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چکیده

ایي هقالِ هقایسِای اس ظزفیت بیَفیلتزی ٍ ّشیٌِ فایذُ صذف هاسل آبی ( ٍ (Mytilus edulisجلبکّای دریایی ( )Kelpsدر طزح
یکپارچِ پزٍرش چٌذگاًِ آبشیاى ( )IMTAبز اساس تجارب بِ دست آهذُ در ایزلٌذ ٍ داًوارک است.
ضزٍرت ًگزش اقتصادی بِ سیستن بیَفیلتزی :با تَجِ بِ قابلیت جذب هقادیز ًیتزٍصى ،صذفّا پاالیصکٌٌذُ (بیَفیلتز) بْتزی اس
جلبکّا ّستٌذ ٍ ّشیٌِ بیَفیلتزی صذف  11 – 03یَرٍ بِ اساء ّز کیلَگزم است خارج ضذُ اس سیستن هیباضذ.
ٍلی ّشیٌِّای تَلیذ جلبک ّای  632 – 276 Laminaria digitataیَرٍ ٍ  1310 Alaria esculentaیَرٍ بِ اساء ّز کیلَگزم
است خارج ضذُ اس سیستن در ضزایط آسهایطگاُ ٍ ضزایط در دریا است.
جلبک دریایی (ّ )Saccarina latissimaشیٌِ تَلیذ  13 – 03یَرٍ بِ اساء ّز کیلَگزم است خارج ضذُ اس سیستن دارد ٍ قبل اس
اًتخاب بیَفیلتزّا بایذ اس هضزات آىّا ّن اطالع داضت بطَر هثال بزای جلبکّا بِ غیز اس ّشیٌِّا ،پزًذگاًی هثل اردکّا ٍ ّوچٌیي
هَجَدات چسبٌذُ بِ هجوَعِ اضافِ هیضًَذ.
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سا٘ذٔبٖ ثیٛفیّتشٞب تٛػظ تخٕیٗ ٔ ٚحبػجٔ ٝیضاٖ اصت ٚ
فؼفش ٔٛخٛد دس ثبفت ٞبی ثیٛفیّتشٞبی خبسج ؿذ ٜاص ٔحیظ
ٔـخق ٔیٌشد٘ذ (وُ تٙبط ثشداؿت ؿذ ٜاص ثیٛفیّتشٞب ٚ
ٔحبػج ٝاصت  ٚفؼفش ثب آ٘بِیض تشویجی ثبفت).
ثذیٟی اػت سا٘ذٔبٖ خزة ٔٛاد سا ثب آ٘بِیض آة ٔٛخٛد دس
اعشاف ایٗ ػیؼتٓٞب  ٚتؼیییٗ ٚسٚد  ٚخشٚج ٔٛاد آِی ٕ٘ی-
تٛاٖ ا٘دبْ داد (ثب تٛخ ٝث ٝسلیك ؿذٖ ثؼیبس صیبد ٔٛاد ٔغزی
ٚاسد ؿذ ٜثٔ ٝحیظ دسیبٕ٘ ،یتٛاٖ تغییشات تدٕغ ٔٛاد سا دس
ٞش ِحظ ٝتؼییٗ ٕ٘ٛد).
ِٚی دس ػٛم ٔحبػجٔ ٝیضاٖ اصت خبسج ؿذ ٜتٛػظ
ثیٛفیّتش ٞبیی ٔب٘ٙذ خّجه  ٚكذف  ٚثشداؿت ٞب آٟ٘ب أىبٖ
پزیش اػت.
تولید جلبکهای دریایی و ظزفیت جذب مواد آنها :
پشٚسؽ خّجهٞب خضء فٗآٚسیٞبی خذیذ ث ٝوبس سفت ٝدس اسٚپب
ٔیثبؿذٔ ٚ ،دٕٛع تِٛیذات ٌیبٞبٖ آثضی  %47وُ تِٛیذات
آثضیپشٚسی (ؿیشیٗ  ٚؿٛس) ٔیثبؿذ  ٚآػیب اص ایٗ ٔمذاس ثٝ
ٔیضاٖ  % 33.0سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت .چیٗ ث ٝتٟٙبیی
 % 4..0اص ػ ٟٓآػیب سا داسد.

الذأبت ا٘دبْ ؿذٌ ٚ ٜضاسؿبت خٟب٘ی دس صٔی ٝٙپشٚسؽ
خّجهٞب ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝخّجه لٜٟٛای ٔیتٛا٘ذ ثٔ ٝیضاٖ
 04 – 04تٗ ٔبد ٜخـه دس ٞش ٞىتبس دس ػبَ ثب سٚؽ وـت
عٙبثی تِٛیذ ٕ٘بیذ.
