبنبو زیبدی نداشکت و در
یشکککتر مهارد اف ایش ع داد مشکککبهده نشکککد ،امب ع داد
روعی رهب اف ایش قب ل عهج ی را در فبصل روزهبی  7و ۱4
نشبن دادند و پس از ن نی کبهش قب ل عهج ی عب روز 2۱
اع بق افتبد و در ادام نی یک روند عقریببً کبهشی را از نظر
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ع داد در پیش گرفتص اف ایش ع داد رعمیب و ب یک عأخیر
ز مبنی ،رای روعی ر هب ،همراه ب اف ایش عهده جلب ی در
مخ ن  Pصکککهرو گرفت ،امب پس از عهقف اف ایش ع داد
کککلهل هبی جلب ی در مخ ن  ،Pکبهش ع داد رعم یب و
روعی ر در مخ ن  Zرخ داد و در ن بیت در پبیبن دوره یک
کککطح کم و عقریب کبً ی نهاخککت از هر دو گروه این
زئهپتن تهنهب مشبهده شدص

شکل  -2مقادیر شاخصها ی کیفی آب خروجی سیستم ترکیبی و شاهد در طول دور پرورشی( .الف) نیترات؛ (ب) نیتریت؛ (ج) آمونیوم؛
(د) فسفات؛ (ه)  pH؛ (و) اکسیژن محلول؛ (ز) هدایت الکتریکی؛ (ح) مجموع مواد محلول؛ (ط) مجموع مواد معلق.
خطوط روی ستونها نشاندهنده مقادیر انحراف استاندارد دادهها اند .حروف متفاوت روی ستونها بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0.05اند.

شکل -3تغییرات تعداد سلول جلبکی (الف) و تعداد آرتمیا و روتیفر (ب) به ترتیب در مخازن  Pو  Zاز سیستم ترکیبی در طول دوره پرورشی.
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 .3.3شاخصهای رشد ماهی
مقبدیر اندازهگیریشکککده شکککبخصهبی رشکککد مبهیبن
پرور شی شبمل اف ایش وزن ( ،)WGضریب چبقی ( )CFو
ضکککریب رشکککد وی ه ( )SGRدر طهل دوره زمبیشکککی در
مخبزن  F1و  F2از یستم عرکیبی و نی مخ ن شبهد در
جدول  ۱ارائ شککده ا ککتص ع بوو م نیداری ()P < 0.05
ین مقبدیر اف ایش وزن مر هه مخبزن پرورشی یستم
عرکیبی و شبهد م شبهده گردیدص ی شترین طهح اف ایش
وزن در مبهیبن مخ ن پرورش متراکم ( )F1د ککت مد
مبه یبن مخ ن پرورش
و کمترین م قدار نی مر هه

گ سترده ( )F2هدص مقبدیر اف ایش وزن ی ستم شبهد نی
یشکککتر از مخ ن  F2و کمتر از مخ ن  F1هدص م قبدیر
ضریب چبقی ( )CFم ب ب شده رای مبهیبن پرور شی
ع بوو م نیداری را ین مخبزن مختلف نشبن ندادص
کککطهح م ب کککب شکککده نرخ رشکککد وی ه ()SGR
نشکککبنده نده وجهد ع بوو م نیداری ( )P < 0.05ین
مخبزن زمبیشی هدص یشترین مقدار نرخ رشد وی ه مت لق
مبه یبن مخ ن ( F1پرورش متراکم) و کمترین م قدار
مر هه مبهیبن مخ ن ( F2پرورش گسترده) هدص طهح
د ککت مده این شککبخص رای مبهیبن مخ ن شککبهد
ع بوعی را ب دو مخ ن دیگر نشبن ندادص

جدول  -1مقادیر شاخصهای رشد (انحراف معیار  ±میانگین) ماهیان پرورشی شامل افزایش وزن ( ،)gضریب چاقی ( )g.cm-3و نرخ رشد ویژه
( )g.day-1در مخازن مختلف پرورشی .حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P < 0.05در سطرهای جدول است.

