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The aquaculture industry has experienced the fastest
growth in the food industry with an annual growth of
8.9% since 1970. This industry has grown steadily over
the last five decades, supplying nearly half of the fish
consumed by human. As the population grows, one of
the major challenges ahead will be human nutrition.
Aquaculture can play a key role in tackling poverty and
hunger. In sustainable aquaculture, the water source
(quantity and quality) is important so that optimal fish
production depends on the physical, chemical and
biological quality of the water. The limitation and
reduction of fresh water resources, population growth
and increasing demand for fishery products have led to
unconventional waters to be used in the aquaculture
industry. Unconventional waters include recycled
water, wastewater, and saline water. In different
countries, these water resources have been used for
producing aquatic species to provide food and protein.
The most important limiting factor for the use of
unconventional waters is their quality which can be
used for aquaculture after physical, chemical and
biological treatment. Due to the limited water resources
of the country, the use of unconventional waters is very
effective and efficient in drought management and is
also one of the ways of developing the fisheries sector.
In this paper, the necessity of using unconventional
waters in the aquaculture industry (fish, shrimp, algae,
and Artemia) will investigate.
Keywords: Production, Aquaculture, Water quality,
Unconventional waters.
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 سریعترین رشد،1970  از سال%8/9 صنعت آبزیپروری با رشد ساالنه
 این صنعت بهطور.در صنعت غذایی را بهخود اختصاص داده است
پیوسته در پنج دهه اخیر رشد یافته و تقریبا نیمی از همه ماهیانی که
 با افزایش جمعیت احتما ًال.به مصرف انسان میرسد را تامین میکند
.یکی از چالشهای بزرگ پیش رو در آینده تغذیه انسانها خواهد بود
.آبزیپروری میتواند نقش کلیدی در مقابله با فقر و گرسنگی بازی کند
،در آبزیپروری پایدار منبع آب (کمیت و کیفیت) حائز اهمیت است
 شیمیایی و،بهطوریکه تولید بهینه ماهی بستگی به کیفیت فیزیکی
 افزایش، محدودیت و کاهش منابع آب شیرین.بیولوژیکی آب دارد
جمعیت و همچنین افزایش تقاضا برای محصوالت شیالتی سبب شده
 آبهای.است که آبهای نامتعارف در آبزیپروری بهکارگیری شود
 در. پساب و آبهای شور هستند، آبهای بازیافتی:نامتعارف شامل
کشورهای مختلف از این منابع آبی برای پرورش انواع آبزیان بهمنظور
 مهمترین عامل محدودیتزا.تامین غذا و پروتئین استفاده شده است
 کیفیت آنها بوده که پس از تصفیه،برای استفاده از آبهای نامتعارف
. شیمیایی و بیولوژیکی قابلیت استفاده در آبزیپروری را دارند،فیزیکی
استفاده از آبهای نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی کشور در
مدیریت خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است و همچنین یکی از
 در این مقاله ضرورت.راههای توسعه بخش شیالت محسوب میشود
 جلبک، میگو،استفاده از آبهای نامتعارف در صنعت آبزیپروری (ماهی
.و آرتمیا) مورد بررسی قرار گرفت

