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نگهداری ماهیان زینتی دومین سرگرمی مورد عالقه در جهان میباشد و تعداد عالقمندان آن روز به روز در حال افزایش است .پرورش
ماهیان زینتی فرصتی برای توسعه کارآفرینی و درآمدزایی میباشد ،به همین دلیل توجه به جنبههای مختلف پرورش ماهیان زینتی اهمیت
دارد .اکوسیستمها ی آبی پویا بوده و حتی در مخازن کوچک پرورش ،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بهم مرتبط هستند .بنابراین،
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب را بایستی با هم در نظر گرفته شده و تجزیه و تحلیل شوند ،زیرا همه این عوامل تاثیر مستقیم بر
سیستمهای پرورش دارند .مراکز تولید ماهیان زینتی برای مدیریت بهتر کیفیت آب به تخصص باالتری نسبت به ماهیان پرورشی خوراکی
نیاز دارند زیرا ماهیان زینتی نسبت به کیفیت پایین آب حساسیت بیشتری دارند .ماهیان زینتی نسبت به ماهیان خوراکی با تراکم و تعداد
بیشتری در مخازن نگهداری میشوند ،به همین دلیل مدیریت کیفیت آب حساستر میباشد .در جاییکه تعداد زیادی ماهی در فضاهای
کوچک نگهداری میشوند ،فاکتورهای آب از قبیل  ،pHسختی آب و ترکیبات زائد نیتروژن نیاز به سنجش روزانه دارند که تولید کننده
را ملزم به اجرای اقداماتی برای مدیریت صحیح آن میکند .اندازه گیری روزانه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ،تعویض منظم آب و
هوادهی مناسب برای مخازن پرورش ماهیان آکواریومی با تراکم باال ضروری است .در مطالعه حاضر به اهمیت پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی آب از جمله درجه حرارت ،pH ،سختی ،آمونیاک ،نیتریت و نیترات پرداخته شده و اپتیمم شرایط مورد بحث قرار میگیرد.
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مقدمه