اف ایش وزن ()g
ضریب چبقی (

مخ ن پرورش متراکم ()F1

مخ ن پرورش گسترده ()F2

22.92 ± ۱.89a

7.78 ± ۱.65

c

)

۱.62 ± 0.۱۱

۱.68 ± 0.۱5

g.day-1

0.93 ± 0.۱۱

0.62 ± 0.۱۱

g.cm-3

نرخ رشد وی ه (

)

a

 .4بحث و نتیجهگیری
 .4.1کیفیت آب
عج ی و ع لیل نتبیج د ت مده وضهح نشبندهنده
کبرکرد منب کب کیسکتم عرکیبی در ارعقبی کی یت پسکبب
خروجی در مقبیس ب شرایط مخبزن شبهد هده ا تص
عرکیببو مغذی نیتروژندار و ف س ردار مهجهد در پ سبب
یپروری ،از م مترین عهامل عن ل و لهدگی م یطزیستی
نبشکککی از فر ی ند هبی یپروری م سکککهب میشکککه ند
()Boyd, 1990; Green et al., 2002; Junija et al., 2003
و کبهش طح این عرکیببو در پسببهبی خروجی میعهاند
عب حد زیبدی اثراو نبمطلهب یپروری در م یطهبی ی
پذیر نده را کبهش د هد ()Lin et al., 2002ص در م طبل
حبضککر طهر مشککخص ککطهح عرکیببو نیتراو (،)NO3
نیتریت ( )NO2و فس بو ( )PO4در خروجی ن بیی یستم
عرکیبی شکک ل قب ل متحظ ای کمتر از غلظتهبی این

b

مخ ن شبهد
b

۱0.53 ± ۱.۱۱
۱.73 ± 0.02

ab

0.79 ± 0.23

عرکیببو در خروجی مخبزن شکککبهد در طهل دوره مطبل
هدص این وض ک یت نشککبندهنده عمل رد مطلهب کبرگیری
فیتهپتن تهن در کبهش غلظت این عرکیببو مغذی مهجهد
در پسکککبب خروجی مخبزن نگ داری مبهیبن هده ا کککتص
مهنیهم و نیتراو ترین اش بل قب ل جذب نیتروژن عه ط
ری جلبکهب هستند ()Becker, 1994ص ب این حبل ،علیرغم
کبهش مشکککخص غلظت نیتراو ،کککطهح مهنیهم در دو
ی ستم عرکیبی و شبهد ع بوو چندانی را ن شبن نداد و در
مجمهع ،م قبدیر پبیینی از این عرک یب در خروجی هر دو
یستم ثبت شدص این وض یت میعهاند نبشی از اثراو بیر
عرکیببو م لهل در ب بشککد ()Beuckels et al., 2015ص
در مطبل بو دیگری نی علیرغم ا کککت بده از کککلهلهبی
جلب ی منظهر ع ککک ی پسکککبب ،غل ظت مهنیهم در
کککک طه حی ککدون ع غ ی یر گ ارش شککککده ا ککککت
()Hawrot-Paw et al., 2020ص
در خروجی ی ستم عرکیبی ،و ض یت منب بعری از