تؼذادی اص ٌٞ ٝ٘ٛبی وّپ اسٚپبیی ٔب٘ٙذ Laminaria
 digitata , S.latissima , Alaria esculentaدس سٚی سؿتٞٝب
یب عٙبةٞب پشٚسؽ دادٔ ٜیؿ٘ٛذ .دٚس ٜص٘ذٌی ،سٚؽ تِٛیذ ٚ
ٔحلٌٞٝ٘ٛ َٛبی فٛق ثب ٔ ٓٞـبثٞ ٝؼتٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ثب ٓٞ
ٔمبیؼ ٝؿ٘ٛذ.
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مقدمه
ٔمبثّ ٝثب پذیذ ٜخٟب٘ی یٛتشیفیىبػی ٚ ٖٛغٙی ؿذٖ آةٞبی
ػبحّی ثب ٘یتشٚطٖ یىی اص دغذغٞ ٝبی أشٚص خبٔؼ ٝثـشی ٔی
ثبؿذ .اص عشفی عشح یىپبسچ ٝپشٚسؽ چٙذٌب٘ ٝآثضیبٖ ()IMTA
و ٝثب پشٚسؽ تشویجی اص ٌٞٝ٘ٛبی آثضیبٖ (ث ٝعٛس ٔثبَ ٔبٞی ٚ
ٔیٍ ٛثٕٞ ٝشا ٜكذفٞب ،خّجهٞب ،خبسپٛػتبٖ ،پشتبساٖ،
ثبوتشیٞب  ٚغیش )ٜا٘دبْ ٔیؿٛد ،ثشای ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ
اثشٌزاسی پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔبٞی ثش ٔحیظ صیؼت  ٚخزة رسات
ٔٛاد آِی ( )POMیب  TSSتِٛیذ ؿذ ٚ ٜوبٞؾ اثش آٖٞب ثش
ٔحیظ ثؼتش  ٚوفضیبٖ اعشاف ٘ ٚیض صیش لفغٞب  ٚتِٛیذ
٘یتشٚطٖ غیش آِی ٔحّ َٛؿذ )DIN( ٜیب ٔ TDSیثبؿذ؛ ثذیٗ
تشتیت ثب ثشداؿت ایٗ ٌٞٝ٘ٛب اص ٔحیظٛٔ ،اد آِی تِٛیذ ؿذ ٜاص
پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔبٞیبٖ ٘یض اص ٔحیظ حزف ٔیؿ٘ٛذ.
دس ػیؼتٓٞبی پشٚسؿی ،خزة ٘یتشٚطٖ غزا ( )Nاص ٔٛاد
آِی دفغ ؿذ ٜاص ٔبٞیبٖ تٛػظ تِٛیذات فتٛػٙتضی (44 – 04
دسكذ) ٌ ٚیبٞخٛاساٖ ( 43 – 04دسكذ) كٛست ٔیٌیشد.
خٕؼیت ثبوتشیٞب  ٚوشْٞب ،اص ػٛأُ وٛچه تجذیُ وٙٙذٜ
ٔٛاد ٔغزی  ٚافضایؾ خزة آٖٞب ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذ (ث ٝتشتیت
 4.440 ٚ 7دسكذ اصت غزا).
ثٞ ٝش حبَ ،ثبوتشیٞب  ٚوفضیخٛاساٖ ث٘ ٝذست دس ػیؼتٓ-
ٞبی پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ  ٚپتب٘ؼیُ آٖٞب
اغّت دػت وٓ ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ.
دس دإ٘بسنٔ ،دٛصٞبی ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞی ٔغبثك ثب
دػتٛساِؼُٕٞبی آثضیپشٚسی و ٝافضایؾ ٔمبدیش فؼفش  ٚاصت
دس ٔحیظ سا ٔحذٚد ٔیٕ٘بیذ ،كبدس ٔیٌشددٕٞ .ب٘غٛس وٝ
ٔیدا٘یذٛٔ ،اد ٔغزی ٚاسد ؿذ ٜث ٝآة ،ػبُٔ اكّی ٔحذٚد
وٙٙذ ٜدس كٙؼت آثضیپشٚسی اػت.
دِٚت دإ٘بسن دس ٔبٔ ٜبسع ػبَ  ،4400دس ٔٛسد ثش٘بٔٝ
اخشایی تدذیذ ٘ظش ٕ٘ٛد .دسخٛاػت ٚصاست ٔحیظ صیؼت ایٗ
وـٛس ٔجٙی ثش وبٞؾ  04دسكذی ٔیضاٖ اصت ٚاسد ؿذ ٜثٝ
ٔحیظ تٛػظ ؿشوتٞبی ثضسي اخشا ؿذ ٚ ٜخٛد سا ٔمیذ ثٝ
ا٘دبْ آٖ ٔیدا٘ٙذ.
