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 9315 آبان: تاریخ پذیزش                               9315 فزيردیه تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ّای هتکی تز  ّا تْتز اس سیستن در هحیط ّای دارای تستز هٌاسة تزای جایگشیٌی تاکتزی (NH3)فزآیٌذ حذف آهًَیاک 

ی کارایی ساقِ گٌذم تعٌَاى یک  ی حاضز هطالعِ گیزد. اس ایي رٍی، ّذف اس هطالعِ لق در ستَى آب صَرت هیّای هع تاکتزی
 Cyprinus carpioتستز هٌاسة جْت تسزیع رًٍذ تثثیت آهًَیاک)دًیتزٍفیکاسیَى( ٍ افشایص ضاًس تقای هاّی کَی )

carpioِی  تِ دٍ گزٍُ ضاّذ )فاقذ ساقِای  آکَاریَم ضیطِ 8آسهایص ی اٍل  ( در هَاجِْ تا غلظت حاد آهًَیاک تَد. در هزحل
% حجن کل هخشى( تا چْار تکزار تقسین ضذًذ. تزای ارسیاتی کارایی ساقِ گٌذم در 10هعادل ی گٌذم ) گٌذم( ٍ تیوار حاٍی ساقِ

ٍ  22، 28، 22ٍ  افِ ضذگزم درلیتز آهًَیاک تِ ّزیک آکَاریَم ّا اض هیلی 10کاّص آهًَیاک هحلَل در آکَاریَم، هعادل 
عذد هاّی  22ی دٍم آسهایص،  در هزحلِ هحاسثِ ضذ. در گزٍُ تیوار ٍ ضاّذ ساعت پس اس افشٍدى آهًَیاک، هیشاى آى 69

 69آکَاریَم جذیذ )هتفاٍت اس هزحلِ اٍل( تقسین ضذًذ. هاّیاى هذت  8گزم تِ صَرت هساٍی در  9±2کَی تا هیاًگیي ٍسًی 
عذد هاّی  21دارای  -ی گٌذم گزم در لیتز آهًَیاک هَاجِ ضذًذ. تلفات در گزٍُ ضاّذ )فاقذ ساقِ یهیل 10ساعت تا غلظت 

ّای سهاًی  عذد هاّی کَی( در تاسُ 21دارای  -% اس کل حجن آکَاریَم 10ی گٌذم، هعادل   کَی( ٍ گزٍُ تیوار )حاٍی ساقِ
گزٍُ ًسثت تِ  تیوارساعت در گزٍُ  69پایاى هًَیاک در ًتایج ًطاى داد تیي غلظت آ ساعت ضوارش ضذ. 69ٍ  22، 28، 22

. ّوچٌیي تیي تعذاد هزگ ٍ هیز هاّیاى در گزٍُ تیوار ًسثت تِ گزٍُ ضاّذ (p<00/0)ضاّذ تفاٍت هعٌاداری ٍجَد داضت 
اضز ًطاى داد، تَد. ًتایج هطالعِ حتیوار کوتزیي هیشاى هزگ ٍ هیز هاّیاى هزتَط تِ ؛ (p<00/0)تفاٍت هعٌاداری ٍجَد داضت 

ّای تثثیت آهًَیاک تاعث افشایص ضاًس تقای هاّی کَی در هَاجِْ تا  استفادُ اس ساقِ گٌذم عالٍُ تز افشایص کارایی سیستن
 غلظت حاد آهًَیاک ضذ.

 ساقه گندم )کلش(، بیوفیلتر طبیعی، سمیت آمونیاک، دنیتروفیکاسیون، ، ماهی کوی، شانس بقاء. : لغات کلیدی
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 مقدمه
ٍٟ٘ذاری ٚ پزٚرػ ٔبٞیبٖ دارای عبثمٝ طٛال٘ی اعت ٚ 

تزیٗ عبثمٝ در ایٗ سٔیٙٝ ٔزثٛط ثٝ وؾٛر چیٗ  لذٔی
تٛاٖ ثٝ ٔبٞی  (؛ اس ایٗ ٔیبٖ ٔی1393ؽٛد )افؾبر٘غت،  ٔی

اؽبرٜ وزد وٝ در  (Cyprinus carpio carpio)وِٛی 
 Cyprinusٚالغ اس اصالح ٘ضاد ٔبٞی وپٛر ٔؼِٕٛی )

carpio ایدبد ؽذٜ اعت؛ ایٗ سیز ٌٛ٘ٝ اس ٌذؽتٝ در )
چیٗ ٚ صاپٗ  ٔٛرد تٛخٝ ػاللٕٙذاٖ ثٝ ٍٟ٘ذاری ٔبٞیبٖ 
سیٙتی ثٛدٜ اعت. أزٚسٜ ٘یش ایٗ ٔبٞی در ثغیبری اس 

. (Riho et al., 2002) وؾٛرٞب ػاللٕٙذاٖ فزاٚا٘ی دارد
صٙؼت تِٛیذ ٚ تىثیز آثشیبٖ در عبِٟبی اخیز رؽذ 

. (FAO, 2014; Soutar, 2004تٝ اعت )چؾٍٕیزی داؽ
آثشیبٖ ثٝ رٚػ ٔتزاوٓ ثب  ٚ ٍٟ٘ذاریپزٚرػ ثب ایٗ ٚخٛد، 

ٔٛا٘ؼی ٕٞچٖٛ تزاوٓ، تغذیٝ، ویفیت آة ٚ ثیٕبری ٔٛاخٝ 
درخٝ حزارت، ٘یتزیت، ٔیشاٖ . (Bennison, 2004)اعت 

