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 .1دانش آموخته دکتری گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استاد گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت1397/8/13 :

تاریخ تصویب1397/12/23 :

چکیده
با توسعه آبزیپروری ،نیاز به پرورش متراکمتر آبزیان و استفاده از آب برگشتی علیرغم کاهش کیفیت آب پرورشی ،افزایش یافته است .ازن
بهعنوان یک اکسید کننده قوی میتواند باعث تبدیل آمونیاک و نیتریت به نیترات و کاهش کدورت آب شود .از بین روشهای مختلف تزریق
ازن ،روش تزریق سریالی نوسان کیفی و اثرات استرسی کمتری نسبت به روشهای دیگر دارد .این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل و بر
اساس سه سطح ازن ( 450-500،250-300،100-120 mVو تیمار بدون ازن) سه بار در روز به مدت یک ساعت ،سه ساعت بعد از
غذادهی و با دو نرخ تعویض آب ( 2و  6درصد حجم کل) در  3تکرار انجام شد .تعداد  20قطعه بچه ماهی  17/2±2گرمی به طور تصادفی
در هر واحد آزمایشی توزیع گردید .فاکتورهای کیفیت آب و پارامترهای بیومتری ماهیان سنجش شد .تزریق سریالی ازن به ترتیب موجب
افزایش و کاهش معنیدار نیترات و نیتریت شد( ،)P>0/05هر دو این عوامل در نرخ تعویض  6درصد کمتر از  2درصد بودند .با وجود این
که باالترین سطح ازن موجب کاهش  17/6درصد  TDSشد ،اما این تغییر از لحاظ آماری معنیدار نبود ( ،)P<0/05همچنین ازن و اثر
متقابلش با نرخ تعویض آب بر آمونیاک کل و فسفر کل نیز تاثیر معنیدار نشان نداد ( .)P<0/05از طرف دیگر نرخ تعویض آب بر غلظت
مواد محلول کل ( ،)P>0/01آمونیاک کل و فسفر کل تاثیر معنیداری داشت ( ،)P>0/05در حالیکه تاثیر نرخ تعویض آب و اثر متقابل آن
با سطوح ازن بر غلظت نیترات و نیتریت معنی دار نبود ( .)P<0/05ازن بهطور معنیداری بر کاهش ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRافزایش
شاخص وضعیت ( )CFو نرخ رشد ویژه ( )SGRموثر بود ( ،)P>0/05در حالیکه نرخ تعویض آب و اثر متقابل آن با ازن در این موارد تاثیر
معنیداری نداشت ( .)P<0/05در کل ،نتایج حاکی از بهبود شاخصهای کیفی آب پرورشی میباشد ،بنابراین باالترین سطح  ORPمعادل
 500-450mVبا بیشترین نرخ تعویض آب معادل  6درصد موجب کاهش ضریب تبدیل غذایی و بهبود شاخص وضعیت و نرخ رشد ویژه
گردید ،که میتواند الگوی مناسبی برای سیستمهای فوق متراکم و مدار بسته پرورش ماهی باشد.
واژگان کلیدی :پرورش فوق متراکم ،کیفیت آب ،ازن زنی ،آب برگشتی.
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 .1مقدمه
با توسعه روز افزون آبزیپروری (بهطور متوسط
ساالنه نه درصد) ( )FAO, 2015چه از جهت تنوع و
چه از جهت مقدار تولید آبزیان ،نیاز به پرورش متراکم-
تر آبزیان احساس میشود .استفاده از آب برگشتی به
عنوان یکی از بهترین روشهای افزایش تراکم تولید و
استفاده حداکثری از آب مطرح است ( Badiola et
 .)al., 2012این درحالی است که افزایش تراکم آبزیان
با کاهش کیفیت آب پرورشی همراه است
( .)Rafatnezhad et al., 2008این مسئله هنگامی
برجستهتر است که بهدلیل کمبود منابع آبی ،آبزیپرور
ناگزیر به استفاده از سیستم برگشتی آب با نرخ اندک
باشد .در این راستا ،نشان داده شده است که تعویض
اندک آب موجب تجمع ارتوفسفات ،P-نیترات و فلزات
سنگین در الرو کپور معمولی شده ( Martins et al.,
 .)2009همچنین ،افزایش  ،TSSمقدار مس محلول و
مواد ذرهای ریز بهدنبال کاهش نسبت آب تازه به آب
برگشتی با بدشکلی اسکلتی در آزاد ماهیان همراه بوده
است ( .)Davidson et al., 2009بر این اساس ،واضح
است که با افزایش تراکم پرورشی ،کیفیت آب و شرایط
پرورشی کاهش مییابد ،لذا بهکارگیری راهکارهای
پیشرفته مهندسی آبزیان از قبیل استفاده از انواع
فیلترها ،هوادهی و اکسیژن دهی ،دستگاههای
ضدعفونی  UVو ازن ژنراتور ،و فوم فرکشنرها برای
جبران این مسائل امری ضروری است .در این میان،
استفاده از ازن به عنوان اکسید کننده و ضدعفونی
کننده قوی در سالهای اخیر مورد توجه بوده است.
ازن با نماد  O3گازی بی رنگ است که میتواند
موجب تبدیل آمونیاک و نیتریت به نیترات
( ،)Gongalves and Gagnon, 2011حذف کربن
آلی و کاهش  BODو  ،CODکاهش کدورت آب و
مولکولهای غیر قابل تجزیه ( Summerfelt et al.,
 ،)2003و کاهش اثرات تجمعی پتاسیم در سیستمهای
با تراکم باال شود ( .)Davidson et al., 2011اما
حضور ازن بیش از اندازه در محیط پرورشی ،موجب
صدمههای از قبیل بروز استرس اکسیداتیو ،افت
فاکتورهای هماتولوژیک ،آسیب به گلبولهای قرمز،
صدمه به اپیتلیال المالهای آبششی ،تشکیل سلولهای
گرانوله ائوزینوفیل در اپیتلیال آبشش ،افزایش

