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چکیده:
امروزه بدليل تغيير اقليم و كاهش آب ورودی به آب بندانها ،امكان خشك نمودن كامل آب بندان و كوددهي پایه نيست .لذا در
مطالعه حاضر ،تاثير استفاده از شيرابه كود گاوی بجای كود پایه در رشد و تكثير دافني (بعنوان شاخص غني شدگي) و افزایش
توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي در آب بندانهای استان مازندران انجام شد .در این طرح ترویجي ،یك آب بندان اصلي و
دو آب بند تابعي در استان مازندران (ساری -روستای اسفندان) در بهار  7931مورد مطالعه قرار گرفت .اولين نمونه برداری
پيش از كودهي (تزریق شيرابه) صورت گرفت و بر اساس نتایج آزمایشگاهي ،هيچگونه دافني در آن مشاهده نشد .سپس 444
كيلوكود گاوی را در یك استخر كوچك به مساحت  71متر مربع بمدت  14ساعت نگهداری نموده و بمدت  1روز به ميزان
 744ليتر در هكتار توسط مخزن مجهز به موتور در سطح استخر پخش شد .پس از آن مجدداً نمونه برداری از استخر صورت
گرفت .مشاهدات ميكروسكوپي بيانگر حضور دافني با شكم سبز بود كه نشاندهنده شروع غني شدن اكوسيستم آب بندان مي-
باشد.
کلمات کلیدی آب بندان ،ماهيان گرم آبي ،شيرابه كود گاوی ،دافني ،مازندران
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مقدمه:
تاالب كه در مازندران آب بندان ناميده ميشود نمونه ارزشمندی از دانش یا فناوری بومي مردمان این سرزمين برای استفاده
مطلوب از آب است.این اكوسيستم آبي غير از ذخيره سازی آب برای كشاورزی،تغذیه چشمه ها و آب های زیرزميني،از دیدگاه
بوم شناختي نيز بعنوان زیستگاه پرندگان و حيات وحش،حافظ تنوع زیستي،بانك ژن ،ایجاد منظره های زیبا و فوائد بسيار
دیگر از اهميت زیادی برخوردار ميباشد( شكری و صفائيان .)7931 ،عالوه بر موارد گفته شده ،پرورش ماهيان گرمابي طي دو
دهه گذشته رشد چشمگيری در آب بندانها داشته و همچنان ادامه دارد بطوری كه از  83185تن توليد ماهيان گرمابي استان
مازندران در سال  38حدود  44444تن مربوط به آب بندانهای استان مازندران ميباشد (سالنامه آماری شيالت .)7938 ،اما با
توجه به تغيير اقليم و كاهش آب  ،روشهای سنتي توليد پاسخگوی نيازهای بهره بردان از آب بندان و بخصوص پرورش
دهندگان ماهي نمي باشد.بعنوان مثال با توجه به كاهش آب نمي توان اقدام به خشك كردن كامل آب بندان و سپس دادن
كود پایه نمود اما ميتوان با روش های دیگر همچون ا ستفاده از شيرابه كود گاوی اقدام به حاصلخيزی آب آبندان نمود .تحقيق
حاضر ،با توجه به اهميت فصل بهار در شكوفایي غذای طبيعي و بخصوص دافني كه شاخص غني شدن اكوسيستم
ميباشد(قناعتپرست و همكاران )7911،به این مهم پرداخته شد.

مواد و روش کار:
آب بندان  99هكتاری بعنوان الگویي و دو آب بندان دیگر كه هر كدام نيز  99هكتار بوده اند واقع در روستای اسفندان
شهرستان ساری واقع در استان مازندران بعنوان آب بندان تابعي انتخاب شدند(شكل )7
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شكل -7آب بندانهای الگویي و تابعي روستای اسفندان (كيلومتر 18جاده ساری –فرح آباد)