ع ی پسبب

یپروری ب ا ت بده ازصصص

یستم شبهد
نظر مقدار اکسی ن م لهل ( )DOنسبت
مشکککبهده شکککد ک عب حد زیبدی مرعبط ب کبهش بر لی
یستم در نتیج م رف قبیبی غذایی و مدفهعی مبهیبن
عه ککط مبهیبن مخ ن گسککترده ( )F2و همچنین عمل رد
فته نت ی فیتهپتن تهنی در اف ایش اکسی ن م لهل عهده
ی هده ا کککتص شکککرایط اکسکککی نی منب کککبعر زمین
م دنی شدن عرکیببو نیتروژنی و کبرگیری ی شتر نهب
در فته کککنت را فراهم کککبخت و این عرعیب کبهش
ی شتری رای ن ب در ی ستم عرکیبی رخ می دهد واین
عمل در بزگشت ارعقبی بر اکسی نی ب در نتیج اف ایش
فته نت خهاهد شد ()Beuckels et al., 2015ص
در مطبل حبضککر ،ع بوو قب لعهج ی از نظر می ان pH
ین شرایط پرور شی مختلف م شبهده ن شد؛ ب این وجهد،
دامن عغییراو  pHدر خروجی ککیسککتم عرکیبی مراعب
کمتر از مخ ن شکککبهد هد ک نشکککبندهنده ثببو و ع بدل
یشتر یستم عرکیبی از نظر نه بنبو مقدار  pHب عهج
وجهد مراحل ع ی ری جلب ی ا تص یبن شده ا ت ک
عغییراو  pHمم ن ا ت در نتیج م رف  CO2از م یط
یب جذب یهنهبی نیتراو عه ککط ری جلبکهب صککهرو گیرد
()Delgadillo-Mirquez et al., 2016ص این در حبلی ا ت
ک در مطبل حبضر نه بنبو کمتر  pHدر یستم عرکیبی
مشبهده شد ک وض یتی سیبر مطلهب م سهب میگرددص
مقبدیر شکبخصهبی هدایتال تری ی ( ،)ECمجمهع مهاد
م لهل ( )TDSو مجمهع مهاد م لق ( )TSSک صکککهرو
مشککخص ع بوو چشککمگیر وض ک یت کی ی پسککبب خروجی
ی ستم عرکیبی از و ض یت شبهد را نمبیبن بختص طهح
سیبر کمتر  TDSو  ECدر خروجی ی ستم عرکیبی ن شبن
داد ک بر مهاد م لهل در ب ک عب حدودی شکککبخ کککی از
لهدگی ب ح سبب می ید ( ،)Coldbella et al., 2018در
نتیج عمل رد ع کک ی جلب ی کبهش یبفت ا ککتص حداکثر
مقدار مجبز شکککبخص  TDSدر پسکککبب یپروری در حد
 500 mg.l-1میلی گرم در لیتر ( )Coldbella et al., 2018و
مقبدیر  ECمنب ب پی شن بد شده رای پرورش مبهی نی در
م ککدوده ین  20عککب  ۱50 μS.cm-1می رو زیمنس ذکر
شدهاند ()Zimmermann et al., 2001ص مقبدیر  TDSو EC
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اندازهگیری شککده در خروجی ککیسککتم عرکیبی در م دوده
مطلهب این دو شبخص قرار دا شت  ،در حبلی ک مقبدیر ن ب
در مخبزن شبهد فراعر از دامن منب ب هد ک نمبیبنگر عأثیر
قب ل عهج ی ستم عرکیبی ر کی یت پ سبب خروجی هدص از
طرف دیگر ،کمتر هدن مقدار  TSSدر خروجی کککیسکککتم
عرکیبی نی نشکککبنگر ن هد ک قب یبی غذایی و مدفهعی
عهل یدی مبه یبن درم خبزن متراکم نبشکککی از عج ی و
م دنی شدن یشتر این عرکیببو ا تص عرکیببو نشأوگرفت
از ن ب و همراه ب ن ،فر یند عهلید جلب ی منتج کبهش
قب لعهج بر مهاد م لق در خروجی ن بیی این ککیسککتم در
مقبیس ب مخبزن شبهد شدص این می ان کبهش بر مهاد م لق
نقش م م  TSSدر لهدگی ب هبی پذیرنده
نی ب عهج
پسببهبی یپروری ،سیبر حبئ اهمیت ا تص