کورتیزول ،افزایش سطح سدیم و کلراید خون ،عدم
تعادل اسمواللیته سرم ،کاهش رشد و نهایتاً مرگ
ماهیان میشود ( Xian et al., 2015; Fukunaga et
;Wedemeyer et al., Chen et al., 2003; al., 1992
;Ritola et al., 2000; Summerfelt, 2003; 1979
 .);; Reiser, 2011لذا ورود کنترل نشده ازن به

سیستمهای پرورشی میتواند موجب صدمه
فیزیولوژیک به آبزی پرورشی شود .بنابراین ،استفاده
دقیق و کنترل شده آن بسیار ضروری میباشد .تزریق
ازن در آب پرورش ماهی به سه روش تزریق پیوسته،
روش تودهای و روش دورهای انجام میشود .تزریق
پیوسته به صورت دائمی است ،در حالیکه تزریق توده-
ای همان روش پیوسته ،اما در کمتر از  24ساعت است.
روش تزریق دورهای در دورههای زمانی خاصی از روز
انجام میگیرد ( .)Brazil et al., 1997از آنجایی که
میزان آمونیاک ( )Easter et al., 1992و مواد آلی
محلول ( )Herbst et al., 1994در  3الی  4ساعت
بعد از غذا دهی به اوج میرسند ،الزم است که تزریق
سریالی ازن متناسب با دورههای غذا دهی باشد .روش
تزریق سریالی نوسان کیفی کمتری نسبت به روش
تودهای ایجاد میکند ،اما بهترین ثبات کیفیت آب در
روش پیوسته رخ میدهد که با تزریق پیوسته ازن گران
قیمت و خطرات پیوسته ورود بقایای ازن به بخش
پرورشی و تماس مداوم با ماهی همراه است ( Brazil
. )et al., 1997تزریق سریالی ،از طرف دیگر ،هزینه-
های اجرایی کمتری داشته و اثرات تخریبی ناچیزی بر
موجود پرورشی خواهد داشت .اگرچه الزم است که
غلظت بهینه ازن و دورههای زمانی تزریق در سیستم-
های پرورشی با زمان ماند هیدرولیکی باال مشخص
گردد .لذا در این پژوهش ،ازن در سه سطح پتانسیل
اکسیداسیون-احیا ( )ORPبا روش تزریق سریالی در
دو نرخ تعویض آب برای پرورش بچه ماهی قزل آالی
رنگین کمان استفاده گردید .کیفیت آب پرورشی و
همچنین عملکرد رشد ماهیان در این مطالعه اندازه-
گیری شد .نتایج این مطالعه میتواند به عنوان الگوی
پرورش صنعتی این ماهی به کار گرفته شود.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی و سازگاری با شرایط آزمایشگاهی
تعداد  600قطعه بچه ماهی رقم بندی شده از ماهی
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تأثير اُزن زنی سریالی بر کيفيت آب پرورشی و شاخصهای رشد بچه ماهی قزل آالی رنگين کمان

