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 :تعريف مسئله و اهميت موضوع 

رسوب محتوي اجزاي غيرزيستي )از جمله مواد مغذي( و زيستي )از قبيل انواع جلبكهاي ميكروسكوپي و يا 

نه مناسبي را براي وقوع حوادث اكولوژيكي و سيست آنها( مي باشد. تغييرات غير نرمال از عوامل فوق زمي

تعيين مكان هاي پرورش ماهي در  بيولوژيكي از جمله يوتريفيكاسيون و شكوفايي جلبك فراهم مي سازد. لذا در

دريا كيفيت اجزاي زيستي و غيرزيستي رسوب بسيار با اهميت مي باشد. با توجه به رها سازي مقادير زياد مواد 

( نيز قابل دسترس بيولوژيكي مي %80يت هاي پرورش ماهي در قفس كه با درصد بااليي )مغذي ناشي از فعال

هاي شود. لذا دستاورد حاضر براي انتخاب مكان هاي استقرار قفسباشند، اين امراز اهميت بيشتر برخوردار مي

 پرورش ماهي كاربردي و مفيدخواهد بود. 

 دستورالعمل بکارگيري يافته در عرصه: 

برداري از رسوبات سطحي انجام شد. غلظت پارامترهاي نيتروژن وفسفر پس از آماده سازي )استخراج و نمونه

و ميزان درصد انواع فرم هاي آنها تعيين ي ريگاندازهبوسيله دستگاه اسپكتروسكوپي  استاندارد روشعمل هضم( ب

 به رسوبات در ازت و فسفر مختلف هايفرم شدند. سپس با مقادير مشابه در آب مورد مقايسه قرار گرفتند. نسبت

 آبي ستون به رسوب )فرم قابل استفاده براي موجودات زيستي( از معدني ازت و فسفر آب نشان داد كه انتقال

متر، اعماق ترجيحي براي استقرار قفس پيشنهاد شد. زيرا از يك سو  35تا  25ميگيرد. لذا  اعماق  صورت بيشتر

مغذي از طريق ساحل و رودخانه هاي ورودي نسبتاً محدودتر است. از سوي ديگر  در اين اعماق، دريافت مواد
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متر مناسب مي باشد و به عبارتي بخش عمده ستون آب در اليه  20-30ميزان نور دريافتي درستون آب در عمق 

 آب در ازت و فسفر احياء عمقي، روند افزايش ميزان اكسيداسيون پتانسيل و pHنوري قرار دارد. با توجه به نقش 

متر محدودتر مي باشد. لذا  25-30قفس در اعماق  در ماهي پرورش فعاليتهاي شروع بخصوص با رسوبات و

يابد. هر چند آب كاهش مي ستون به شده رهاسازي ازت و فسفر بودن باال دليل به جلبكي شكوفايي وقوع احتمال

 در مغذي هاي موادمقادير و نسبت به با توجه منطقه اين در ماهي پرورش قفسهاي استقرار است شايسته كه

 .نشود زيست محيطي فاجعه به تا منجر پذيرد صورت پايلوت به صورت ابتدا و بيشتر احتياطي رويكرد با رسوبات

 ي يافته در عرصه :ريکارگبهنتايج و مزاياي حاصل از 

پروري دريايي و حفاظت از اكوسيستم بكارگيري اين دستاورد به بهره برداري پايدار از سازه هاي صنعت آبزي 
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