ثذیٟی اػت ایٗ أش ٔیثبیؼت ثب افضایؾ سا٘ذٔبٖ تِٛیذ یب
وبٞؾ ثش٘بٔ ٝتغزی ٝآثضیبٖ  ٚیب اػتفبد ٜاص ثیٛفیّتشٞب كٛست
ٌیشد .اص ػٛی دیٍش ثب تٛخ ٝث ٝتٛػؼ ٝفٗ آٚسی ػبخت خٛسان
ٔبٞیبٖ ػشداثی  ٚسٚؽٞبی تغزی ٝآٖٞب ٚ ،اص ٞذس سفت ٔٛاد
ٔغزی خٛسان تب حذ صیبدی خٌّٛیشی ٔیٌشدد .ثبیذ تٛخٝ
داؿت ٔٛخٛداتی ٔب٘ٙذ خّجه  ٚكذف ٔیثبیؼت ث ٝعٛس
ٔشتت ثشداؿت ؿ٘ٛذ تب ٔٛاد آِی اخز ؿذ ٜاص ٔحیظ دسیبیی ٚ
رخیش ٜؿذ ٜدس ثیٛفیّتش خبسج ٌشدد.
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دس ایٗ ٔمبِٔ ٝب اص تِٛیذ  044تٗ ٚصٖ تش خّجه
دس ٞش ٞىتبس اػتفبد ٜخٛاٞیٓ ٕ٘ٛد (ٔؼبدَ  0.تٗ ٔبد ٜخـه
دس ٞىتبس دس ػبَ ٔیثبؿذ ثب ضشیت تجذیُ ثٔ ٝبد ٜخـه
 ) %04ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔمذاس  470ویٌّٛشْ اصت سا خزة  ٚتثجیت
ٕ٘بیذ (  % 9.4اصت دس ٔبد ٜخـه ).
سؿذ ایٗ خّجهٞب ػال ٜٚثش فؼفبت ث ٝاصت ٔحّ َٛدس آة،
ثٛیظ ٜدس اؿىبَ ٘یتشات  ٚآٔ٘ٛی٘ ْٛیبص داسد  ٚدس ا٘ٛاع وّپٞب
ٔمذاس خزة اصت ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜثؼتٍی ث ٝػٛأُ ٔحیغی اص
خّٕ ٝغّظت  DINداسد .ث ٝػجبستی ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ث ٝاصاء ٞش
تٗ ٚصٖ تش خّجه ثیٗ  49.4 – 9444یٛس ٚدس ادٚاسد ٚ
ٚاتؼ ٖٛثٛد ٜاػت  4444 ٚیٛس ٚث ٝاصاء ٞش تٗ ٚصٖ تش تِٛیذ
ؿذ ٜدس آسث٘ٛب ِٛٔ ٚال ِٚی ثب تِٛیذ ٌ ٝ٘ٛدیٍشی اص خّجهٞبی
التلبدی دس دإ٘بسن (خّجه ٔ ،)S.latissimaیتٛاٖ ث ٝاصاء
ٞش تٗ تِٛیذ وٕتش اص  04یٛسٞ ٚضیٔ ٚ ٝٙحل َٛسا ثشداؿت
ٕ٘ٛد.
ایٗ ٞضیٞ ٝٙب ؿبُٔ وّیٔ ٝشاحُ تِٛیذ تب ثشداؿت ٔیثبؿذ.
اِجت ٝدس یه ٔمیبع پبیّٛت دس ّٙٞذ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ٞش تٗ
ٚصٖ تش خّجه ٔ S.latissimaیبٍ٘یٗ  0.4یٛس ٚثٛد ٜاػت وٝ
عی د ٜػبَ ٔیتٛاٖ آٖ سا ث 74 – 34 ٝیٛس ٚوبٞؾ داد.