گوشتخوران و همهچیزخواران و تجزیهکنندگان) که ترکیبات
پیچیده را در فرآیند تغذیه تجزیه میکنند .نتیجه تجزیه
آزادسازی مواد قابل استفاده بهوسیله تولیدکنندکان از قبیل
باکتریها و قارچها میباشد .کیفیت آب یکی از مواردی است
که در مدیریت پرورش کمتر به آن پرداخته میشود تا زمانی
که بر عملکرد رشد و تولید ماهی تاثیر بگذارد .ماهی به طور
کامل وابسته به آب برای تنفس ،تغذیه ،رشد ،دفع مواد زائد،
حفظ تعادل نمک موجود در بدن و تولید مثل میباشد ،آگاهی
از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب در موفقیت آبزیپروری
نقشی بسیار حیاتی دارد .برای رسیدن به میزان رشد مطلوب،
ویژگیهای آب ،موفقیت یا شکست یک پروژه آبزیپروری را
تعیین میکند .در مطالعه مروری حاضر پارامترهای کیفی آب
(درجه حرارت ،pH ،سختی آب) و ترکیبات نیتروژن (آمونیاک،
نیتریت و نیترات) در پرورش ماهیان زینتی مورد بررسی قرار
گرفت.
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کیفیت آب
موفقیت در پرورش ماهیان زینتی به وضعیت سلمتی ماهی
پرورش یافته بستگی دارد ( .)Lipton, 2006ماهیان زینتی
چون در شرایط متراکم پرورش داده میشوند ،کیفیت آب محیط
پرورش کاهش مییابد و در معرض انواع بیماریها قرار میگیرند
( .)Bright and Sreedharan, 2009تراکم ذخیرهسازی یکی
از فاکتورهای موثر و دخیل در استرسهای فیزیولوژیک است.
افزایش تراکم ذخیرهسازی ،پاسخهای ایمنی و فرآیندهای
فیزیولوژیک را تحت تاثیر قرار میدهد و تراکم ذخیرهسازی باال
منجر به افزایش کورتیزول پلسما میگردد که نقش مهمی در
کاهش کارائی سیستم ایمنی ایفاء میکند ( ;Barton, 2002
 .)Di Marco et al., 2008درک کامل از عامل بیماریزا،
آنتیژن ،همهگیری و ارتباط متقابل استرس و عوامل محیطی
برای مدیریت و کنترل موفق آبزیپروری ضروری است .آب
بهراحتی بیشتر عوامل بیماریزا را پخش میکند و منجر به
افزایش استرس در محیط پرورش میشود .به منظور تشخیص
و مدیریت موفقیتآمیز بیماریهای آکواریوم ،شناخت استرس
که عامل اصلی بیماری و مرگومیر در آبزیپروری است ،ضروری
میباشد .آگاهی صحیح از پارامترهای کیفی آب که با استرس
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در سالهای اخیر ،پرورش ماهیان زینتی افزایش یافته است که
به دنبال آن افزایش تراکم ذخیرهسازی ،ورود مواد غذایی بیشتر،
کاهش کیفیت آب و افزایش باکتریهای فرصتطلب اتفاق
میافتد ( .)Nair et al., 2020ساالنه حدود  2میلیارد ماهی
زینتی زنده در سطح جهان انتقال پیدا میکند ( Monticini,
 .)2010هنگام بستهبندی و حمل و نقل ،کیفیت آب بسیار مهم
بوده و کیفیت نامطلوب آب منجر به ایجاد استرس میشود و
سطح ایمنی ماهی را کاهش میدهد ( Sampaio and Freire,
 .)2016در تجارت ماهیان زینتی در طول حمل و نقل برای
کاهش استرس از داروهای آرامبخش و بیهوش استفاده میشود
( .)Harmon, 2009; Cupp et al., 2017زندگی ماهی و
کسب نیازهای آن کاملا به آبی که در آن زندگی میکند ،وابسته
میباشد .گونههای مختلف ماهیان زینتی دارای طیف متفاوت و
خاصی از جنبههای کیفی آب (ترکیبات نیتروژن ،درجه حرارت،
 ،pHغلظت اکسیژن محلول ،شوری ،سختی ،قلیائیت و کدورت)
هستند که در آن میتوانند زنده بمانند ،رشد و تولیدمثل کنند.
بنابراین ،برای تولیدکنندگان ماهی بسیار مهم است که اطمینان
داشته باشند که شرایط فیزیکی و شیمیایی آب تا حد امکان در
محدوده بهینه ماهی تحت پرورش باقی بماند .پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب حائز اهمیت هستند زیرا ممکن است به
طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پراکنش و تولید ماهی تاثیر
بگذارد ( .)Nair et al., 2020پرورش موفقیت آمیز ماهیان
زینتی تنها زمانی حاصل میشود که کیفیت آب به طور موثر
مدیریت شود .آب مورد استفاده در پرورش ماهی اگر در شرایط
محیطی بهینه نباشد ،نمیتواند از حداکثر رشد برخوردار باشد.
بنابراین ،الزم است به طور روزانه پارامترهای کیفی آب در
استخرها و آکواریومهای پرورش ماهیان زینتی بهدرستی
مدیریت و تنظیم شوند تا در محدوده قابل قبول و بهینه حفظ
گردد .به طور کلی ،پارامترهای کیفی آب مورد استفاده در
پرورش شامل عوامل زنده و غیرزنده میباشد .از نظر عملکرد
چهار جزء را میتوان در اکوسیستمهای پرورش ماهی تشخیص
داد .ترکیبات آلی و غیرآلی در محیط (اجزاء غیرزنده)،
تولیدکنندگانی که مواد غذایی را از ترکیبات آلی و غیرآلی سنتز
میکنند (اتوتروفها) ،مصرفکنندگانی که وابسته به غذای
سنتز شده بهوسیله اتوتروفها هستند (گیاهخوران،
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در ارتباط میباشد ،نقش مهمی در کنترل بیماریهای ماهی
ایفاء میکند.