جدول  - 1خالصه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در آزمایش.
شاخص
فسفر کل
نیتریت
نیترات
مواد محلول کل آمونیاک کل
مقدار
واحد

ORP

pH

سختی تام

203 ± 5

0/11 ± 0/03

2/8 ± 0/8

37/5 ± 2/7

0/94 ± 0/05

131 ± 13

8/2

150

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

mV

سرای کرج از نژاد دانمارکی خریداری شده و به
آزمایشگاه منتقل شد .ماهیها در مخازن  1000لیتری
توزیع شدند .دوره سازگاری دو هفته بود که در این
مدت میزان غذادهی روزانه طبق جدول کولنز و
همکاران ( )1999با غذای  FFT-2شرکت فرادانه (قطر
 3میلیمتر) در سه نوبت در روز صورت گرفت .در طی
دوره سازگاری ،دمای آب ،pH ،TDS ،EC ،اکسیژن
محلول و  ORPروزانه یک مرتبه در ساعت  12ظهر
اندازهگیری شد .مقادیر متوسط این پارامترها بهترتیب
،pH= 8/1 ،220 mg/L ، 440µS/cm ،14-12ºC
 8 mg/Lو  100-120 mVبود .در پایان دوره
سازگاری ،ماهیان قطع غذا شده و زیستسنجی بچه
ماهیان با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم
و طول ماهی با خط کش با دقت  0/1سانتیمتر انجام
شد.

 .2.2انجام تیمارها
این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل و براساس
تزریق سریالی سه سطح مختلف ازن (-120
 mV 450-500،250-300،100و تیمار بدون ازن)
سه مرتبه در روز در  3ساعت بعد از هر غذادهی بهمدت
یک ساعت با دو سطح مختلف نرخ تعویض آب ( 2و 6
درصد حجم کل) بهصورت فوق متراکم در  3تکرار
طراحی شد .در هر واحد آزمایشی ،تعداد  20قطعه بچه
ماهی  17/2±2/5گرمی بهطور تصادفی در مخازن
 100لیتری توزیع شده و برای مدت  40روز پرورش
داده شدند .متوسط تراکم نگهداری ماهی از شروع تا
پایان از  3/82تا  kg/m3 9/11و نرخ بقا بهطور متوسط
 % 98بود .برای سیستم با تعویض آب  2و  6درصد
میانگین زمان ماند هیدورلیکی بهترتیب  50و 16/7
روز بود .در طی دوره پرورش فاکتورهای اصلی کیفیت
آب هر روز اندازهگیری شد.

 .3.2سنجش فاکتورهای کیفی آب پرورشی
دمای آب ،pH ،TDS ،EC ،با استفاده از سنسور

ppm

 hi9811-5شرکت هانا ساخت کشور رومانی و ORP
با استفاده از سنسور  8651شرکت  AZساخت کشور

تایوان اندازهگیری شد .آنالیز نمونههای آب در ابتدا ،در
وسط و آخر دوره آزمایش انجام شد .همچنین ،غلظت-
های فسفات ،آمونیاک ،نیتریت در نمونهها بهترتیب با
استفاده از روشهای سوگوارا ،هیپوکلرایت و برن
اشنایدر ( )Eaton et al., 2005به روش رنگسنجی
(با استفاده از دستگاههای اسپکتروفتومتر HITACHI
 U-2000ژاپنی و اسپکتروفتومتر  CECEILمدل
 CE 1020انگلیسی) تعیین گردید.
در وسط و آخر دوره همراه با بیومتری ،فاکتورهای
تکمیلی کیفی آب نیز اندازهگیری شد .در طی دوره
آزمایش از آب هوا دهی شده چاه برای تعویض آب و
جبران تبخیر استفاده شد (جدول .)1