ثشای ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ٔیثبیؼت اص
ٔمیبعٞبی ثضسي اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
تولید صدفهای دریایی و ظزفیت جذب مواد آنها:
وُ تِٛیذ كذف دس د٘یب ٔ 0..یّی ٖٛتٗ و % 3.. ٝآٖ ٔشثٛط
ث ٝكذف آثی اػت و ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ آٖ دس اسٚپب تِٛیذ ٔی-
ؿٛد ( .)FAO, 2013()%.4كذفچٞٝب (اػپبت) دس اغّت ػغٛح
ٔی ؿیٙذ  ٚثٛیظ ٜثش سٚی عٙبةٞبی خٕغآٚسی كذفچٔ ٝی-
٘ـیٙٙذ .ایٗ فشآیٙذ ثشای پشٚسؽ كذفچ ٝثش سٚی عٙبة ٔٛسد
ثٟشٜثشداسی لشاس ٔیٌیشد  ٚتب صٔبٖ ثشداؿت آٖٞب ثلٛست
ػٕٛدی  ٚآٚیضاٖ ٍٟ٘ذاسی ٔیؿ٘ٛذ .كذفٞب ث ٝسٚؽٞبی
ٔختّف پشٚسؽ ٔییبثٙذ ٔب٘ٙذ پشٚسؽ دس وف ،ثش سٚی عٙبة-
ٞبی آٚیضاٖ اص ؿٙبٚس  ٚیب ػیؼتٓ سؿت ٝلالةٞبی عٛیُ،
كذفٞب ثب سٚؽ فیّتش ٕ٘ٛدٖ آة تغزیٔ ٝیٕ٘بیٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ
ٔمبدیش  POMسا دس ثذٖ خزة ٕ٘بیٙذ و ٝث ٝؿىُ فیّتش ٕ٘ٛدٖ
فیتٛپال٘ىتٖٞٛبیی و ٝاص ٔحُ لفغٞب ػجٛس ٕ٘ٛدٜا٘ذ  ٚیب رسات
ٔذفٛع  ٚغزای خٛسد٘ ٜـذٔ ٜیتٛا٘ٙذ دس تغزی ٝایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ .كذفٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثلٛست غیشٔؼتمیٓ
ٔمبدیش  DINسا دس ثذٖ خزة ٕ٘بیٙذ ،ثغٛسیى ٝثب ٔلشف
فیتٛپال٘ىتٖٞٛب  ٚضشٚست سؿذ فیتٛپال٘ىتٖٞٛب ث ٝاصت ٔحَّٛ
ایٗ وبس كٛست ٔیٌیشد .دس حمیمت كذفٞب ثب سؿذ خٛدؿبٖ
ٕٞىبسی ٔثجتی دس تِٛیذ ػبِٕ ٖٛداس٘ذ.
S. latissima
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 ٔمبدیش لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی  ٚخزة ؿذ ٜاصت دس ثبفت خّجهٞب ٚكذفٞب و ٝدس صٔبٖ ثشداؿت اصٔحیظ خبسج ٔیؿ٘ٛذ.
 ٔذَ ػبصی ٔ ٚحبػجبت ٔمبدیش ٔزوٛس دس دإ٘بسن دس ػٝٔضسػ٘ ٝضدیه ث ٟٓكٛست ٌشفت.
 ٌضاسؽٞبٞ ،ضی ٝٙفبیذ ٜپشٚسؽ كذف آثی سا تمشیجبً 4.00یٛس ٚث ٝاصاء ٞش ویٌّٛشْ
 خبسج ٕ٘ٛدٖ ٞش ویّ ٛاصت ٞضیٝٙای ٔؼبدَ  00.0یٛس ٚدسٌشیت ثّت دإ٘بسن داؿت ٝاػت.
 دس آةٞبی ثب خشیبٖ وٕتشٞ ،ضی ٝٙتِٛیذ كذف ثغٛس ٔؼٙی-داسی وٕتش ثٛد.
 تشاوٓ كذف ٘یض ػبُٔ ٕٟٔی اػت و ٝدس ا٘تخبة ٔحُٔٙبػت  ٚعشاحی أىب٘بت ٔٛخٛد دس ٔٙغم ،ٝثبیذ ث ٝآٖ تٛخٝ
ٕ٘ٛد.
هشینه فایده و سطح مورد نیاس بزای تولید
بیوفیلتزهای جلبک و صدف :خّجهٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٔمبدیش
 DINسا دس ثبفتـبٖ خزة ٔیٕ٘بیٙذ.
كذفٞب ثب فیّتش ٕ٘ٛدٖ فیتٛپال٘ىتٖٞٛب  ٚرسات غزایی
ثلٛست غیشٔؼتمیٓ ثبػث خزة ٔ DIN , POMیؿ٘ٛذ .ثب
تؼییٗ ٔمبدیش خزة ٔیتٛاٖ ٔیضاٖ سا٘ذٔبٖ ٞش د ٚسا ٔمبیؼٝ
ٕ٘ٛد .ثلٛست ٔیبٍ٘یٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثٔ ٝیضاٖ ٚ %0صٖ
تٛد ٜص٘ذ ٜكذف ( پٛػتٌٛ ٚ ٝؿت) ،اصت خزة ؿذ ٜاػت .ثٝ
ٔیضاٖ  4.0.دسكذ ٚصٖ تٛد ٜص٘ذ ٜخّجه ،اصت خزة ؿذٜ
اػت ( تمشیجبً ٘لف كذف)ٞ .ضی ٝٙخزة اصت تٛػظ كذفٞب
ث ٝػٛٙاٖ یه ثیٛفیّتش دس دأ 00.0 – 03.4 ٝٙیٛس ٚث ٝاصاء ٞش
ویٌّٛشْ اصت ثشآٚسد ؿذ ٜاػت .ثشای ثیٛفیّتش خّجىی ایٗ
ٞضی ٝٙدس ایشِٙذ  443یٛس ٚدس ٞش ویٌّٛشْ اصت خبسج ؿذٜ
ٔـخق ٌشدیذ.