در ماههای آ ذر و دی ماه عمليات خشك كردن آب بندان اقدام شد اما كف آب بندان كامال خشك نشد .لذا با توجه به كمبود
وقت ،آبگيری مجدد صورت گرفت .پس از آبگيری در ماه فروردین رهاسازی ماهي انجام شد .پس از رهاسازی از اردیبهشت ماه
فاكتورهای درجه حرارت ،شوری ،اكسيژن محلول و  PHآب هر هفته بوسيله دستگاه پرتابل با مدل  Ap2000اندازه گيری
شد .شفافيت آب با سي شي دیسك بصورت هفتگي اندازه گيری شد(پرورش ماهيان گرم آبي .) 7911،نمونهبرداری
زئوپالنكتون توسط تور با اندازه چشمه  88ميكرون بمدت  9ماه و هر  78روز انجام شد .نمونه برداری بدین صورت بود كه از
فاصله سه متری كنار استخر حدود  44ليتر آب استخر توسط تور از چهار نقطه استخر فيلتر شده و سپس نمونه را در شيشه
ریخته و توسط فرمالين تا حجم نهایي  %4فيكس گردیدند .نمونه ها در آزمایشگاه با ميكروسكوپ اینورت و الم بوگاروف مورد
بررسي كيفي و شناسایي گونه ای قرار گرفت ) .(Vollenweider, 1974; APHA, 2005همچنين نمونه های آب
بمنظور شناسایي گونه ای فيتوپالنكتون در فاصله زماني فوق تهيه و در آزمایشگاه با ميكروسكوپ نوری مورد بررسي قرار
گرفتند (.)APHA, 2005
برای بدست آوردن شيرابه كود گاوی ،بمدت  14ساعت مخلوط نمودن پهن گاو و آب در یك حوضجه انجام شد .در اولين كود
دهي پيشنهاد ميشود هر  944تا  844كيلو كود گاوی با  9تا  8كيلو كود شيميایي فسفات آمونيوم بعالوه  84تا  744گرم
كود اوره بمدت  14ساعت در حوضچه بتني بماند .سپس شيرابه كود گاوی حاصله به ميزان  744ليتر در هكتار توسط یك
مخزن و یك موتور روبين و نيسان ،در سطح آب پاشيده شد (شكل.)1
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شكل -1پخش شيرابه كود گاوی در سطح استخر

نتايج و بحث:
نتایج حاصله از آناليز برخي از پارامتر فيزیكو و شيميایي و بيولوژیكي آب در جدول  7نشان داده شده است.
جدول -7نتایج برخي پارامترهای فيزیكي و شيميایي و بيولوژیكي آب درآب بندان الگویي اسفندان در بهار 7931
شفافيت
(سانتي-
متر)

اكسيژن
محلول (ميلي
گرم در ليتر)

شوری
(گرم در
ليتر)

ذرات معلق
محلول (ميلي
گرم در ليتر)

دمای آب (درجه
سانتي گراد)

pH

دافني

روتيفر

سيكلوپس

31/1/1

11

3/9

4/19

988

71/8

3/7

–

+

+

31/1/71

11

3/3

4/14

958

19/8

1/3

+

+

+

31/1/14

73

3/9

4/14

958

19/8

3/5

+

+

+

31/9/1

78

3/8

4/19

954

15

3/71

+

+

+

31/9/11

75

1/1

4/19

985

15/4

3/77

+

+

+

فاكتورها
تاریخ

همان طور كه جدول ( )7نشان مي دهد ،در نمونه برداری  ، 31/1/71دافني با شكم سبز مشاهده شده كه نشاندهنده تخم در
آن و غني شدن اكوسيستم آب بندان ميباشد.
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شكل  -9دافني(برگرفته از اینترنت)

در بررسي آب به منظور شناسایي فيتوپالنكتون ،تعدادی فيتوپالنكتون بعنوان شاخصهای آب غني شده مشاهده شد كه در
ذیل به آنها اشاره مي شود:
Ankistrudesmus
سلول های این جنس سوزني یا دوكي شكل ميباشد كه طول آن چندین مرتبه بزرگتر از عرض سلول است .سلولها مستقيم یا
هاللي شكل و طول آنها 4/71 -18/1 μ.و عرض آن  2-3μبود.