جدول  : 1شرایط بهینه درجه حرارت آب برای پرورش برخی از ماهیان زینتی ،دوره بارداری و اندازه
Poecilia
reticulate

نرها کوچکتر و باله مخرجی تیز
میشوند و شکل گونوپودیوم
بهخود میگیرد.

درجه حرارت  20 -28درجه
سانتیگراد ،سختی  50 -100میلیگرم
کربنات کلسیم بر لیتر

35-21

Xiphophorus
maculates

نرها کوچکتر و داری
گونوپودیوم کوچک ،رنگ قرمز،
طلیی ،مشکی و قهوهای

درجه حرارت  23 – 28درجه
سانتیگراد ،سختی  50 -100میلیگرم
کربنات کلسیم بر لیتر

42-28

جنس نر3 -4 :
سانتیمتر  ،ماده4-5 :
سانتیمتر

Poecilia sp.

نرها کوچکتر و الغرتر از مادهها.
نرها حاوی گونوپودیوم و باله
پشتی بزرگتر

درجه حرارت  23 -28درجه
سانتیگراد

70-40

جنس نر7 -8 :
سانتیمتر  ،ماده9 :
سانتیمتر

Xiphophorus
helleri

نرها کوچکتر و باریکتر و حاوی
گونوپودیوم ،برآمدگی مشخص
بر باله دمی دارند.

درجه حرارت  23 -28درجه
سانتیگراد ،سختی  50 -100میلیگرم
کربنات کلسیم بر لیتر

42-28

جنس نر6 -7 :
سانتیمتر  ،ماده7-9 :
سانتیمتر

Trichogaster sp.

درجه حرارت  24- 30درجه
سانتیگراد ،سختی آب 60-100
میلیگرم کربنات کلسیم بر لیتر
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گونه

جنسیت

شرایط آب بهینه برای پرورش

دوره بارداری (روز)

اندازه
جنس نر2/5 -3/5 :
سانتیمتر ،ماده5-6 :
سانتیمتر
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درجه حرارت
از عوامل مهم در پرورش ماهیان زینتی درجه حرارت میباشد
بهطوریکه بر میزان مصرف اکسیژن ،عملکرد رشد و تولیدمثل
تاثیر میگذارد ( .)Shah et al., 2017مطالعات مختلفی در
رابطه با تاثیر دما بر عملکرد رشد و تولید مثل ماهیان زینتی
صورت گرفته است ( .)Karayucel et al., 2008تمایز جنسیت
گونههای مختلف ماهیان زینتی تحت تاثیر دمای کنترل شده
گزارش شده است ( .)Breckels and Bryan, 2013در مطالعه
 Paliwalو همکاران ( )2016تاثیر دما بر نسبت جنسی ماهی
 minor carp, Labeo rajasthanicusبررسی شد .گزارش
کردند که در مراحل اولیه رشد و توسعه در دماهای باال (بیش
از  26درجه سانتیگراد) ،جنس نر و در درجه حرارتهای پایین
(کمتر از  20درجه سانتیگراد) جنس ماده بیشتر تولید