، ٔیشاٖ دی اوغیذ وزثٗ ٚ pHآٔٛ٘یبن، لّیبئیت یب 
ٞبی اصّی ویفیت  ّٝ ؽبخصٝاوغیضٖ ٔحَّٛ در آة اس خٕ

 .(Timmons & Fred, 2002)آة ٞغتٙذ
آٔٛ٘یبن ٔٛخٛد در ٔحیط آثی، دارای دٚ ٔٙؾب آِی ٚ     

NH4ٔؼذ٘ی اعت؛ یٖٛ آٔٛ٘یبن )
( ٚ آٔٛ٘یبن ِٔٛىِٛی +

(NH3وٝ در ٔحیط )  ٞبی آثی ٚ ٔبیؼبت سیغتی یبفت
ؽٛ٘ذ، دٚ ؽىُ رایح آٔٛ٘یبن ٔی ثبؽذ. ؽىُ ِٔٛىِٛی  ٔی

( ٔی تٛا٘ذ در خٟت ؽیت غّظت ثٝ NH3ن )آٔٛ٘یب
راحتی اس دیٛارٜ ٞبی عِّٛی ػجٛر وٙذ؛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ 
آٔٛ٘یبن ثطٛر ثبِمٜٛ ثزای ٔبٞیبٖ خطز٘بن اعت 

(Thurston et al., 1981 ) ٜآٔٛ٘یبن ِٔٛىِٛی اس دیٛار
آثؾؼ ػجٛر وزدٜ ٚ اس طزیك خٖٛ ا٘تؾبر ٔی یبثذ. ایٗ 

ٞبی ا٘تمبَ  ّىزد ٘ٛرٖٚتزویت ثب تبثیز ٔخزة ثز رٚی ػٕ
دٞٙذٜ پیبْ ػصجی، ثز رٚی فؼبِیت ٔغش تبثیز ٔی ٌذارد 

(Svobodova et al., 1993). 
سی  ٞبی آساد ٞبیی اس ٔیىزٚ ارٌب٘یغٓ در طجیؼت ٌٛ٘ٝ    

تثجیت وٙٙذٜ ٘یتزٚصٖ ٚخٛد دار٘ذ وٝ ثیؾتز ٔتؼّك ثٝ 
تٛا٘ٙذ  ٞب ٔی خب٘ٛادٜ استٛثبوتزیبعٝ ٞغتٙذ؛ ایٗ ثبوتزی

 ,Martyniuk & Martyniuk٘یبن را تثجیت ٕ٘بیٙذ )آٔٛ

در . فزآیٙذ تثجیت آٔٛ٘یبن دارای دٚ ٔزحّٝ اعت؛ (2004
ٞبی ثبوتزیبیی ثٝ ٘یتزیت  اثتذا، آٔٛ٘یبن تٛعط فؼبِیت

(NO2) ؽٛد وٝ خٛد ایٗ ٔبدٜ، ٚیضٌی عٕی  تجذیُ ٔی
دارد. در ادأٝ ٔغیز تثجیت آٔٛ٘یبن، ٘یتزیت ثٝ ٘یتزات 

(NO3) ُٔی ٌزدد؛ ٘یتزات ثزای ٔبٞیبٖ عٕی  تجذی
٘یغت. ثٝ ایٗ ػُٕ )تجذیُ آٔٛ٘یبن ِٔٛىِٛی ثٝ ٘یتزات( 

 ,.Svobodova et al)در اصطالح د٘یتزٚفیىبعیٖٛ ٌٛیٙذ 

1993.) 
ٞبیی وٝ دارای  د٘یتزیفیىبعیٖٛ ثیِٛٛصیىی در عیغتٓ    

ٞب اعت،  یه ثغتز ٔٙبعت ثزای خبٌشیٙی ٔٙبعت ثبوتزی
ٞبی  ٞبی ٔتىی ثز ثبوتزی غجت ثٝ عیغتٓثبسدٜ ثبالتزی ٘

(؛ اس Rabah & Dahab, 2004ٔؼّك در عتٖٛ آة دارد )
ایٗ رٚی، در عبِٟبی اخیز ثغتزٞبی ٔتٙٛػی ثزای افشایؼ 

ی آٔٛ٘یبن پیؾٟٙبد ؽذٜ  ٞبی تثجیت وٙٙذٜ وبرایی عیغتٓ
تٛاٖ اس ا٘ٛاع ثغتزٞبی ؽٙی ٚ  اعت. اس ایٗ ٔیبٖ ٔی

یذ ٚ عًٙ آٞه اؽبرٜ وزد ای، پّی ٚیٙیُ وّزا ٔبعٝ
(Tchobanoglous et al., 2003 ُػٕذٜ ٔؾى .)

ٞبی ٔصٙٛػی )پالعتیه(  ٞبیی وٝ اس ا٘ٛاع پّیٕز ثغتز
ا٘ذ ٞشیٙٝ ثبالی تِٛیذ ٚ ٔؾىالت سیغتی آ٘بٖ  تِٛیذ ؽذٜ

ٔطبِؼبت ٌذؽتٝ . (Willie Jones et al., 2007)اعت 
 ٘ؾبٖ داد، افشایؼ تخّخُ ٚ عطح ثغتز ثبػث افشایؼ
چغجٙذٌی ثبوتزی ٚ افشایؼ عزػت د٘یتزٚفیىبعیٖٛ 

 ,Foglar et al., 2007; Rajapakes & Scottؽٛد ) ٔی

ٞـبی لبثـُ تٛخـٝ در  أـزٚسٜ یىـی اس ایـذٜ. (1999
سٔیٙـٝ د٘یتزیفیىبعیٖٛ اعتفبدٜ اس یه ٔبدٜ ٔٙبعت ثب 