 .4.2سنجش فاکتورهای رشد و بقا
بررسی عملکرد رشد در انتهای دوره پرورشی انجام
گرفت .برای بررسی تاثیر تیمارها بر شاخصهای رشد،
نرخ رشد ویژه ( ،)Specific growth rateضریب
تبدیل غذایی (Hevroy ( )Feed conversion ratio
 )et al., 2005و فاکتور وضعیت ( Condition
 )Ai et al., 2006( )factorبررسی شدند.
نرخ رشد ویژه = ] (وزن نهایی ماهی - Lnوزن اولیه
ماهی  / )Lnدوره آزمایش[ × 100
3
فاکتور وضعیت = ((طول کل ماهی بر حسب / )cm
وزن ماهی بر حسب 100 × )g
ضریب تبدیل غذایی = غذای خورده شده (گرم)  /وزن
بهدست آمده ماهی (گرم)

 .5.2تجزیه و تحلیل آماری
بررسی نرمال بودن داده با آزمون Shapiro-Wilk

انجام شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آنالیز
واریانس دو طرفه ( )Two-Way ANOVAو برای
وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها از
آزمون دانکن در نرم افزار  SPSSاستفاده شد .سطح
معنیداری  0/05در نظر گرفته شد و اثرات مستقل و
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شکل  – 1اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

بر مواد محلول کل (* بیانگر اختالف معنیدار در سطح 0/05
بین نرخ تعویض آب در هر سطح  ORPمیباشد).

شکل  – 3اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP
بر غلظت نیتریت (حرف التین غیر مشترک نشان از اختالف
معنیدار در سطح  0/05بین سطوح مختلف  ORPاست).

شکل  – 4اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

شکل  – 2اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP
بر غلظت نیترات (حرف التین غیر مشترک نشان از اختالف
معنیدار در سطح  0/05بین سطوح مختلف  ORPاست).

متقابل غلظت ازن و نرخ تعویض آب بهطور جداگانه
بررسی شد.

 .3نتایج
اثرات مستقل و متقابل غلظتهای ازن و نرخ
تعویض آب بر فاکتورهای کیفیت آب نیز بررسی شد.
غلظت ازن بر مواد محلول کل اثر معنیدار نداشت
( ،)P>0/05اما تاثیر نرخ تعویض آب بر مواد محلول
کل معنیدار میباشد ( )P<0/01و توانسته در حدود
 5درصد آن را کاهش دهد .اثرات متقابل از لحاظ
آماری معنیدار نبود (( )P>0/05شکل .)1
نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف ازن بر روی
غلظت نیترات در سطح  1درصد (  )P<0/01معنیدار
بود و ازن توانسته بود بهطور متوسط موجب افزایش
غلظت نیترات در حدود  10درصد گردد؛ اما تعویض
آب و اثر متقابل آنها معنیدار نبود .گرچه با افزایش
نرخ تعویض آب ،هر چند اندک از مقادیر نیترات کاسته
شد (شکل .)2
بررسی نتایج غلظت نیتریت متاثر از سطوح

بر غلظت آمونیاک کل (* بیانگر اختالف معنیدار در سطح
 0/05بین نرخ تعویض آب در هر سطح  ORPمیباشد).

مختلف ازن و تعویض آب ،نشان داد که سطوح مختلف
ازن در سطح  1درصد بر غلظت نیتریت تاثیر گذاشته
است (  )P<0/01و توانسته در حدود  53درصد غلظت
آن را کاهش دهد ،اما نرخ تعویض آب و نیز تقابل
غلظت ازن با نرخ تعویض آب بر آن اثر معنیدار نداشته
است (شکل  .)3گرچه در باالترین مقدار ازن با افزایش
نرخ تعویض آب ،کاهش  4درصدی در غلظت نیتریت
مشاهده میشود که معنیدار نبود ( .)P>0/05
با بررسی نتایج غلظت آمونیاک کل ،مشخص شد
که سطوح مختلف ازن بر غلظت آمونیاک کل تاثیر
معنیدار نداشته است ،اما تعویض آب در کاهش سطح
آمونیاک تاثیر معنیدار در سطح  5درصد گذاشته است
( .)P<0/05همچنین اثر متقابل این دو عامل بر غلظت
آمونیاک کل از لحاظ آماری معنیدار نبود (شکل .)4
نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تعویض آب
بر غلظت فسفر کل در سطح  5درصد معنیدار بود
( .)P<0/05اما اثر تزریق ازن و اثر متقابل آن با تعویض
آب معنیدار نبود (شکل .)5
شکل  6بیانگر تغییرات ضریب تبدیل غذایی
است .نتایج حاکی از تاثیر معنیدار غلظت ازن بر ضریب
تبدیل غذایی بود ()P<0/01؛ اما نرخ تعویض آب تاثیر
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شکل  – 5اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

شکل  – 7اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

بر غلظت فسفر کل (* بیانگر اختالف معنیدار در سطح 0/05

بر شاخص وضعیت (حرف التین غیر مشترک نشان از

بین نرخ تعویض آب در هر سطح  ORPمیباشد).