میشوند .ماهی آکواریومی گوپی تا دمای آب  32درجه
سانتیگراد می تواند زنده بماند ،اما در دماهای باالتر ( 36درجه
سانتیگراد) تحمل آن محدود میشود .نیاز دمایی میان
گونههای مختلف ماهیان آکواریومی در مراحل مختلف رشد نیز
متفاوت است .نسبت جنسی در برخی ماهیان زینتی در مراحل
مختلف چرخه زندگی از جمله لقاح (نسبت جنسی اولیه) ،تولد
(نسبت جنسی ثانویه) و بلوغ (نسبت جنسی سوم) تحت تاثیر
درجه حرارت قرار میگیرد .تاثیر درجه حرارت آب بر نسبت
جنسی  Phenotypicماهی زینتی  Poecilia reticulateمورد
بررسی قرار گرفت ( .)Shah et al., 2017نتایج آنها نشان داد
که با کاهش دما تعداد الروهای جنس ماده افزایش مییابد و
بیشترین تراکم جنس نر ( )%63/33در درجه حرارت  30درجه
سانتیگراد مشاهده شد .در جدول  1شرایط بهینه درجه حرارت
آب برای پرورش برخی از ماهیان زینتی و سایر خصوصیات از
قبیل دوره بارداری و اندازه ارائه شده است.
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 pHو سختی آب
به طور کلی pH ،مناسب برای رشد و بقاء مناسب ماهیان زینتی
در محدوده  6/5-8/5میباشد .عملکرد اکثر ماهیان در  pHکمتر
از  6و بیشتر از  9تحت تاثیر قرار میگیرد ( Parra and
 .)Baldisserotto, 2007در مطالعه  Robertsو Palmeiro
( )2008مشخص شد که  pHدر محدوه نامناسب برای پرورش
ماهیان زینتی میتواند منجر به بیحالی ،استرس ،ایجاد ضایعات
پوستی ،تغییرات رفتاری (تلش برای پریدن از آکواریوم) ،تغییر
رنگ پوست ،تحریک آبشش ،افزایش تولید مخاط ،مشکلت
تنفسی و در نهایت مرگ و میر میشود Sahu .و Datta
( )2018تاثیر  pHپایین را بر تنظیم یون سدیم در دو گونه
ماهی سیچلید مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که ماهی
زینتی دیسکوس بهتر از آنجل ماهی در حفظ تعادل یونی تحت
شرایط اسیدی و یونی ضعیف عمل میکند .تاثیر  pHآب بر

ماهی زینتی به سن ،مراحل رشد و گونه ماهی بستگی دارد.
معموالا مراحل الروی به تغییرات  pHحساسترند .مطالعات
نشان داده است که تغییر  pHبر عملکرد رشد ،کارایی تبدیل
غذا و ضریب بقاء تاثیر میگذارد (.)Sapkale et al., 2013
تاثیر  pHآب بر عملکرد رشد و بقاء ماهی زینتی
 Trichogaster laliusمورد بررسی قرار گرفت ( Sahu and
 .)Datta, 2018نتایج نشان داد که اپتیمم  pHبرای بهبود
عملکرد رشد و بقاء جوانهای  Trichogaster laliusدر دامنه
 6/7-5/5میباشد و  pHباالی  8/2و کمتر از  5/71استرس به
ماهی وارد میکند و احتمال مرگ و میر تا  50درصد میباشد.
در شکل  1نمودار تغییرات  pHطی شبانه روز نشان داده شده
است .سختی آب از جمله فاکتورهایی است که در پرورش آبزیان
زینتی بایستی لحاظ شود.

شکل  :1نوسانات روزانه  pHدر مخازن پرورش بر اساس سختی آب ()Datta, 2012
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سختی آب به این دلیل مهم است که ارتباط نزدیکی با  pHدارد
و مانند  ،pHماهی در سطوح خاصی از سختی آب رشد میکند
و اگر سختی بیش از حد زیاد باشد ،میتواند باعث استرس و
مرگ شود .سختی آب را میتوان با میزان مواد معدنی موجود
در آب توصیف کرد ،آب سخت دارای مقدار زیادی مواد معدنی
محلول و آب نرم دارای مواد معدنی محلول بسیار کمی است

( .)Nair et al., 2020برای بهبود سختی آب در آکواریوم
معموالا منابع کربنات کلسیم از قبیل سنگهای آهکی ،شن،
مرجان و پوسته شکسته صدفها را در داخل آکواریوم قرار
میدهند .وجود چنین منابعی باعث حفظ سختی آب میشود.
به طور کلی ،برخی از پارامترهای مهم کیفیت آب و محدوده
بهینه آنها برای پرورش ماهیان زینتی در جدول  2ارائه شده
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است .در جدول  3میزان مرگ و میر ماهی cardinal tetra