 Saliling et) عطح تٕـبط ثـبال ثـٝ ػٙٛاٖ ثغتز ٔیجبؽذ

al., 2007). 
ٔی تٛاٖ اس عبلٝ ٔطبِؼبت ٌذؽتٝ ٘ؾبٖ دادٜ اعت،     

ٌٙذْ ثؼٙٛاٖ ٔٙجغ وزثٗ ثزای فزآیٙذ د٘یتزٚفیىبعیٖٛ آة 
 ;Aslan & Turkman, 2005آؽبٔیذ٘ی اعتفبدٜ وزد )

Soares & Abeliovich, 1998) ٖ؛ ٍِٛٚ٘برت ٚ ٕٞىبرا
(Lowengart et al., 1993،) ٝٞبی ٌٙذْ ثزای  اس عبل

٘یبن ٔحیط، اعتفبدٜ وزد٘ذ. افشایؼ وبٞؼ وذٚرت ٚ آٔٛ
ی عالٔت ٔبٞیبٖ سیٙتی  آٔٛ٘یبن اس ػٛأُ تٟذیذ وٙٙذٜ

ٞبی ٍٟ٘ذاری ٚ پزٚرؽی اعت. ٞذف اس ایٗ  در ٔحیط
ٔطبِؼٝ ثزرعی ػّٕىزد عبلٝ ٌٙذْ در سٔیٙٝ وٙتزَ عٕیت 
آٔٛ٘یبن ٚ یبفتٗ راٞی ثزای افشایؼ ثمب ٔبٞیبٖ در ٔٛاخٟٝ 

 ن ثٛد.ثب افشایؼ فٛق حبد آٔٛ٘یب

 

 مواد و روش

ٌزْ عبلٝ ٌٙذْ )وّؼ( اس ٔشارع ٌٙذْ  ویّٛ 15ٔیشاٖ 
اطزاف ؽٟز ٌزٌبٖ تٟیٝ ٌزدیذ ٚ پظ اس ا٘تمبَ ثٝ ٔحُ 
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عبِٗ آثشی پزٚری دا٘ؾىذٜ ؽیالت، دا٘ؾٍبٜ آسٔبیؼ )
ثب ٔحَّٛ فزٔبِیٗ  ػّْٛ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی ٌزٌبٖ(

ٚد. پظ اس % ؽغتؾٛ ؽذ تب آِٛدٌی ٞب احتٕبِی اس ثیٗ ثز3
ٞبی  ٞبی ٌٙذْ تٛعط تغٕٝ خؾه ؽذٖ ٔدذد، عبلٝ

فؾزدٜ ٟٔبر ؽذ )ٔؼبدَ   ٞبی ثٝ پالعتىی ثٝ ؽىُ عتٖٛ
% حدٓ ٔخبسٖ ٌزٜٚ تیٕبر(. ایٗ ػُٕ ٔب٘غ اس پخؼ 10

ؽذٖ ٚ حزوت تٛدٜ وّؼ ثٝ اطزاف آوٛاریْٛ ؽذ ٚ 
ی ٔخبسٖ ثبثت  ٞبی  وّؼ ثٝ صٛرت ؽٙبٚر در ٔیب٘ٝ تٛدٜ
 ٔب٘ذ.

ػذد آوٛاریْٛ  8ا٘دبْ ٔزحّٝ اَٚ آسٔبیؼ، در اثتذا ثزای     
 45ٚ ارتفبع  20، ػزض 60ای )ثب اثؼبد طَٛ  ؽیؾٝ

عب٘تیٕتز( ا٘تخبة ؽذ ٚ ثٝ دٚ ٌزٜٚ ؽبٞذ )فبلذ عبلٝ 
% اس حدٓ 10ٔؼبدَ -ی ٌٙذْ ٌٙذْ( ٚ تیٕبر )دارای عبلٝ

وُ آوٛاریْٛ( ثب چٟبر تىزار ثزای ٞز ٌزٜٚ تمغیٓ ؽذ. 
 50ٕٞٝ ٔخبسٖ )آوٛاریْٛ( ثزاثز ٚ ٔؼبدَ حدٓ آثٍیزی در 

عبػت اس ٔؼزفی عبلٝ ٞبی  24ِیتز ثٛد. در ادأٝ، پظ اس 
ٌزْ در ِیتز  ٔیّی 10ٌٙذْ ثٝ ٔخبسٖ ٌزٜٚ تیٕبر، ٔؼبدَ 

ٔحصَٛ الثزاتٛار دوتز ٔدّّی( ثٝ  -%25آٔٛ٘یبن )خّٛؿ 
ٞزیه آوٛاریْٛ ٞب اضبفٝ ؽذ. ٔیشاٖ آٔٛ٘یبن در ثبسٜ ٞبی 

عبػت پظ اس افشٚدٖ آٔٛ٘یبن  96ٚ  72، 48، 24، 0سٔب٘ی 
در تٕبٔی ٔخبسٖ  (Wagtech 7100)ثب وٕه اثشار فتٛٔتز 

ٌیزی ٚ ثجت ؽذ. دیٍز ؽزایط فیشیىٛ ؽیٕیبیی آة  ا٘ذاسٜ
در ٞز دٚ ٌزٜٚ ٔؾبثٝ ثٛد ٚ تٟٙب تفبٚت ٔیبٖ دٚ ٌزٜٚ 