مترجم :ایزدی

بحث
تِٛیذ غزا چ ٝدس خـىی  ٚچ ٝدس دسیب ،دس ٔیبٖ ػبیش فؼبِیت-
ٞبی ا٘ؼبٖ ٕٛٞاسٔ ٜخبعشات ٔٙفی ثش سٚی ٔحیظ اعشاف ٚ
صیؼتٍب ٜثؼت ٝث ٝؿذت پشٚسؽ  ٚیب ٘ٛع سٚؽ ٞبی ثشداؿت اثش
ٔتفبٚتی ثش ثب٘ه ط٘ی ٙٔ ٚبثؼی و ٝاغّت ٔحذٚد ؿذٜا٘ذ ،داؿتٝ
اػت.
پشٚسؽ ته ٌٝ٘ٛای ٔبٞیبٖ ثبػث تٟذیذات  ٚتغییش دس
تؼبدَ ٔٛاد ٔغزی ٔحیظ عجیؼی  ٚاوٛػیؼتٓٞبی دسیبیی
ؿذ ٜاػت .ث ٝػجبست دیٍش افضایؾ ٚسٚد دسؿت ٔغزیٞب
(٘یتشٚطٖ  ٚفؼفش) ػٛاحُ سا ث ٝػٕت ٘بثٛدی  ٚیٛتشٚفی پیؾ
ٔیثشد.
تٛػؼ ٝآثضیپشٚسی ٔذسٖ  ٚپبیذاس ثب ٍ٘شؽ صیؼت ٔحیغی
 ٚوبٞؾ اثشات پشٚسؽ تهٌٝ٘ٛای ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفتٝ
اػت .ثٙبثشایٗ ػیؼتٓ  IMTAث ٝػٛٙاٖ یه اثضاس  ٚثٟتشیٗ
فٗآٚسی دس دػتشع ٔغشح ٔیثبؿذ.
ثیٛفیّتشٞب و٘ ٝجبیذ ث ٝكذف  ٚخّجه ٔحذٚد ؿ٘ٛذ ٔی-
تٛا٘ٙذ تؼبدَ اوِٛٛطیه سا ثٛخٛد آٚس٘ذٛٔ .خٛدات دیٍشی و ٝثٝ
فضبی ثیـتش دس ػیؼتٓ ٘ IMTAیبص ٘ذاس٘ذ ٔب٘ٙذ خیبس دسیبیی
ؤ ٝیتٛاٖ اص آٖٞب دس صیش ٔضاسع پشٚسؽ ٔبٞی اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
دس ایٗ ٔمبِٞ ٝذف ٔمبیؼ ٝوبسایی د ٚثیٛفیّتش خّجىی  ٚكذفی
ٔیثبؿذ ِٚی ضشٚسی اػت ایٗ تدشثیبت دس آیٙذ ٜتىشاس ؿ٘ٛذ ٚ
ٌٞٝ٘ٛبی ثیـتشی سا ٚاسد ایٗ ػیؼتٓ ٕ٘بیٙذ تب سا٘ذٔبٖ
فیّتشوٙٙذٌی افضایؾ یبثذ.
دس ٔمبیؼٚ ٝصٖ ثٚ ٝصٖ كذف  ٚخّجهٔ ،ـخق ؿذ وٝ
كذف لذست پبالیؾ ثیـتشی سا ٘ؼجت ث ٝخّجه و ٝخزة
٘یتشٚطٖ دس تٛد ٜص٘ذ ٜآٖ  44دسكذ كذف ٔیثبؿذ.
ثٟیٝٙػبصی پشٚسؽ كذف  ٚخّجه ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیضاٖ تِٛیذ
سا دس ثش خٛاٞذ داؿت ( 0444تٗ دس ٞ .ىتبس) .أب ثلٛست
ٚالغ ٌشایب٘ٔ ٚ ٝؼٙیداس ،پشٚسؽ خّجه ػغح ثیـتشی اص كذف
٘یبص داسد(ثش اػبع ٌضاسؿبت عشح پبیّٛت خّجه دس دإ٘بسن).
ثشای ٔثبَ دس ایشِٙذ ػغح ٔٛسد ٘یبص ثشای خّجه  03ثشاثش
ثیـتش اص كذف ثٛد .فضبی ٔٛسد ٘یبص ثشای تبٔیٗ ثزس خّجه 4
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ثشاثش ثیـتش اص كذف ثٛد ٜاػت  ٚایٗ دِیُ تٛخ ٝثیـتش ثٝ
ثٟیٝٙػبصی ػیؼتٓ داسد.