 .4.2میکروارگانیسمها
ر ا بس نتبیج د ت مده در را ط ب طح زیتهده
فیتهپتع تهنی ( ر مبنبی ع داد ککلهل جلبک در مخ ن )P
روند رشد سیبر منب ب و قب ل قبهلی در طهل دوره مطبل
اع بق اف تبدص اف ایش ع داد کککلهل هبی فیتهپتن تهنی در
ه ت هبی غبزین دوره پرورشی نشبندهنده عمل رد منب ب
ککیسککتم و عهده فیتهپتن تهنی در ا ککت بده از مهاد مغذی
نبشککی از مهاد دف ی و قبیبی غذایی مبهیبن وارد شککده در
مخ ن  Pهدص در مطبل )،Tejido-Nunez et al. (2019
روندهبی اف ایش نرخ رشکککد رای دو گهن ری جلبک مهرد
ا ت بده در زمبنهبی غبزین دوره رر ی یستم عرکیبی
مهرد ا ت بده گ ارش شده ا تص دنببل این بزه زمبنی،
اف ایش در مقدار عهده فیتهپتن تهنی صهرو نگرفت ،امب در
م قب ل کبهش قب ل متح ظ ای نی در کککطح زیتهده
فیتهپتن تهنی رخ نداد و عقریببً یک ککطح ثب ت از زیتهده
جلب ی در ی ستم م شبهده گردیدص این و ض یت ن شبن
میدهد ک وی گی هبی فی ی ه-شکککیمیبیی و ع بدل ایجبد
شککده در کیسککتم مبنت از انسککداد جم یتی ری جلبک در
کیسکتم شکده و کطح ن ثب ت مبنده ا کتص این حبلت،
شرایطی سیبر منب ب و مطله ی را رای یستم زمبیشی
همراه داشت؛ چراک در رخی از مطبل بو پیشین انجبم
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شده پس از یک دوره رشد منب ب و اف ایش عمل رد عهده
جلب ی ،ان سداد جم یتی رای ن اع بق افتبد و بب شد
عب عغییراو جم یتی نبمطله ی رای ن رخ دهدص از طرفی
عأثیر شککرایط م یطی طبی ی از جمل عب ش نهر عنهان
یک عبمل اثرگذار ر اف ایش می ان بزده عمل رد ع ککک ی
کککیسکککتم عه کککط فیتهپتن تهن مطرح شکککده ا کککت
( )Brune et al., 2003; Metaxa et al., 2006و از این نظر
ب عهج این مطبل حبضککر در شککرایط زمبیشککگبهی
انجبم شد ،عدم د تر ی شرایط طبی ی میعهاند عب حد
زیبدی ر بزده عمل رد یستم عأثیرگذار بشدص
عغییراو جم یت گروه هبی زئهپتن تهنی ( رعم یب و
روعی ر) در مخ ن  Zدر طهل دوره زمبی شی ن شبن داد ک
کبرگیری این مهجهداو در ی ستم میعهاند عب حدودی
در ایجبد ع بدل و کنترل جم یت جلب ی در یستم نقش
داشت بشدص ا ت بده از زئهپتن تهنهب در مطبل حبضر
منظهر کنترل شکک هفبیی و ازدیبد نبگ بنی جم یت جلب ی
صککهرو گرفت عب از روز ش ک هفبییهبی گسککترده نهب در
بیر مخبزن پرور شی (از جمل مخبزن مبهیبن  F1و )F2
جلهگیری شهد و مبنت از وقهع پیبمدهبی نبمطلهب نهب در
طهح بالی عراکم لهلی ر کی یت ب در گردش شهد
و عببرعی عمل رد جلب ی نهعی م دود مخ ن P
بشکد و ع ک ی پسکبب در فر یند فته کنت در این مخ ن
صهرو گیردص در مطبل ) Gilles et al. (2013ا ت بده از
یک ا ککتخر روعی ر در کیسککتم یپروری عنهان یک
ا ار کنترلی سکککیبر منب کککب در ارعببه ب شککک هفبییهبی
جلب ی مطرح شکککده ا کککت ،امب وجهد این مخ ن پرورش
روعی ر عبملی در اف ایش کککطح  TANو فسککک بو در ب
دانسکککت شکککده ا کککتص در این مطبل  ،روعی رهب عنهان
مهجهداعی منب ککب در رداشککت زیتهده جلب ی مرده از ب
م رفی شکککدهاندص در مطبل بو دیگری حداقل اثر خشکککی
کبرگیری روعی رهب عنهان عبمل کنترل زیتهده جلب ی
در مقبیس ب عأثیر رداشت پیه ت جلبک از یستم مطرح
شده ا ت ()Mires, 1992; Drapcho and Brune, 2000ص
امب در مطبل حب ضر نقش کنترلی زئهپتن تهنهب ش ل
م نب کککبی صکککهرو گر فت و اثراو نبمطله ی ر عمل رد

