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 كيفيت آب در پرورش ماهيان قزل آال عنوان

 كارشناس ارشد تكثيرو پرورش آبزيان مجتبي فوقي نویسنده

  مترجم

 

 

 مهمترين اين عوامل بشرح زير مي باشد:

 ـ درجه حرارت آب1

در حقيقت اصلي ترين مبنا براي انتخاب يك طرح جهت اجراي پرورش ماهيان سردآبي محسوب مي گردد. درجه 

درجه سانتيگراد را مي توان به عنوان دامنه تغييرات دماي آب براي رشد ماهيان قزل آال  21تا  21حرارت بين 

 .تعريف نمود

درجه سانتيگراد مي دانيم. اما ببينيم وقتي دماي  21تا  21اما بهترين دما راجهت پرورس ماهي قزل آال را  دماي  

 آب افزايش يابد چه تبعاتي براي ماهيان خواهد داشت؟

 درجه سانتيگراد حداكثر دمايي است كه ماهي بدون تحمل استرس 12درجه حرارت 

درجه سانتيگراد حد نهايي تغذيه قزل آال محسوب مي گردد و  11دامه دهد،دماي مي تواند به تغذيه و رشد خود ا 

 شرايط استرس براي ماهيان بتدرج حاصل مي گردد.

درجه سانتيگراد دمايي است كه ماهي قزل آال مي تواند تنها براي مدت كوتاهي قادر به زندگي باشد و  12دماي 

 هد بود.طوالني شدن اين مدت منجر به بروز تلفات خوا

 اما الزم است بدانيم كه كاهش دماي آب نيز تغييراتي را به دنبال خواهد داشت.

درجه سانتيگراد كمتر شود ميزان تغذيه در ماهيان كاهش و در نتيجه  رشد روزانه ماهيان نيز از  21هر قدر دما از 

 سرعت پائين تري برخوردار است.

 

 تقريباً تغذيه در حالت قطع شدن استدرجه سانتيگراد د  1تا  6در محدوده دمايي 

 )نه مطلق( و ماهي عمال  به خوردن غذا اشتهايي را نشان نمي دهد. 

درجه سانتيگراد جهت پرورش ماهيان سردآبي مناسب نبوده بيشتر جهت امر تكثير  22دماهاي آب پائين تر از 

 توصيه مي گردد.

 ـ اكسيژن محلول:2

ي محسوب مي گردد. اكثر قريب باتفاق علل تلفات در مزارع پرورش قزل آال اصلي ترين و حياتي ترين فاكتور آب

ميلي  1بدليل نوسانات  )كاهش ( اكسيژن محلول در آب مي باشد. ميزان اكسيژن آب ورودي مزارع بايستي حداقل 

 خواهد داشت  ( باشد. هر قدر ميزان اكسيژن كاهش يابد تأثيرات منفي را در روند رشد به دنبالppmگرم در ليتر )
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برسد ، در صورت عدم جبران و باقي ماندن در اين  ppm 1در صورتيكه ميزان اكسيژن محلول در آب به كمتر از 

 وضعيت بروز تلفات را بدنبال خواهد داشت.

 عوامل متعددي مي تواند باعث كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب گردد ، كه مي توان اشاره كرد به :

 *افزايش ارتفاع منطقه از سطح دريا        ارت آب*افزايش درجه حر 

 *تراكم بيش از حد توده گياهي                                     *افزايش شوري آب 

 * تراكم بيش از حد ماهيان )افزايش بيوماس(

 

 

 )اسيدیته( : PHـ 3

PH  از محدوده اعالم شده مي تواند بوده و خارج  2/6-1مناسب جهت اجراي طرحهاي پرورش ماهي قزل آال بين

 براي ماهيان مشكالتي را به دنبال داشته باشد.

 PHاسيدي شدن   هاي اسيدي به ندرت ديده مي شود اما PHهر چند كه معموالً در پرورش ماهيان قزل آال بحث 

گين مثل آهن افزايش حالليت فلزات سنگين در آب خواهد شد. فلزات سنآب استخرهاي پرورش ماهي قزل آال باعث 

آمده و بر روي برانش ماهي رسوب كرده و باعث اختالل در حركات تنفسي هاي پائين بصورت محلول در PHدر 

ماهيان مي شود. همچنين فلزات سنگين بدليل سمي بودن باعث تحريك و آسيب برانش ها شده و بيماري هاي ثانويه 

 مثل عفونت قارچي را فراهم مي كند.