Chlorella
این جنس به صورت سلولهای كوچك گرد یا بيضوی با طول  74-78ميكرون و عرض  8-74ميكرون مشاهده شد ،كه گاهي به
دو یا چند سلول بدون حركت تقسيم ميشوند .این جنس در بسياری از دریاچهها و حوضچهها و بيشتر در جاهایي كه غلظت
مواد آلي زیاد باشند دیده ميشوند.
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شكل ( Chlorella -4برگرفته از اینترنت)

Oocystis
این جنس دارای سلولهای بيضوی یا ليمویي شكل با طول  8-14ميكرون و عرض بين  3-79ميكرون بودند .در بعضي موارد
گاهي  1یا چند سلول با یكدیگر در داخل یك سلول مادر قرارگرفته بودند.

شكل ( Oocystis -8بر گرفته از اینترنت)

تاثير مثبت استفاده از شيرابه كود گاوی در استخرهای ماه يان گرمابي توسط سعيدی و همكاران ( )7934بررسي شد .آنها
بيان نمودند كه استفاده از  34الي  34ليتر در هكتار شيرابه نه تنها عوارض زیست محيطي ندارد بلكه از دیدگاه بهداشت آبزیان
در مصارف انساني بر كودهای شيميایي برتری دارد .همچنين تاثير مثبت استفاده از شيرابه كود گاوی بر روی زیتوده و تركيب
ساختاری فيتوپالنكتون توسط مخلوق و همكاران ( )7931بررسي شد .تاثير مثبت استفاده از شيرابه كود گاوی بر روی
فاكتورهای زیستي و غيرزیستي توسط پورغالم و همكاران(  )7931انجام شد .پورغالم بيان نمود كه كود گاوی بهمراه كود
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شيميایي ،پتانس يل باالتری را در ایجاد مواد غذایي اوليه برای پرورش ماهيان گرم آبي داشته است كه با نتایج حاصله از این
تحقيق همخواني دارد.
در مطالعه حاضر مشخص گردید كه:
 -7در تاریخ  31/1/1با توجه به ابری بودن هوا استفاده از شيرابه كود گاوی تاثير مثبتي نداشت و برعكس باعث كدورت آب
شد  .لذا پيشنهاد مي شود پس از طي نمودن فرایند تهيه شيرابه (رجوع به بخش مواد و روش كار) ،استفاده از شيرابه كود
گاوی در روزهای آفتابي(صبح زود) انجام شود .این عمل در اكوسيستم فاقد دافني باعث ایجاد شرایط مناسبي برای تكثير
دافني ميشود.
 -1در زمان كوددهي اكسيژن محلول حتما باالتر از  1ميلي گرم در ليتر باشد .بدیهي است كه در طول دوره پرورش نيز
اكسيژن محلول نباید از  8ميلي گرم در ليتر كاهش یابد.
 pH-9بين 5/1تا  3/5باشد .از دادن كود حيواني در  pHباالتر از  3خودداری شود.
-4درجه حرارت مناسب برای كوددهي باالتر از  17درجه سانتي گراد باشد.
 -8شفافيت بين  71لغایت  71سانتي متر باشد.
يافته ترويجي:
استفاده از شيرابه كود گاوی باعث غني سازی آب آبندان با دافني ميشود .دافني شاخص غني شدگي اكوسيستم آب بندان و
غذای زنده جانوری برای تغذیه كپور ميباشد.
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Abstract
The study is going to survey the effect of cow dung liquid fertilizer instead of base fertilizer
on propagation and growth of Daphnia in fish pond. It was performed at Mazandaran
province wetlands, during spring season in 2018.The main wet land and other functional wet
lands were chosen for increasing product/Unit area by promotion plan. This plan was utilized
mechanization system at Sphandan rural area where is situated at Mazandaran province. The
climate change was caused to decreasing input water, There fore, we can not allow to drought
and should not be s elected base fertilizer. After dewatering, sampling was carried out at the
primary wet land but was not found Daphnia.then,400 kg of manure fertilizer was maintained
at Small pond for 24 hours and it was scattered on wet land surface during 7 days by a tanker
which has a tank with pump, it was equipped at motor vichels as its capacity was 100 liter. At
the end experiment, Daphnia was appeared with green belly, which is sign of fertilized
environment.
Key word: Wet land, Warm Water Fish, cow dung, liquid fertilizer, Daphnia, Mazandaran
Province
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