 آبهای نامتعارف، کیفیت آب، آبزیپروری، تولید:کلمات کليدی

 -1مقدمه

از منابع آب نامتعارف ،راهکارهایی منطقی را میطلبد.
از آنجا که بخش وسیعی از مساحت کشور خشک و نیمه
خشک است ،این راهکارها میتواند بازتابهای مثبت اقتصادی-
اجتماعی گستردهای در سطح کشور ،بهویژه در مناطق روستایی
را بهدنبال داشته باشد .استفاده از آبهای نامتعارف عالوهبر تولید
غذا ،منجر به کاهش آلودگی ،اشتغال و تولید خواهد شد .استفاده
از آبهای شور نامتعارف در آبزیپروری حائز اهمیت بوده که
تحت عنوان شورورزی نامیده میشود .یکی از محصوالت
شورورزی ،تولید آبزیان در محیطهای آبی شور نامتعارف است.
پرورش آبزیان در آبهای نامتعارف شور سابقه طوالنی دارد
(خورسندی و همکاران .)1389 ،در حوزه جنوبی کشور ،خلیج
فارس و دریای عمان منابع عظیمی از آبهای شور وجود دارد که
انواع گونههای آبزیان دریایی از جمله انواع میگوها ،سیباس
آسیایی ،شانک ،هامور ،صبیتی ،سرخو ،سوکال ،حلوا سفید،
شوریده را میتوان در سواحل در الگونها و قفسهای دریایی
پرورش داد .در حوزه شمالی کشور ،دریای خزر منبع آب لبشور
بوده که میتوان انواع گونههای ماهیان شامل ماهیان خاویاری،
ماهی آزاد ،قزلآال و ماهی سفید را در قفسها و سواحل پرورش
داد و با مدیریت صحیح و بهکارگیری تکنولوژیهای سازگار با
محیطزیست ،اثرات محیطزیستی آن را کاهش و به یک تولید
پایدار همراه با اشتغالزایی دست یافت .سواحل کشور دارای منابع
ارزشمندی از گونههای جلبکی با ارزش اقتصادی است که
جنبههای کاربردی فراوانی نیز دارند .شناسایی پتانسل این گیاهان
در دو دهه اخیر و نیز کاربردهای مختلف آنها ( Rabiei et al.,
 )2014باعث توجه گسترده محققین حوزههای مختلف کشور به
این پتانسیل شده است .جلبکهای دریایی از جمله کاندیدای
مناسب برای بهکارگیری در شورورزی است .در مطالعه حاضر
توجه به آبهای نامتعارف در صنعت آبزیپروری و پسابهای
آبزیپروری مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به افزایش جمعیت جهانی و نیاز روزافزون به منابع غذایی
ضروری است که به آبزیپروری بهعنوان یکی از منابع تامینکننده
غذا توجه ویژهای شود .افزایش قابلتوجه تقاضا برای ماهی ،انواع
آبزیان و فرآوردههای آن صنعت آبزیپروری را رونق داده و در این
بین توجه به منابع طبیعی (آب و زمین) بهعنوان رکن اصلی
توسعه آبزیپروری حائز اهمیت است ( .)FAO, 2014در توسعه
صنعت آبزیپروری نیاز است که به اثرات محیطزیستی آن توجه
ویژه شود ( .)Avnilmech, 2012صنعت آبزیپروری بیشتر
بهعنوان صنعت استفاده کننده از منابع آبی تمیز شناخته میشود.
ولی با توجه به کمبود آب و افزایش جمعیت نیاز است که از
آبهای نامتعارف (پسابها ،فاضالبهای تصفیه شده ،آبهای
لبشور و شور ،آبهای موجود در آبگیرها) برای پرورش استفاده
کرد .توسعه فنآوریهای مناسب برای تصفیه پساب آبزیپروری
و بازیافت آنها در استفاده مجدد ،مسائل و مشکالت محیطزیستی
و اجتماعی را به حداقل میرساند و رضایت اقتصادی را در
طوالنیمدت فراهم میکند .نیاز به مواد غذایی بیشتر و محدودیت
منابع آبی ،لزوم بهرهبرداری از منابع پایه نامتعارف را بهعنوان گام
مهم در افزایش تولید و بهبود اقتصادی-اجتماعی مطرح مینماید.
فقط یک درصد آبهای سطحی شیرین هستند و محدودیت
شدید منابع آب شیرین وجود دارد ( ،)Davarpanah, 2018از
اینرو ،ارائه راهکاری علمی ،اقتصادی و منطقی برای بهبود شرایط
حاضر ،بهرهبرداری از منابع آبی نامتعارف در کشور بهمنظور
افزایش تولیدات آبزیپروری و ایجاد اشتغال از اهمیتی ویژه و
اساسی در کشور برخوردار است.
منابع آبی نامتعارف به آن دسته از آبها اطالق میشود که از
آنها بهطور معمول نمیتوان استفاده کرد و برای بهکارگیری آنها
نیاز به اعمال سیاستهای مدیریتی ،محیطزیستی و تصفیه
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی است (فوالدمند .)1388 ،استفاده
از آبهای نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی کشور در
مدیریت خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است و یکی از راههای
توسعه بخش صنعت آبزیپروری محسوب میشود .آبهای
نامتعارف را میتوان به سه دسته آبهای شور (آبهای شور
داخلی و دریا) ،زهکشهای کشاورزی و پساب یا فاضالب (شهری،
صنعتی و کشاورزی) تقسیمبندی کرد .پسابها حاوی ترکیبات
آلی حالل و مواد جامد معلق هستند که پس از تصفیه قابل
استفاده خواهند بود ( .)Chen and Carter, 2016در صورت ارائه
راهکارها و راهبردهای عملی و کارشناسانه ،میتوان با بهرهگیری
از منابع آب نامتعارف ،که در حالحاضر غیرقابل استفاده محسوب
میشوند ،میزان تولیدات آبزیان و راندمان مصرف آب را در کشور
افزایش داده و فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمود .بهرهبرداری
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2کيفيت آب مطلوب برای آبزیپروری
تولید بهینه در آبزیپروری به فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی کیفیت آب بستگی دارد ( Bhatnagar and Devi,
 .)2013در جدول  1پارامترهای مطلوب برای رشد ماهی و تولید
بهینه ارائه شده است .درجه حرارت ،اکسیژن محلول ،شفافیت
آب ،کدورت ،میزان ترکیبات غیرآلی نیتروژن ،سختی ،قلیائیت و
 ...از فاکتورهای مهمی هستند که باید قبل از شروع فعالیتهای
آبزیپروری در هر نوع آبی (رودخانه ،زهکش ،پساب) مورد تحلیل
و بررسی قرار گیرد.