اختالف معنیدار در سطح  0/05بین سطوح مختلف ORP

است).

شکل  – 6اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

شکل  – 8اثر نرخ تعویض آب و سطوح مختلف ازن ()ORP

بر ضریب تبدیل غذایی (حرف التین غیر مشترک نشان از

بر نرخ رشد ویژه (حرف التین غیر مشترک نشان از اختالف

اختالف معنیدار در سطح  0/05بین سطوح مختلف ORP

معنیدار در سطح  0/05بین سطوح مختلف  ORPاست).

است).

معنیداری بر این فاکتور نداشت ،اگرچه ضریب تبدیل
در نرخ تعویض  6درصد کمتر از نرخ  2درصد بود.
همچنین ،برهمکنش غلظت ازن و نرخ تعویض آب نیز
بر ضریب تبدیل غذایی معنیدار نبود (شکل .)6
نتایج نشان داد که ازن بر شاخص وضعیت
تاثیری معنیدار دارد ()P<0/05؛ اما نرخ تعویض آب
و همچنین برهمکنش غلظت ازن و نرخ تعویض آب بر
این فاکتور اثر معنیدار نداشت (شکل  .)7همچنین در
مورد نرخ رشد ویژه نیز ازن تاثیر معنیدار داشت
()P<0/05؛ اما تعویض آب و برهمکنش آن با ازن نیز
معنیدار نبود (شکل .)8
 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر به بررسی نقش تزریق ازن سریالی
و تعویض اندک آب بر کیفیت آب و فاکتورهای رشد
بچه ماهی قزلآالی رنگین کمان پرداخت .با بررسی
نتایج  TDSمشخص شد که در این پژوهش در
باالترین سطح ازن TDS ،به میزان  17/6درصد کاهش