درخٝ  18-21ٔزثٛط ثٝ ٔمذار عبلٝ ٌٙذْ ثٛد )دٔب 
% حذ اؽجبع، 80یضٖ ٔحَّٛ ثبالی عب٘تیٍزاد، ٔیشاٖ اوغ

pH  ٗثٛد(. 6/7-8ثی 
ػذد  70ثزای ا٘دبْ ٔزحّٝ دْٚ آسٔبیؼ، در اثتذا تؼذاد     

ثب ٔیبٍ٘یٗ  (Cyprinus carpio carpio)ٔبٞی وِٛی 
ٞبی تىثیز ٔبٞیبٖ سیٙتی ٚالغ در  ٌزْ اس وبرٌبٜ 6±2ٚس٘ی 

اعتبٖ ٌّغتبٖ تٟیٝ ؽذ ٚ ثٝ ٔحیط آسٔبیؼ ) عبِٗ آثشی 
زٚری دا٘ؾىذٜ ؽیالت ٚ ٔحیط سیغت، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پ 

وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی ٌزٌبٖ( ا٘تمبَ یبفت. در ایٗ 
ٔزحّٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔذت دٚ ٞفتٝ خٟت عبسٌبری ثبؽزایط 

ِیتزی ٍٟ٘ذاری آة اس  250آسٔبیؾٍبٞی در چٟبر ٔخشٖ 
خٙظ فبیجزٌالط ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ. در طَٛ ٔذت عبسٌبری 

% اس ٚسٖ 3ذٜ در رٚس ٚ ٔؼبدَ ٚػ 2ٔبٞیبٖ ثٝ صٛرت 

ٔبٞیبٖ ثب اعتفبدٜ اس غذای ثیٛٔبر غذادٞی ؽذ٘ذ. ؽزایط 
فیشیىٛؽیٕیبیی آة در طَٛ ٔذت عبسٌبری تمزیجب ثبثت ٚ 

درخٝ  18-21ی ٔخبسٖ ٔؾبثٝ ثٛد )دٔب  ثزای ٕٞٝ
% حذ اؽجبع، 85عب٘تیٍزاد، ٔیشاٖ اوغیضٖ ٔحَّٛ ثبالی 

pH  ٌٗزْ در ِیتز  ٔیّی 05/0، غّظت آٔٛ٘یبن 4/7-8/7ثی
 ثٛد(.

ٔبٞی ثٝ رٚػ وبٔال تصبدفی  24پظ اس سٔبٖ عبسٌبری     
ای )ثب اثؼبد طَٛ  ػذد آوٛاریْٛ ؽیؾٝ 8ا٘تخبة ؽذ٘ذ ٚ در 

 50عب٘تیٕتز(  ثب حدٓ آثٍیزی  45ٚ ارتفبع  20، ػزض 60
 3ِیتز ثٝ ؽىُ وبٔال ٔغبٚی تمغیٓ ؽذ٘ذ )ٞز آوٛاریْٛ 

ٛاریْٛ ٞب ثٝ دٚ ٌزٜٚ ؽبٞذ ػذد ٔبٞی(؛ پظ اس ایٙىبر آو
)دارای ٔبٞی ٚ فبلذ عبلٝ ٌٙذْ( ٚ تیٕبر )دارای ٔبٞی ٚ 

% اس وُ حدٓ ٔخشٖ( ثب چٟبر 10دارای عبلٝ ٌٙذْ ٔؼبدَ 
وٛی ٚ  عبػت پظ اس ٔؼزفی ٔبٞی 24تىزار تمغیٓ ؽذ. 

ی ٌٙذْ ثٝ ٔحیط آسٔبیؼ )آوٛاریْٛ(، ٔؾبثٝ ٔزحّٝ  عبلٝ
آٔٛ٘یبن ثٝ ٞزیه اس ٌزْ در ِیتز  ٔیّی 10لجُ ٔیشاٖ 

ٞب اضبفٝ ؽذ ٚ تؼذاد تّفبت در ٞزیه اس ایٗ  آوٛاریْٛ
عبػت  96ٚ  72، 42، 24ٞبی سٔب٘ی  ٔخبسٖ در ثبسٜ

ؽٕبرػ ٚ ثجت ؽذ )پظ اس ؽٕبرػ تّفبت اخغبد اس 
عبػت لجُ اس ا٘تمبَ ثٝ  12ٔحیط خبرج ؽذ(. ٔبٞیبٖ 

آوٛاریْٛ ٞب تب اتٕبْ آسٔبیؼ غذادٞی ٘ؾذ٘ذ. ؽزایط 
ىٛ ؽیٕیبیی آة در ایٗ ٔزحّٝ آسٔبیؼ ثدش غّظت فیشی

ٞبی ٔزحّٝ  ی عبسٌبری ثٛد. آوٛاریْٛ آٔٛ٘یبن ٔؾبثٝ ٔزحّٝ
 ی اَٚ آسٔبیؼ ثٛد. دْٚ آسٔبیؼ ٔتبٚت اس ٔزحّٝ

ٞب  یه اس ٌزٜٚ ٞبی ثذعت آٔذٜ اس ٞز ثزای ٔمبیغٝ دادٜ    
 One-Way)ثب ٌذؽت سٔبٖ، اس آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یىطزفٝ 

ANOVAدٜ ٌزدیذ؛ ٕٞچٙیٗ ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ ( اعتفب
در  LSDٞب اس طزیك آسٖٔٛ  ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ SPSSآفشار 

 .صٛرت ٌزفت 0.05عطح اطٕیٙبٖ 

 
 نتایج

٘تبیح ٘ؾبٖ داد ثیٗ غّظت ٟ٘بیی آٔٛ٘یبن در ٌزٜٚ تیٕبر 
عبػت ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ ؽبٞذ تفبٚت ٔؼٙبداری  96در پبیبٖ 

ٔٛ٘یبن ٔزثٛط . وٕتزیٗ ٔیشاٖ آ(p<05/0)ٚخٛد داؽت 
ٌزٚ در ِیتز ثٛد  ٔیّی 04/0±01/0ثٝ ٌزٜٚ تیٕبر ثب غّظت 