) (Paracheirodon axelrodiتحت تاثیر درجه حرات،pH ،

نیتروژن آمونیاکی کل ،آمونیاک و نیتریت ارائه شده است
(.)Oliveira et al., 2008

جدول  :2پارامترهای بهینه برای پرورش انواع ماهیان زینتی ()Datta, 2012
مقدار بهینه

پارامتر
pH

8-7/5
کمتر از 5
250-75
200-50
10-5
کمتر از 0/05
کمتر از 0/1-0/4

دی اکسیدکربن (میلیگرم بر لیتر)
قلیائیت (میلیگرم بر لیتر کربنات کلسیم)
سختی (میلیگرم بر لیتر کربنات کلسیم)
اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر)
آمونیاک آزاد (میلیگرم بر لیتر)
آمونیاک یونیزه شده (میلیگرم بر لیتر)

جدول  :3میزان مرگ و میر ماهی ) (Paracheirodon axelrodiدر درجه حرات پایین و باال pH ،اسیدی و قلیایی ،نیتروژن آمونیاکی کل ،آمونیاک
و نیتریت ()Oliveira et al., 2008
حرارت

میر

حرارت باال

میر

(درصد)

(درجه

پایین
(درجه

(درصد)

میر
(درصد)

میر

آمونیاکی

میر

غیریونیزه

میر

(میلیگرم

میر

(درصد)

کل

(درصد)

(میلیگرم

(درصد)

بر لیتر)

(درصد)

سانتیگراد)

(میلیگرم

سانتیگراد)

25
21
19
17
15

بر لیتر)

بر لیتر)

0
17
30
92
100

25
27
29
31
33

0
0
2/5
25
63

6
5/2
4/3
3/1
2/6

0
0
15
72
100

6
6/5
7/4
8/8
9/3

• آمونیاک ترکیب بسیار سمی برای ماهی است که بهوسیله
باکتری نیتروباکتر به نیتریت تبدیل شود.
• نیتریت نیز یک ترکیب سمی است که الزم است بهوسیله
باکتری نیتروزموناس به نیترات تبدیل گردد.
• نیترات در مقادیر باال ترکیب سمی است ،اما گیاهان و
جلبک ها آنها را در مقادیر پایین ،جذب و به رشد آنها کمک
میکنند.
حفظ جمعیت باکتریهایی که میتوانند آمونیاک و نیتریت را
تبدیل کنند ،بسیار حائز اهمیت است که فیلتراسیون بیولوژیک
نامیده میشود .فیلتراسیون بیولوژیک به طور طبیعی در بیشتر
مخازنی که برای چند ماه راهاندازی شدهاند ،به طور موثر انجام
میگیرد .در آکواریوم حضور فیلترهای زیستی به حذف ترکیبات
41
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آمونیاک ،نیتریت ،نیترات
آمونیاک ،نیتریت و نیترات همگی بخشی از تجزیه مواد زائد در
آکواریوم هستند .مقدار قابلتوجهی از فضوالت ماهی و غذاهای
خورده نشده در آکواریوم تجمع میکنند و حجم آلودگی را
افزایش میدهند .در محیط آکواریوم این مواد زائد بایستی
تجزیه یا به سایر ترکیبات تبدیل شوند تا بهوسیله ارگانیسمهای
دیگر قابل استفاده باشند .در مخازن پرورش جمعیتی از
باکتریها وجود دارد که مسئول این فرآیند هستند .تجزیه مواد
زائد یک فرآیند چهار بخشی به شرح ذیل میباشد ( Nair et
:)al., 2020
• ابتدا مواد زائد دفع شده از ماهی و غذاهای خورده نشده
تجزیه شده و منجر به افزایش میزان آمونیاک میشود.