یستم مشبهده نشدص

 .4.3رشد ماهی
نتبیج د ت مده در را ط ب طهح م ب ب شده
شبخصهبی عمل رد ر شد ن شبن داد ک ی ستم طراحی
شککده در این مطبل مبنت از روز اثراو نبمنب ککب عمل رد
عرکیبی یستم ر وض یت رشد مبهیبن عیتپیبی پرورشی
وی ه در مخ ن پرورشکککی متراکم ( )F1در مقبیسککک ب
شرایط شبهد شده ا تص در مطبل بو قبلی صهروگرفت ،
مقبی س ای ین عمل رد ر شد مبهیبن ی ستم عرکیبی ب
مبهیبن پرور شی در شرایط کنترل شده خبرج از ی ستم
صکککهرو نگرفت ،امب ع بوو هبی رشکککد در مبه یبن مهرد
ا ککت بده در کیسککتم پرورش کی عهاملی از قبیل ن اد و
خ ه صیبو اکهلهژی ی و زی ست شنبختی ن ب ن سبت داده
شککده ا ککتص در مطبل ) ،Giles et al. (2012گهن و ن اد
مبهی عنهان یک عبمل مؤثر در می ان نرخ رشد وی ه ن
در یستم پرورشی مطرح شده ا تص
مقبدیر اف ایش وزن د کککت مده در مبه یبن مخ ن
پرورش متراکم ( )F1شکک ل م نیداری یشککتر از مخ ن
شکککبهد ( )Cو همچنین مخ ن پرورش گسکککترده ( )F2هدص
بالعر هدن می ان اف ایش وزن مبه یبن  F1در طهل دوره
پرورشکککی میعهاند نبشکککی از عمل رد منب کککبعر ع ککک ی
فیتهپتن تهنی و م ایبی ن از نظر بهد کی یت یهشیمیبیی/
فی ی ه شیمیبیی ب در گردش در ی ستم ب عهج اثراو
پرو یهعی ی و م مبن ت از عأثیر احت مبلی عها مل پبعهژن
( )Naviner et al., 1999; Gilles et al., 2014و همچنین
روز ا ککترسهبی نبش کی از نه ککبنبو اکس کی نی و یب دیگر
عهامل بشککدص در مقب ل ،مبهیبن مخ ن  F2کمترین مقبدیر
اف ایش وزن را نشککبن دادند ک این ککطهح پبیین اف ایش
وزن نی مم ن ا کککت نبشکککی از کمتر هدن غذای در
د ترس در این مخ ن در مقبی س ب مخ ن  F1و شرایط
شککبهد بشککدص ب این وجهد ،مبهیبن این مخ ن نی رشککد
قب لعهج ی را در ج ت ین بزی کلی عهلید در یستم
و ا ت بده ین از منب ت م رفی ن ( وی ه غذا) ن شبن
دادند ک عمدعبً نب شی از وی گیهبی زی ستی مبهی عیتپیب
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 نتیجهگیری.4.4
ر مبنبی نتبیج د ککت مده در این مطبل میعهان
گ ت ک ککیسککتم عرکیبی طراحی شککده ب کبرگیری
طهح عروفی مختلف شبمل مبهی و می روارگبنی سمهبی
 و زئهپتن تنی ش ل منب بی در یک حبلت بثببو-فیته
قرار می گیرند و این حبلت منجر ارعقبی کی یت پ سبب
خروجی از کککیسکککتم خهاهد شکککدص طهری ک ام بن
ا ککت بده مجدد از ن در یک الگهی جریبن بزگردشککی را
،فراهم بخت و در مقب ل دون روز اختتل در ی ستم
ککبب بهد عمل رد رشککد و عهلید مبهیبن در مقبیس ک ب
شرایط شبهد نی گردیدص

تقدیر و تشکر
این ع قیق ب ح مب یت مبلی صککک ندوق ح مب یت از
)95832299 پ وه شگران و فنبوران ک شهر (طرح شمبره
انجبم گردیدص

ع ی پسبب

ب عهج هم چی خهار هدن و ا ککت بده از م بنیسککمهبی
مختلف عغذ ی ای ج ت م کککرف منب ت غذایی مختلف در
د ترس هده ا تص
) م ب کککب شکککده ع بووCF( مقبدیر ضکککریب چبقی
 نشکککبنC  وF2 ،F1 م نیداری را ین مبه یبن در مخبزن
ندادص عدم وجهد اختتف م نیدار در این را ط مم ن
ا ت نبشی از ع بووهبی ج یی در اندازهگیریهبی مر هه
طهل و وزن مبهیبن در طهل دوره پرورشی بشدص
ککطهح م ب ککب شککده رای شککبخص نرخ رشککد وی ه
 نشککبن،) ک یبنگر می ان رشککد در واحد زمبن ا ککتSGR(
 فبقد ع بوو م نیدار هدهاندC  وF1 داد ک مبهیبن مخبزن
 در ارعببه ب این شبخص نی مبهیبن پرورشی در،و از این رو
شککرایط متراکم ککیسککتم عرکیبی در مقبیسکک ب شککرایط
پرورشی شبهد هیچ کمبهدی از نظر رشد نداشت اندص ب این
 دون دا شتن ع بووF2  می ان نرخ ر شد وی ه مبهیبن،حبل
 در مقبیسکک ب نرخ رشککد وی ه،C م نیدار ب مبهیبن مخ ن
 کمتر هد ک میعهان دلیل این ع بوو راF2 مبهیبن مخ ن
نبشککی از کمتر هدن می ان د ککتر ککی غذا و شککرایط
 دانستصF2 نبمنب ب کی یت ب در مخ ن
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