 (.1)خذَٚ
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 بررسی تغیرات آمونیبک در ببزه زمبنی متفبوت در دو گروه شبهد و تیمبر است. :1 جدول

 
ٞب ٘ؾبٖ داد ثیٗ تؼذاد ٔزي ٚ ٔیز ٔبٞیبٖ در  ثزرعی دادٜ

ٌزٜٚ ؽبٞذ ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ تیٕبر تفبٚت ٔؼٙبداری ٚخٛد 
ٛط ثٝ ؛ ثیؾتزیٗ ٔزي ٚ ٔیز ٔبٞیبٖ ٔزث(p<05/0)داؽت 

ػذد( ثٛد ٚ وٕتزیٗ تؼذاد ٔزي ٚ ٔیز را  12ٌزٜٚ ؽبٞذ )
(. ٕٞچٙیٗ ٔبٞیب٘ی 1 ػذد( داؽت )ؽىُ 5ٌزٜٚ تیٕبر )

وٝ در ٔٛاخٟٝ ثب ٔمبدیز حبد آٔٛ٘یبن لزار ٌزفتٝ ثٛد٘ذ 
ای اس ػالئٓ ثبِیٙی ٔغٕٛٔیت ثب آٔٛ٘یبن ٕٞچٖٛ  ٔدٕٛػٝ

اضطزاة، افشایؼ تحزن عزپٛػ آثؾؾی، تیزٌی رً٘، 
تؼبدَ در ٍٞٙبْ ؽٙب ٚ در ٟ٘بیت ٔزي ثب دٞبٖ ثبس را ػذْ 

 ثزٚس داد٘ذ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث 
 در ثغتز ػٙٛاٖ ثٝ ٔختّفی ٔٛاد اس ٞبی اخیز در عبَ

 اعت ؽذٜ اعتفبدٜ د٘یتیزیفیىبعیٖٛ ثیِٛٛصیىی فزآیٙذٞبی
(Cang et al., 2004).  ٖثؼٙٛاٖ ٔثبَ ٌٛدیٙی ٚ ٕٞىبرا
(، اس وزثٗ فؼبَ ثؼٙٛاٖ یه ثغتز ؽٙبٚر در راوتٛر 1391)

تصفیٝ آة اعتفبدٜ وزد٘ذ؛ ٕٞچٙیٗ راثزتغٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ 
(Robertson et al., 2000)  ثیبٖ داؽتٙذ؛ اعتفبدٜ اس

ٞبی فزآٚری ٘ؾذٜ ٚ ٔبِچ  خبن ارٜ، وٕپٛعت ثزي، دا٘ٝ
٘ذ ثبػث وبٞؼ ٔیشاٖ چٛة در ٔغیز ػجٛر آة ٔی تٛا

ٞبی آثشی پزٚری  آٔٛ٘یبن ثٝ ؽىُ ٔؼٙبداری در عیغتٓ
 ,Aslan & Turkman(. اصالٖ ٚ تزوٕبٖ )p<05/0ؽٛد )

تٛاٖ اس وبٜ ٌٙذْ در تصفیٝ  ٌشارػ وزد٘ذ، ٔی (2005
ٞبی وؾبٚرسی دارای ٔٙؾب  وؼ ٞبی آِٛدٜ ثٝ آفت آة

دٖ خُّ ٘یتزٚص٘ی اعتفبدٜ وزد. عبلٝ ٌٙذْ ػالٜٚ ثز دارا ثٛ
تٛا٘ذ ثؼٙٛاٖ  ٚ فزج ثغیبر ٚ خبصیت چغجٙذٌی ٔٙبعت ٔی

ی وزثٗ در فزآیٙذ د٘یتزٚفیىبعیٖٛ ؽزوت وٙذ.  دٞٙذٜ
 Foglarٔطبِؼبت صٛرت ٌزفتٝ تٛعط فٌٛالر ٚ ٕٞىبراٖ )

et al., 2007( ٖعبِیّیًٙ ٚ ٕٞىبرا ٚ )Saliling et al., 

(، ثیبٍ٘ز ایٗ ٔطّت اعت وٝ افشایؼ عطح تخّخُ 2007
تٛا٘ذ ثبػث تٕبط ثٟتز ثبوتزی ثب ثغتز ٚ افشایؼ  تز ٔیثغ

 ؽٛد. ثبسدٜ فزآ٘یذ حذف ثیِٛٛصیىی آٔٛ٘یبن 
٘تبیح ٔطبِؼبت ٔب ٘ؾبٖ داد فزآیٙذ د٘یتزٚفیىبعیٖٛ در     

% وُ 10ٔخبسٖ )آوٛاریْٛ( حبٚی عبلٝ ٌٙذْ )ٔؼبدَ 
ثزاثز  40حدٓ ٔخشٖ( ٘غجت ثٝ ٔخبسٖ فبلذ عبلٝ ٌٙذْ تب 

 ,.Watson et alی داؽت. ٚاتغٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ )ثبسدٜ ثبالتز

ٞبی ٍٟ٘ذاری ٚ  ثیبٖ داؽتٙذ ٔیشاٖ آٔٛ٘یبن ٔحیط (2004

 سبعت 69 سبعت 22 سبعت 44 سبعت 24 سبعت 0 

 Aa00/0±10 Ba10/0±43/7 Ca09/0±81/4 Da26/0±55/2 Ea11/0±63/1 ی ٌٙذْ( ؽبٞذ )فبلذ عبلٝ