دس كٛست ٚخٛد ٔحذٚدیت دس ػبیتٞبی آثضیپشٚسی ثشای
خزة  ٚخشٚج ٘یتشٚطٖ اص ٔحیظ ،پشٚسؽ كذف خزاثیت
ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝخّجه داسد.
دس ایٗ ٔغبِؼٔ ٝـخق ٌشدیذ  A.esculentaتٛا٘ؼت
ٔمبدیش  0.0 - 0..ویٌّٛشْ اصت سا ث ٝاصاء ٞش تٗ ٚصٖ تش خزة
ٕ٘بیذ.
ایٗ ظشفیت ثیٛفیّتشی دس خّجه  S.latissimaوٕتش ثٛدٜ
 ٚثٔ ٝیضاٖ  4.9ویٌّٛشْ اصت ث ٝاصاء ٞش تٗ ٚصٖ تش ٔحبػجٝ
ٌشدیذ(.)4409
تِٛیذ  09تب  34تٗ دس ٞىتبس  ٚحتی ثیـتش دس ٌٞٝ٘ٛبی
 ٚ S.latissima ٚ A.esculentaثشای ٞش د ٚعشح دس ایشِٙذ ٚ
دإ٘بسن ٔـبٞذٌ ٜشدیذ.
خّجهٞب  ٚكذفٞب ٔیتٛا٘ٙذ اؿىبَ ٔختّف ٔٛاد ٔغزی سا
خزة ٕ٘بیٙذ .خّجهٞب ٔٛاد ٔحّ ٚ َٛكذفٞب ٔٛاد خبٔذ
ٔذفٛع  ٚؿجٔ ٝذفٛع ٔبٞیبٖ سا ٔیتٛا٘ٙذ خزة  ٚتجذیُ
ٕ٘بیٙذ .ثبػث خزة  ٚ DIN ,POMدفغ آٖٞب اص ٔحیظ ؿ٘ٛذ
غّظت آٔ٘ٛیبن دس ٔٙبعك پشٚسؽ كذف افضایؾ ٔییبثذ ،دس
اسصیبثیٞبی اخیش ثش اػبع ٔذَٞب دس پشٚسؽ التلبدی كذف
دس خّیح ثٙتشی ایشِٙذ ،تبییذ ٌشدیذ و ٝدس ایٗ ٔٙبعك ثب
افضایؾ ٔمبدیش  DINتب  %44دس ٘تید ٝتجذیُ ٔٛاد ٔؼذ٘ی ثٝ
آِی ٔٛاخٌ ٝشدیذ.
كذفٞب ٔیتٛا٘ٙذ تب  %04اصت سا خزة ٕ٘بیٙذ ( تمشیجبً
ٌ 0.02شْ دس ٞش ٌشْ ثبفت كذف دس ٞش سٚص ).
خذاػبصی فضبیی ٔٛاد ٔغزی دس ػیؼتٓ ٔ ،IMTAفْٟٛ
لبثُ لجِٛی دس پبالیؾ ػیؼتٓ اػتٔ .ضاسع ٔبٞیبٖ دسیبیی ثش
سٚی ٔحیظ صیؼت تبثیش ٔتفبٚتی داس٘ذ  ٚدس ٔٙبعك ثبص دسیبیی
ایٗ اثش وٕتش اػت (سلیك ؿذٖ  ٚحُ ؿذٖ ثیـتش ٔٛاد
ٔغزی) .یه ٔضسػ ٝداس پشٚسؽ ٔبٞی دس دإ٘بسن  99یٛس ٚثٝ
اصاء ٞش ویٌّٛشْ خشٚج اصت ٞضی ٝٙداؿت ٝاػت .دس دإ٘بسن
پشٚسؽ كذف ثش سٚی عٙبة  94ػبَ لذٔت داسد ،دس كٛستیىٝ
پشٚسؽ خّجه حذاوثش  04ػبَ اػت .اختالف ٞضیٞٝٙبی
تِٛیذ دس دإ٘بسن  ٚایشِٙذ ( 04یٛس ٚث ٝاصاء ٞش تٗ) ٘بؿی اص
اختالف دس سٚؽٞبی تِٛیذ ٔیثبؿذٔ .یبٍ٘یٗ تِٛیذ ٞش دٚ
ٌشٔ ٜٚؼبٚی  04 ٚویٌّٛشْ دس ٞش ٔتش عٙبة ٔیثبؿذ.