یافت ،اما این تاثیر معنیدار نبود ،در حالی که در
پژوهشی با ازن زنی به روش پیوسته در سیستم
برگشت آب پرورش ماهی قزلآال TDS ،به مقدار 33
درصد کاهش یافته بود ( )Samerfelt et al., 1997و
این تفاوت ناشی از روش تزریق پیوسته بهکار رفته بود
و عملکرد تزریق سریالی ازن در این خصوص را نشان
میدهد .در پژوهشی دیگر نیز با تزریق تودهای ازن،
 TDSبعد از ازن زنی همچنان بدون تغییر بود
(.)Hosseinzadeh et al., 2017
در تحلیل نتایج نیترات مشاهده میشود که با
افزایش ازن ،غلظت نیترات باال رفته است ،این مساله
در پژوهش دیگری نیز مشاهده شد و ازن نتوانست مانع
تجمع نیتروژن نیتراتی شود ( Davidson et al.,
 .)2009این مساله ناشی از توانایی ازن در تبدیل
نیتریت به نیترات میباشد ( ;Hunter, 2000
Summerfelt, 2003; Tango and Gagnon,
2003; Buchan et al., 2005; Coman et al.,
2005; Ritar et al., 2006; Sharrer and
Summerfelt, 2007; Gongalves and Gagnon,
 .)2011افزایش شدید غلظت نیترات متاثر از ازن زنی،
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در این پژوهش بهخاطر واکنش اکسیداسونی نیتریت
میباشد .البته غلظت نیترات در هیچ کدام از تیمارها
به باالتر از حد استاندارد  50 mg/lنرسید ( RSPCA,
.)2018
بررسی نتایج نیتریت نشان داد که ازن بهطور
بسیار موثری موجب کاهش غلظت آن در حدود 53
درصد نسبت به گروه بدون ازن شد که نتایج مشابه در
پژوهشهای دیگر نیز بهدست آمده است .در پژوهشی
بر ماهی قزل آال مشاهده شد که ازن زنی در سیستم
گردش آب موجب کاهش موثر نیتریت میشود
( ،)Bullock et al ., 1997همچنین در پژوهشی
دیگر بر روی همین ماهی مشخص شد که ازن زنی
موجب کاهش نیتریت به مقدار تقریباً  82درصد می-
گردد ( )Samerfelt et al., 1997و در پژوهشی بر
ماهی توربوت ( )P. maximaدر طی دوره  90روزه،
ازن زنی موجب کاهش معنیدار نیتریت در آب
پرورشی نسبت به گروه کنترل شده است ( Powella
 .)et al., 2015در کل ،ازن با کاهش نیتریت موجب
بهبود کیفیت آب پرورش ماهی میشود ( Ritar et
 .)al., 2006; Sharrer, 2007علت این مساله در توان
اکسایشی شدید ازن است ،چرا که ازن به راحتی می-
تواند موجب تبدیل نیتریت به نیترات گردد
()Summerfelt et al., 2009؛ این واکنش غیر
وابسته به  pHبوده ( )Liu et al., 2001و در محیط-
های آبی مختلف ،بسته به گونههای آبزی پرورشی
عملکرد مناسب از خود نشان میدهد .دوز -300 mV
 250در وهله اول مقدار نیتریت را به حدود مقدار
استاندارد؛  0/2 mg/lرسانده ( )RSPCA, 2018و
دوز  450-500mVبخوبی توانسته مقدار آن را به زیر
حد استاندارد رسانده و موجب بهبود کیفیت آب گردد.
نتایج آمونیاک کل حاکی از این است که ازن
نتوانسته در هیچکدام از شرایط بر آمونیاک کل تاثیر
معنیدار داشته باشد ،این مساله در تحقیقها مختلف
نتایج ضد و نقیضی را در پی داشته است .نتایج مخالف
به این ترتیب هست که در پژوهشی در سیستم پرورش
ماهی قزل آالی رنگین کمان با نرخ ازن ،متوسط و باال
با تزریق پیوسته مشاهده شد که نیتروژن آمونیاکی در
سیستم ازن زنی شده پایینتر بود اما آن هم همیشه
معنیدار نبود ( .)Davidson et al., 2011ازن با
کاهش آمونیاک موجب بهبود کیفیت آب پرورش ماهی
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میشود ( .)Riter et al., 2006; Sharer, 2007ازن
به راحتی می تواند موجب تبدیل آمونیاک به نیترات
گردد ( Summerfelt, 2003; Tango and
Gagnon, 2003; Buchan et al., 2005; Coman
et al., 2005; Ritar et al., 2006; Gongalves
 .)and Gagnon, 2011الزم به ذکر است که سرعت
اکسید شدن آمونیاک در  pHکمتر از  9/3بسیار پایین
بوده ( )Khuntia et al., 2013و زمان بیشتری برای
واکنش ازن با آمونیاک ،در پایینتر از این  pHنیاز
است .به نظر میرسد که کوتاه بودن دورههای ازن زنی