 Aa00/0±10 Bc29/0±12/5 Cc20/0±14/3 Dc15/0±06/1 Ec01/0±04/0 ی ٌٙذْ( تیٕبر )حبٚی عبلٝ
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ثٝ ٞیچ  (Cyprinos carpio carpio) پزٚرػ ٔبٞی وٛی
ٌزْ در ِیتز در ؽزایط  ٔیّی 05/0ٚخٝ ٘جبیذ فزاتز اس 

آَ فزاتز ثزٚد؛ در ٔطبِؼٝ حبضز ٔیشاٖ آٔٛ٘یبن تمزیجب  ایذٜ
زایط تٛصیٝ ؽذٜ ثٛد ثب ایٗ ٚخٛد وٕتز اس ثزاثز ؽ 200

وٝ  ػذد(؛ درحبِی 5٘یٕی اس ٔبٞیبٖ در ٌزٜٚ تیٕبر ٔزد٘ذ )
 12عبػت ٔزد٘ذ ) 96تٕبْ ٔبٞیبٖ در ٌزٜٚ ؽبٞذ در پبیبٖ 

 LC50ػذد(. ٔطبِؼبت ٌذؽتٝ ٘ؾبٖ دادٜ اعت غّظت 

 (Cyprinus carpio) آٔٛ٘یبن ثزای ٔبٞی وپٛر ٔؼِٕٛی
ٌزْ در ِیتز اعت  ٔیّی 90/0-15/1 عبػت ثزاثز ثب 96در 

(Hosam, 2006; Hassan & Macintosh, 1986 .)
ٞبی ثیِٛٛصیىی ٚ  ٔطبِؼٝ حبضز ٘ؾبٖ داد اعتفبدٜ اس رٚػ 

وٕتز دیذٜ ؽذٜ ٔی تٛا٘ذ راٜ حّی ٔٙبعت ثزای وبٞؼ 
آٔٛ٘یبن ٚ حفظ ثمبی ٔبٞیبٖ در ٔٛاخٟٝ ثب ٔمبدیز فٛق 

 حبد آٔٛ٘یبن ثبؽذ..
 ,Rajapakes & Scottٚ اعىبت )خبپبوظ ٔطبِؼبت را    

ٞبی ٔختّف،  ( رٚی ثبسدٜ د٘یتزٚفیىبعیٖٛ در ٔحیط1999
ٞبی ؽٙی، ٘ؾبٖ  ٞبی حبٚی ٌبس ٔتبٖ ٚ یب ثغتز ٔثُ ٔحیط

ٞبی ٔتخّخُ ثٝ ػّت فزاٞٓ  داد د٘یتزیفىبعیٖٛ در ٔحیط
ٞبی غیز ٔتخّخُ  وزدٖ عطح فؼبَ ثیؾتز، ثٟتز اس ٔحیط

ٞبی د٘یتزیفبیز ثٟتز  رؽذ ثبوتزی ٌیزد. ٕٞچٙیٗ ا٘دبْ ٔی
ٚ ثیؾتز ا٘دبْ ٔی ٌیزد؛ ٘تبیح حبصُ اس آسٔبیؼ 

 ، ثب ٔطبِٝ حبضز ٔطبثمت داؽت.1999راخبپبوظ در عبَ 
اعتفبدٜ اس ثیبٖ داؽتٙذ  1391در عبَ  ٌٛدیٙی ٚ ٕٞىبراٖ

ی ٘یتزٚصٖ ثز رٚی  وٙٙذٜ عطٛح حبٚی ثبوتزی تثجیت
فزآیٙذ  وزثٗ فؼبَ، ثٝ ٔیشاٖ چؾٍٕیزی ثبسدٜ

ثزد ٚ در ٔذت وٛتبٞی  د٘یتزٚفیىبعیٖٛ را ثبال ٔی
 100ٌزْ در ِیتز ثٝ  ٔیّی 200آٔٛ٘یبن را اس  غّظت
دٞذ ٚ ثٝ اعتب٘ذارد آة  ٌزْ در ِیتز وبٞؼ ٔی ٔیّی

آؽبٔیذ٘ی ٔی رعب٘ذ؛ ٌٛدیٙی ٚ ٕٞىبراٖ درثخؾی اس  
ٞبی ٔتىی ثز  ٘تبیح ٔطبِؼٝ خٛد ثیبٖ داؽتٙذ، عیغتٓ

ت ثٝ ؽىُ ٔؼٙبداری ثبسدٜ ثبالتزی ٘غجت ٞبی ٔٙبع ثغتز
ٞبی ٔؼّك در   ٞبی تصفیٝ آة ٔتىی ثز ثبوتزی ثٝ عیغتٓ

عتٖٛ آة دار٘ذ؛ ایٗ ثخؼ اس ٘تبیح ٔطبِؼبت آٟ٘ب ٔؾبثٝ 
 ی ٔب ثٛد. ٔطبِؼٝ

( ثب Saliling et al., 2007عبِیّیًٙ ٚ ٕٞىبراٖ )    
ٌٙذْ ثؼٙٛاٖ یه   ٚ عبلٝچٛة  ثزادٜاعتفبدٜ اس ٔخّٛط 

ٞبی د٘یتزیفیىبعیٖٛ در  خبیٍشیٗ در عیغتٓ یٛفیّتزث

ٔزاوش آثشی پزٚری ٚ تصفیٝ فبضالة ٞب ، ٘ؾبٖ داد٘ذ 
اعتفبدٜ اس ایٗ ٔٛاد ثٝ ؽىُ ٔؼٙبداری ثبػث وبٞؼ ٔیشاٖ 
آٔٛ٘یبن در ٔحیط ؽذ؛ اس ایٗ رٚی ٘تبیح حبصُ اس 

ی عبِیّیًٙ ٚ ٕٞىبراٖ ثب ٔؾبٞذات ٔب ٕٞخٛا٘ی  ٔطبِؼٝ
 داؽت. 