سٚؽ دإ٘بسوی اص عٙبة اكّی افمی ،عٙبة ٞبی ث ٝع4 َٛ
ٔتش ػٕٛدی آٚیضاٖ سٚؽ ایشِٙذی اص یه ؿجى ٝتٛس ٔب٘ٙذ
عٙبةٞب  ٚتِٛیذ  04ثشاثش ثیـتش اص سٚؽ دإ٘بسوی ٔیضاٖ تِٛیذ
دس خّجه  S.latissimaثب افضایؾ ػٕك وٕتش ٔیؿٛد .دس ػٕك

Downloaded from ornamentalaquatics.ir at 22:23 +0330 on Monday March 1st 2021

وُ ػشٔبیٌٝزاسی ٔٛسد ٘یبص ثشای فیّتش خّجىی 030 – 074
یٛس ٚث ٝاصاء ٞش ویٌّٛشْ خشٚج اصت ثشآٚسد ؿذ ٜاػت .دس
ٔمیبع التلبدی دس دإ٘بسنٞ ،ضی ٝٙثیٛفیّتش خّجىی  .یٛسٚ
ث ٝاصاء ٞش ویٌّٛشْ خشٚج اصت  ٚدس ؿشوتٞبی ٔؼِٕٛی دس
ّٙٞذ  9.یٛس ٚثٛد ٜاػتٔ .ؼبحت ٔٛسد ٘یبص ثشای تِٛیذ 0444
تٗ حدٓ تٛد ٜص٘ذ ٜثیٛفیّتش ،دس كذف ٞ 7.4ىتبس  ٚثشای
خّجه ٞ .ىتبس ٔیثبؿذ.

مقایسهای از راندمان تولید صدفهای ماسل و...

سال چهارم/شماره /2سال 6931

آبزیان زینتی

جمع بندی
كذف آثی  ٚخّجهٞب (وّپٞب) ث ٝػٛٙاٖ ثیٛفیّتشٞبی ٔٛاد
ٔغزی (ثٛیظ٘ ٜیتشٚطٖ) دس ػیؼتٓ IMTA
ثیٛفیّتشٞب ٔىب٘یؼٕی ثشای پشٚسؽ دٙٞذٌبٖ ٔبٞی ػبِٕ ٖٛدس
لفغ ٘ ،ؼجت ث ٝوبٞؾ ٔمبدیش ٔٛاد ٔغزی ٔضاسع
ثیٛفیّتشٞب ث ٝػٛٙاٖ فٗآٚسی دس دػتشع ٔیتٛا٘ٙذ دس ثٟجٛد
ٚضؼیت تِٛیذ ٔضاسع اػتفبد ٜؿ٘ٛذ.
ٞش د ٚثیٛفیّتش ٘یبص ثٔ ٝؼبحتٞبی ثضسٌی ثشای پشٚسؽ داس٘ذ
كذفٞب سا٘ذٔبٖ ثیـتشی ٞ ٚضی ٝٙفبیذ ٜثٟتشی ٘ؼجت ثٝ
خّجهٞب داس٘ذ ،اٌشچ ٝوـت خّجهٞب ٔشاحُ اِٚی ٝتٛػؼ ٝدس
اسٚپب سا عی ٔیٕ٘بیٙذ.
ثیٛفیّتشٞب اص ٘ظش ٔىبٖ لشاسٌیشی دس ٘مبط ٔختّفی لشاس
ٔیٌیش٘ذ (ثؼتٍی ث ٝؿشایظ ٔٙبػت ثؼتش)  ٚثبػث افضایؾ
سا٘ذٔبٖ التلبدی ٔیٌشدد.
خغشات تحذیذوٙٙذ ٜتٛدٜٞبی خّجىی  ٚكذفی (ٔب٘ٙذ
ؿىبسچیبٖ ٛٔ ٚاد چؼجٙذ ٜث ٝتٛس  ٚغیش)ٜ
اسصؽ تٛدٜٞبی ص٘ذ ٜتِٛیذ ؿذ ،ٜتٛػؼ ٝسٚؽٞبی وـت ٚ
پزیشؽ اختٕبػی ٔحلٛالت اص ػٛأُ ٔ ٚ ٟٓلبثُ تٛخٔ ٝی-
ثبؿٙذ.

.
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ٔ 0تشی آة  .ویٌّٛشْ ٚصٖ تش دس ٞش ٔتش  ٚدس ػٕك ٔ 7تشی
ث 4 ٝویٌّٛشْ دس ٞش ٔتش سػیذ ٜاػتٔ .یبٍ٘یٗ  0ویٌّٛشْ دس
ٔتش ع َٛدس عٙبةٞبی آٚیضاٖ تِٛیذ ٌشدیذ.