 يط قليايي در آب مي باشد.آب استخرهاي پرورش ماهي افزايش آن و ايجاد شراPH مشكل اصلي در

آمونياك بعنوان ماده دفعي توسط ماهيان به آب دفع مي شود و با آب تركيب شده و يك رابطه تعادلي دو طرفه را 

 بوجود مي آورد.

 

NH3 + H2O   →  2NH4OH  →  2NH4
+
 + 2OH

-
 

 

NH
+

4 + OH
-
  →   NH3 + H2O 

 

 

OHدر محيط قليايي بعلت وجود 
-

شود. پس وجود محيط قليايي شرايط تشكيل آمونياك را تشديد  اين واكنش ديده مي 

 بيشتر خواهد بود و آمونياك بيشتري توليد مي شود. OHمي كند. پس هر قدر محيط قليايي تر باشد ميزان يون 

آمونياك يك ماده سمي خطرناك بوده و ماهي قزل آال حساسيت زيادي نسبت به اين ماده دارند. ميزان مجاز آن 

به تعويض آب ،افزايش آب ورودي و نظافت  PHباشد. از راههاي جبران افزايش  ppmي كمتر از يك صدم بايست

 استخر مي توان اشاره كرد.
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 در ماهي بروز مي كند: PHعالئم ظاهري كه در اثر افزايش 

 ( افزايش ترشح موكوس پوست و آبشش ها2

 ( پوسيدگي و فرسايش باله ها1

 ششي سطح آبشش و اختالل در تنفس( آسيب ديدگي سلولهاي پو3

 ( خونريزي پوست در ناحيه شكم1

 ( كدر شدن قرنيه و كوري چشم ماهي2

 شوري آب ـ  4

 12222حدود  ECماهيان قزل آال نسبت به شوري از دامنه تحمل نسبتاً بااليي برخوردارند. پرورش اين ماهيان تا 

ميكرو موس جهت  EC 22222 ررسيهاي كارشناسي تاميكرو موس بر سانتيمتر گزارش شده است و معموال در ب

 اجراي طرحهاي پرورش ماهي قابل قبول بوده و بيش از  اين ميزان نياز به بررسي بيشتر و دقيق تري دارد

 

 ـ كدورت آب 5

بطور كلي آب استخرهاي پرورشي بايد زالل باشد و شفافيت تا كف استخرها تأمين شود. كدورت و تيرگي آب از 

 امطلوب در استخرهاي پرورشي قزل آال محسوب مي گردد.عوامل ن

 سختي آب -6

)ميلي گرم  ppmدر آب برحسب  CaCO3معموالً درجه سختي آب براساس اندازه گيري غلظت كربنات كلسيم 

 ليتر( بيان مي شود.

ت. در آبهاي نرم ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم اس 122تا  22دامنه سختي مناسب در پرورش ماهيان قزل آال بين 

ميزان كلسيم و ساير مواد مصرفي كمتر است اما آبهاي سخت براي پرورش ماهي سودمندتر بوده چرا كه كلسيم 

 مورد نياز ماهيان را تأمين مي كند.

 دي اكسيد كربن -7

ظت برابر حالليت اكسيژن است.غل 32غلظت اين گاز در جو كم است اما ميزان حالليت آن در آب زياد و حدود 

ميلي  22تا  9ميلي گرم در ليتر مي باشد و اثرات سمي آن در پرورش قزل آال از غلظت  22مجاز اين گاز تا حد 

 گرم در ليتر نمايان مي شود.

 

 

 

 منشأ دي اكسيد كربن در آب عبارت است از :

 * تراكم باالي ماهيان )شدت تنفس افزايش مي يابد(

 * تراكم بيش از حد گياهان

 ميني مثل چشمه و چاه*آبهاي زيرز
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از مهمترين عوارض ناشي از افزايش غلظت دي اكسيد كربن در آب و اثرات آن بر ماهي مي توان به : عدم آرامش 

 ـ افزايش و كاهش حركات تنفسي ـ عدم تعادل ـ قرار گرفتن به پهلو و پشت و نهايتاً مرگ اشاره كرد.

 مي توان اين نقيصه را مرتفع كرد.با روشهاي هوادهي يا ريزش آب و طراحيهاي مناسب 

 