اس  (Volokita et al., 1996ویتب ٚ ٕٞىبراٖ )ِٚٛ    
اختٕبع تىٝ ٞبی خزد ؽذٜ رٚس٘بٔٝ ثؼٙٛاٖ یه ثیٛفیّتز در 
عتٖٛ د٘یتزیفیىبعیٖٛ وٙٙذٜ ٘یتزٚصٖ اعتفبدٜ وزد٘ذ. 

ٞبی طجیؼی ثزای  ی آٟ٘ب در راعتبی یبفتٗ خبیٍشیٗ ٔطبِؼٝ
ٞبی وبغذی در ٞٓ فؾزدٜ را  ثغتزٞبی ٔصٙٛػی ثٛد. عتٖٛ

جٛر آة لزار داد٘ذ. ٘تبیح حبصُ اس ٔطبِؼٝ آ٘بٖ در ٔغیز ػ
تٛا٘ذ ثؼٙٛاٖ یه ثغتز ٔٙبعت  ٘ؾبٖ داد ایٗ عبختبر ٔی

ػُٕ ٕ٘بیذ ٚ ثبسدٜ فزآیٙذ تثجیت ٘یتزٚصٖ را ثبال ثجزد؛ آٟ٘ب 
ٞبی دارای ثغتز ثٝ ؽىُ  ثیبٖ وزد٘ذ ثبسدٜ عیغتٓ

. (p<05/0ٞبی فبلذ ثغتز ثٛد ) ٔؼٙبداری ثبالتز اس عیغتٓ
ٔطبِؼٝ حبضز ثب ٘تبیح حبصُ اس ٔطبِؼٝ ِٚٛویتب ٚ  ٘تبیح

 ٕٞىبراٖ ٔطبثمت داؽت.
، ثب اعتفبدٜ اس (Kim et al., 2003) ویٓ ٚ ٕٞىبراٖ    

خبن ارٜ ٚ عبلٝ ٌٙذْ راوتٛری ثزای وٙتزَ آٔٛ٘یبن 
ٞبی پزٚرؽی تٟیٝ وزد٘ذ؛ ٔطبِؼٝ حبضز ٘ؾبٖ داد،  ٔحیط

، ارسا٘ی، اعتفبدٜ اس عبلٝ ٞبی ٌٙذْ در ػیٗ وبرآٔذی
تٛا٘ذ راٞی ٔٙبعت ثزای وبٞؼ  عبدٌی ٚ وبرثزد آعبٖ ٔی

ٔیشاٖ آٔٛ٘یبن ٔحیط ٞبی پزٚرؽی ثبؽذ. در ایٗ ٔطبِؼٝ، 
ایٗ رٚػ تٛا٘غت ثب تؾذیذ فزآیٙذ د٘یتزٚفیىبعیٖٛ ؽب٘ظ 
ثمبی ٔبٞی وٛی را در ثزاثز افشایؼ یىجبرٜ آٔٛ٘یبن افشایؼ 

ٞبی  ٜ در ٔحیطتٛاٖ ػالٜٚ ثز اعتفبد دٞذ. اس ایٗ رٚػ ٔی
تزی در ٔشارع پزٚرػ  وٛچه )آوٛاریْٛ( ثٝ ؽىُ ٌغتزدٜ

ٞبی ؽٟزی ٚ صٙؼتی اعتفبدٜ وزد.  خب٘ٝ آثشیبٖ ٚ تصفیٝ
اِجتٝ ایٗ أز ٔغتّشْ تحمیمبت ثیؾتز ثز رٚی دیٍز ٔٛاد 

ٞبی طجیؼی ٔتؾىُ اس  طجیؼی اعت. ٔطبِؼٝ ثز رٚی ثغتز
ٟ٘ب ثب حبِت چٙذ ٘ٛع ٔبدٜ طجیؼی ثٝ ٕٞزاٜ ٔمبیغٝ ثبسدٜ آ

ٔٙفزد ثزای افشایؼ وبرایی ثغتز ٚ وبٞؼ حدٓ آٖ، 
 ٞبی ٔطبِؼبتی آیٙذٜ ثبؽذ. تٛا٘ذ اس سٔیٙٝ ٔی
 

 تشکر و قدردانی

ایٗ ٔطبِؼٝ ثب تىیٝ ثز ٔحیط آٔٛسؽی ٚ أىب٘بت ػّٕی  
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی ٌزٌبٖ تٟیٝ ؽذٜ 



 ...آن بز زیثأي ت ًمیآکًار اکیآمًو شانیساقٍ گىدم در کاَص م ییکارا                              ي َمکاران یلسًئی یمحمد 

6 
 

ٝ ٔب را یبری اعت. اس آلبیبٖ دوتز لزثب٘ی ٚ دوتز خبفز و
رعب٘ذ٘ذ وٕبَ تؾىز ٚ لذردا٘ی را داریٓ. اس وبروٙبٖ ٚ 
ٔغئِٛیٗ دا٘ؾىذٜ ؽیالت ٚ ٔحیط سیغت، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ 

  وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی ٌزٌبٖ لذرداٖ ٞغتیٓ.
 

 منابع
ٔزٚری ثز ٟٕٔتزیٗ ثیٕبریٟبی  .1363 ،افشبر نسب، م.