د ٚػیؼتٓ ؿبُٔ " الً٘ الیٗ ٔ ٚضسػٛٞ ٝؿٕٙذ "
ثلٛست ٔتشاوٓ ٌ ٚؼتشد ٜػیؼتٓ ػٙتی الً٘ الیٗ فمظ
ثخـی اص وبسٞب ٔىب٘یضٔ ٜیثبؿذ  ٚدس ٘تیدٔ ٝشالجت  ٚتٕیض
ٕ٘ٛدٖ عٙبةٞب ٚلت ٌیش ٞ ٚضیٞٝٙبی تِٛیذ افضایؾ ٞش دٚ
سٚؽ دس چٙذ ػبَ اخیش ٔىب٘یضٜتش ؿذٜا٘ذ (وبؿت ،داؿت ٚ
ثشداؿت)  ٚثشداؿت ٔحل َٛدس حذالُ صٔبٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد
و ٝثبػث وبٞؾ دس ٞضی ٝٙوـت وّپ ٞب ثش سٚی عٙبة دس
اسٚپب دس یه دٚسٔ 0 – 0 ٜبٙٔ ٝٞبػت ثشای ػیؼتٓ IMTA
ٞؼتٙذ.
٘ظادٞبی اكالح ؿذ ٜپش ٔحل َٛثب ٔحتٛی پشٚتئیٗ ثبال ٚ
ٔمب ْٚدس ثشاثش ثیٕبسیٞب ،ثبػث افضایؾ ظشفیت ثیٛفیّتشی
ػیؼتٓ  ٚ IMTAافضایؾ خزة اصت ثب افضایؾ ثیٔٛبع اِجتٝ
ایٗ ٔضاسع ( كذف  ٚخّجه) تٟذیذات آة ٛٞ ٚایی ،ثشخٛسد
ؿٙبٚسٞب  ٚغیش ٜسا ٘یض داسد.
آٔبس آثضیپشٚسی دإ٘بسن دس ػبَ  ، 4400ثشداؿت 404
تٗ كذف آثی (  000تٗ ٔحل َٛص٘ذ ٜثشای كبدسات 973 ٚ
تٗ ثشای ٔلبسف ا٘ؼب٘ی) ثب اسصؽ ٞ 403ضاس یٛس 4.4 ( ٚیٛسٚ
ثشای ٞش ویٌّٛشْ) سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛد ٜاػت.
دس ایشِٙذ وُ تِٛیذ كذف آثی (پشٚسؽ سٚی عٙبة ٚ
پشٚسؽ دس وف) دس ػبَ  43074 ، 4447تٗ ثب اسصؽ 4..7
ٔیّی ٖٛیٛسٚیی(  4.37یٛس ٚثشای ٞش ویٌّٛشْ) ثیٛفیتشٞب
ٔیتٛا٘ٙذ خّجهٞبی ٔضش  ٚػٕی سا فیّتش ٕ٘بیٙذ و ٝثبػث
ػٕیت كذف ٔیؿٛد.
تِٛیذوٙٙذٌبٖ آٖٞب سا ثشای ٔلبسف ا٘ؼب٘ی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٚاسد
ثبصاس ٕ٘بیذٕٞ .یٗ ػٙبسی ٛثشای خّجهٞبیی و ٝدس ٔٙبعك ثب
غّظت صیبد فّضات ػٍٙیٗ وـت ؿذٜا٘ذ ٚخٛد داسد ،اسػبَ
آٖٞب ث ٝثبصاس ٚخٛد ٘ذاسدٔ .ؼٕٛالً ایٗ ٔمبدیش دس كذف ٚ

خّجه دس صیش حذ ٔدبص ٔیثبؿٙذ .دس ٔحلٛالت خٛساوی ٔب٘ٙذ
اػٙه  ٚػٛؿی اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ.
اص خّجهٞب ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت صیؼتی ،ا٘ٛاع وٛدٞب ٔ ٚحلٛالت
ٔشالجتی ٘یض ثٟشٜثشداسی ٔیٌشدد .اص ٕٟٔ ٕٝٞتش ثبػث افضایؾ
تِٛیذ ٔبٞی ثب ثٟی ٝٙوشدٖ ؿشایظ آة ٔیٌشد٘ذ .دس كٛست
ػذْ ٚخٛد ثیٛفیّتشٞب دس اعشاف ٔضاسع دإ٘بسن  ٚآِٛدٌی
ثیـتش ٔحیظ  ٚوبٞؾ تِٛیذ ،خؼبست ٔ 0.4یّیبسد یٛسٚیی
تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜاػت .دس آیٙذ٘ ٜضدیه ٔیتٛاٖ وٕجٛد ٔٛاد
ٔغزی دس صٔیٗٞبی وـبٚسصی سا ثب اػتفبد ٜاص ٔٛاد ٔغزی
رخیش ٜؿذ ٜدس ثیٛفیّتشٞب خجشاٖ ٕ٘ٛد  ٚیه اثش ٔتمبثُ ٔثجت
ثیٗ خـىی  ٚدسیب ایدبد ٕ٘ٛد.