0
2/5
2/5
42/5
100

0
1/4
8/5
18/6
23/7

0
2
12
38
70

0
0/032
0/23
0/31
0/44

0
2
15
38
70

0
0/5
1
1/5
2

0
7
40
65
100
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درجه

مرگ و

درجه

مرگ و

pH

اسیدی

مرگ و

pH

اسیدی

مرگ و

نیتروژن

مرگ و

آمونیاک

مرگ و

نیتریت

مرگ و

اپتیمم پارامترهای کیفی آب برای پرورش ...

خانجانی

آمونیاک و نیتریت کمک میکند .در شکل  2نحوه زمانی تبدیل
ترکیبات ازته نشان داده شده است.
باکتریهای موجود در بیوفیلتر با توجه به درجه حرارت آب ،به
 8-3هفته نیاز دارند تا چرخه تبدیل را آغاز کنند .جهت تحریک
این فرآیند آکواریومداران الزم است مراحل ذیل را انجام دهند:
• آمونیاک خالص به طور مستقیم به آکواریوم اضافه شود تا
سطح آمونیاک به  23میلیگرم در لیتر برسد یا تعدادی

ماهی که میتوانند میزان آمونیاک و نیتریت باالیی تولید
کنند ،قبل از افزودن گونه نهایی ،به مخزن پرورش اضافه
گردد.
• افزودن بیوفیلتر با آب یا بستر حاوی باکتری از یک سیستم
سالم و کارا که از قبل ایجاد شده است.
• راهاندازی سیستم با تهیه باکتری از یک منبع تجاری معتبر
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کیفیت آب بر عملکرد رشد و سلمت ماهی تاثیر میگذارد.
بنابراین ،کیفیت آب در پرورش ماهی بایستی در حد اپتیمم نیاز
گونه پرورشی حفظ گردد .برای مدیریت بهتر بیماری در
آبزیپروری ماهیان زینتی الزم است اقدامات پیشگیرانه انجام
گیرد که یکی از این الزامات مربوط به کیفیت آب میباشد .درجه
حرارت ،pH ،سختی آب و ترکیبات ازته (آمونیاک ،نیتریت و
نیترات) از پارامترهای بسیار مهم کیفیت آب جهت پرورش انواع
ماهیان میباشد .افزایش تراکم ذخیرهسازی در آبزیپروری
منجر به افزایش برداشت و سود بیشتر میشود ،اما چالشهایی
از قبیل کاهش کیفیت آب را بههمراه دارد .برای به حداقل
رساندن شرایط استرسزا که سلمت آبزی پرورشیافته را
بهخطر میاندازد ،مدیریت کیفیت آب بایستی یک برنامه روزمره
ضروری باشد.
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Abstract
Ornamental fish keeping is the second most popular hobby in the world, and its popularity is growing
every day. The ornamental fish farming industry provides entrepreneurship and income generation
opportunities, so it is important to focus on various aspects of ornamental fish farming the physical,
chemical and biological parameters of water are interrelated in aquatic ecosystems. Thus, physical
and chemical parameters of water must be analyzed together since them all impact rearing systems in
a direct manner. The ornamental fish production centers have greater expertise than edible farmed
fish in terms of water quality management since ornamental fish are sensitive to low water quality.
Water quality management is more critical when it comes to ornamental fish since they are kept in
greater densities than edible fish. When a large number of fish is kept in a small space, water quality
factors such as pH, water hardness, and excess nitrogen compounds must be measured daily, so the
producer needs to take measures to manage them. It is essential for high density aquarium fish rearing
tanks to monitor water quality daily, change the water regularly, and ensure adequate aeration. Several
physical and chemical parameters of water are discussed in this study, including pH, hardness,
ammonia, nitrite, and nitrate, as well as optimal water conditions.
Keywords: Water quality, Aquaculture, Ornamental fish