. ٔدّٝ آثشیبٖ ٞبی خبٍ٘ی ٔبٞیبٖ سیٙتی آوٛاریْٛ
 .1-6، صفحٝ 4یٙتی، ؽٕبرٜ س

 ذف. ح1361، جهبنببنی و بیرانوند، رضبیی، گودینی

 ٞبی ثبوتزی وٙغزعیْٛ اس اعتفبدٜ ثب آة اس ٘یتزات

 یه در فؼبَ وزثٗ رٚی ثز ؽذٜ تثجیت د٘یتزیفبیز
 پضٚٞؾی -ػّٕی فصّٙبٔٝ . ؽٙبٚر ثغتز راوتٛر

 .2(14:) 15-27 ِزعتبٖ، پشؽىی ػّْٛ دا٘ؾٍبٜ
Aslan, U. and Turkman, A., 2005. 

Combined biological removal of nitrate 

and pesticides using wheat straw as 

substrate. Process Biochemistry, 40: 935- 

943. 

Bennison, S., 2004. Animal welfare in the 

Australian aquaculture industry. Welfare 

underwater. 

Cang, Y., Roberts, D.J. and Clifford, D.A., 

2004. Development of cultures capable of 

reduce in perchlorate and nitrate in high 

salt solutions. Water Research, 38: 3322- 

3330. 

FAO, 2014. Aquaculture Department (2014) 

The state of world fisheries and 

aquaculture 2014. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome, 

243 P. 

Foglar, L., Sipos, L. and Bolf, N., 2007. 

Nitrate removal with bacterial cells 

attached to quartz sand and zeolite from 

salty waste water. World Journal 

Microbiology Biotechnology, 23(11): 

1595- 1603. 

Hassan, M.R. and Macintosh, D.J., 1986. 

Acute toxicity of ammonia to common 

Carp fry (Cyprinus carpio). Aquaculture, 

54(1): 97-107. 

Hosam, H.A., 2006. Acute Toxicity of 

Ammonia to Common Carp Fingerlings 

(Cyprinus carpio) at Different pH Levels. 

Pakistan Journal of Sciences, 9(12): 2215-

2221. 

Kim, H.E., Seagren A. and Davis, A.P., 

2003. Engineered bioretention for removal 

of nitrate from stormwater runoff. Water 

Environment Research, 75: 355- 367. 

Lowengart, A., Diab, S., Kochba, M. and 

Avnimelech, Y., 1993. Development of a 

biofilter for turbid and nitrogen-rich 

irrigation water. A: Organic carbon 

degradation and nitrogen removal 

processes. Bioresource Technology, 44: 

131- 135. 

Martyniuk, S. and Martyniuk, M., 2004. 

Occurrence of Azotoacter sp. in some 

Polish soils. Polish Journal Environment 

Study, 12: 371-374. 

Rabah, F.K. and Dahab, M.F., 2004. Nitrate 

removal characteristics of high 

performance fluidized - bed biofilm 

reactors. Water Research, 38: 3719- 3728. 

Rajapakes, J.P. and Scott, J.E., 1999. 

Denitrification with natural gas and 

various new growth media. Water 

Research, 33: 3723- 3734. 

Riho, G., Kohlmannb, K. and Kerstenb P., 

2002. PCR–RFLP analysis of the 

mitochondrial ND-3/4 and ND-5/6 gene 

polymorphisms in the European and East 

Asian subspecies of common carp 



 9315 سمستان/ 4/ضمارٌ  سًمسال                آبشیان سیىتی                                                                                  

 

7 

 

     (Cyprinus carpio L.). Journal of 

Aquaculture, 204(3-4): 507–516. 

Robertson, W.D., Bloowes, D.W., Ptacek, 

C.J. and Cherry J.A., 2000. Long-term 

performance of in situ reactive barriers for 

nitrate remediation. Journal of 

Groundwater, 38(5): 689- 695. 

Saliling, W.J.B., Westerman P.W. and 

Losordo, T.M., 2007. Wood chips and 

wheat straw as alternative biofilter media 

for denitrification reactors treating 

aquaculture and other wastewaters with 

high nitrate concentration. Aquaculture 

Engineering, 37(3): 222- 233. 

Soares, M.I.M. and Abeliovich, A., 1998. 

Wheat straw as substrate for 

denitrification. Water Research. 32(12): 

3790–3794. 

Soutar, R., 2004. The welfare of farmed fish-

recent developments. Study Veterans 

Journal, 14: 17-21.  

Svobodova, Z., Lioyd, R., Machova J. and 

Vykusova B., 1993. Water quality and fish 

health. EIFAC Technical Paper. No. 54. 

Rome, FAO, 59 P. 

Timmons, J. and Fred, S.B., 2002. 

Recirculation Aquaculture Systems. 

NRAC publication. No. 01-02. 

Tchobanoglous G., Burton F.L. and Stensel 

H.D., 2003. wastewater engineering: 

Treatment and reuse. Fourth edition, 

Published by McGraw-Hill Companies, 

Inc. No. York, NY 10020. 1771 P. 

Thurston, R., Phillips, R. G. and Russo, 

C.R., 1981. Increased toxicity of ammonia 

to rainbow trout (Salmo gairdneri) 

resulting from reduced concentrations of 

dissolved oxygen. Canada Journal Fish 

Aquatic Science, 38: 983-988. 

Volokita, M., Belkin, S., Abeliovich, A. and 

Soares, M., 1996. Biological 

denitrification of drinking water using 

newspaper. Water Research, 30(4): 364- 

376. 

Watson C.A., Hill J.E. and Deborah B.P., 

2004. Species Profile: Koi and Goldfish. 

Southern Regional Aquaculture Center, 

No. 7201. 

Willie Jones B.S., Philip W.W. and Thomas 

M.L., 2007. Wood chips and wheat straw 

as alternative biofilter media for 

denitrification reactors treating aquaculture 

an other wastewaters with high nitrate 

concentrations. Aquaculture Engineering. 

37: 222-233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