در روش تزریق سریالی ،عامل عدم کاهش معنیدار
غلظت آمونیاک در این پژوهش بوده است .البته در هیچ
کدام از تیمارها مقدار آمونیاک سمی (غیریونیزه) به
حد استاندارد بچه ماهی قزل آال  0/025 mg/lنرسید
(.)RSPCA, 2018
بررسی نتایج فسفر کل مشخص کرد که در این
پژوهش ازن نتوانسته بهطور معنیدار بر آن تاثیر بگذارد
و فقط افزایش نرخ تعویض آب بهطور معنیدار موجب
کاهش آن شده است.
در کل ازن با کاهش نیتریت و افزایش نیترات به
طور معنیدار بر کیفیت آب تاثیر مثبتی داشته است،
گرچه کاهش  TDSو آمونیاک نیز بهترتیب در حدود
 17/6و  3/8درصد رخ داده بود و در مجموع سطح
باالتر ازن موجب بهبود کیفیت آب بهخصوص در مورد
نیتریت شده بود .در مقایسه بین کیفیت آب در دو نرخ
تعویض ،مشخص شد که با افزایش نرخ تعویض آب
 TDSو آمونیاک کل به طور معنیدار ،به ترتیب 14/2
و  5/4درصد کاهش رخ داده است ،در حالی که مقدار
این دو عامل در همه تیمارها زیر حد بحرانی بود.
بنابراین از لحاظ کیفیت آب پرورشی نرخ تعویض آب
 6درصد فقط در این دو مورد بهتر از نرخ تعویض آب
 2درصد بود و در کل با عملکرد مثبت ازن ،کیفیت آب
در هر دو نرخ تعویض آب تقریباً در یک دسته کیفی
قرار میگیرند.
نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش سطح
( ORPغلظت ازن) ضریب تبدیل غذایی در حدود 6
درصد کاهش داشته و بهبود پیدا کرده است .این
مسئله در پژوهشهای دیگر در مورد ماهی قزل آالی
رنگین کمان ( )Davidson et al., 2011و ماهی سی
باس اروپایی ( )Xian et al., 2015نیز رخ داده است.
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برخی محققها دالیل وقوع این مساله را به توانایی
مقابله بیشتر ماهیان با باکتریهای محیطی و بروز
عوامل هماتولوژیک متعادلتر نسبت به ماهیان سیستم
بدون ازن مرتبط دانستند ( )Xian et al., 2015و
برخی دیگر ایجاد شرایط محیطی مطلوبتر را مطرح
کردند؛ چرا که با تزریق ازن در سیستم ،شرایط محیطی
بهتری برای رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان در
سیستمهای  RASایجاد شده و به این ترتیب ازن
منجر به کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است
( .)Davidson et al., 2011در پژوهش حاضر نیز
بهبود ضریب تبدیل را میتوان ناشی از بهبود شاخص-
های کیفی آب پرورشی دانست .باالترین میزان FCR
در تیمار بدون ازن مشاهده شد ،که این مسئله را می
توان با باالترین مقدار نیتریت در این تیمارها مرتبط
دانست؛ چرا که غلظت باالتر از 0/2 mg/lموجب جذب
نیتریت در خون ماهی شده و در پی آن با کاهش جذب
اکسیژن در خون ،بر شاخصهای رشد  FCRو SGR
تاثیر منفی میگذارد (.)Bregnballe, 2015
نتایج نشان داد که اثرات متقابل غلظت ازن و
نرخ تعویض آب موجب بهبود شاخص وضعیت شد که
در پژوهشی بر ماهی قزل آال در نهایت مشخص شد که
ازن منجر به بهبود فاکتور وضعیت میشود
( .)Davidson et al., 2011در این پژوهش نیز به
دلیل بر هم کنش نرخ باالتر تعویض آب با ازن ،شاخص
وضعیت بهتری نسبت به دیگر تیمارها در سطح مشابه
بدست آمد .الزم به ذکر است که در پژوهشی بر ماهی
دو رگ سیباس راهراه ( Morone saxatilis x

 )M. chrysopsرشد ماهی در سیستم حاوی ازن
بیشتر بود ( .)Brazil et al., 1997در پژوهشی دیگر
بر ماهی آزاد اطلس ،مشخص شد که استفاده از ازن در
سیستم  RASموجب افزایش رشد این ماهی شده
است ( .)Sutterlin et al., 1984باال بودن فاکتور
وضعیت با ازن زنی می تواند نشان دهنده عدم استرس
فیزیولوژیک با منشا ازن سریالی باشد چرا که فاکتور
وضعیت یا سایر عالیم کلینیکی میتواند دلیلی بر وقوع
استرس فیزیولوژیک باشد (.)Kebus et al., 1992
در خصوص نرخ رشد ویژه نیز نتایج این پژوهش
با نتایج دیگر مشابه میباشد .علت این مساله در بهبود
کیفیت محیط پرورشی بهواسطه ازن زنی میباشد
( ،)Brazil et al., 1997چرا که افزایش غلظت نیترات
در آب پرورشی بچه ماهیان انگشت قد ماهی قزل آالی
رنکین کمان ،کاهش  SGRو افزایش  FCRرا در پی
دارد (.)Bregnballe, 2015
تاثیر ازن بر شاخصهای رشد بارزتر بوده و در
کل با عملکرد مثبت ازن بر کیفیت آب پرورشی به-
خصوص کاهش نیتریت از مقدار سمی به حد
استاندارد ،در هر دو نرخ تعویض آب ،شاخصهای رشد
با افزایش سطح ازن بهبود پیدا کرده است .به طور کلی،
نتایج این مطالعه نشان داد که ازنزنی سریالی روش
مناسبی برای حفظ کیفیت آب پرورشی است و بهینه
سازی این روش میتواند زمینهای برای به حداقل
رساندن مصرف آب و ارتقا سیستمهای فوق متراکم
پرورش آزاد ماهیان فراهم آورد.
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