5

سال پنجم ،شماره  ،1بهار 1399

جدول  -1معيارهای کلی کيفيت آب برای پرورش ماهی برای رسيدن به محصول بهينه ()Bhatnagar and Devi, 2013
پارامتر

محدوده قابلقبول

محدوده مطلوب

استرس

درجه حرارت (سانتیگراد)

35-15

30-20

<35 ،>12

80-30

<80 ،>12

رنگ آب

سبز روشن و کمرنگ

سبز روشن تا قهوهای روشن

آب شفاف ،کدر ،سبز و قهوهای

اکسیژن محلول ()mg/l

5-3

5

<8 ،>5

)mg/l( 1BOD

6-3

2-1

<10

دی اکسید کربن ()mg/l

کدورت (سانتیمتر)

10-0

8-5 ،>5

<12

pH

9-7/5

7/9-5

<11 ،>4

قلیائیت ()mg/l

200-50

100-25

<300 ،>20

سختی ()mg caco3/l

<20

150-75

<300 ،>20

کلسیم ()mg/l

160-4

100-25

<250 ،>10

آمونیاک ()mg/l

0-0/05

0 - >0/025

<0/3

نیتریت ()mg/l

0/2-02

> 0/02

<0/2

نیترات ()mg/l

100-0

0/1 -4/5

>0/01 ،<100

سولفید هیدروژن ()mg/l

0-0/02

0/002

<0/02

تولید اولیه (کربن در لیتر ،در روز)

1 -15

1/9-6/14

>1/6 ، < 20/3

پالنکتون (تعداد در لیتر)

6000-2000

4500-3000

<7000 ،>3000

پس از تصفیه پرورش داده شده است ،از جمله کپور معمولی
( ،)Cyprinùs carpioکپور ماهیان هندی (،Catla catlax
 ،)Labeo rohita،Cirrhina mrigalaکپور ماهیان چینی :آمور
( ،)Ctenopharyngodon idellaکپور نقرهای (فیتوفاگ
 ،)Hypophthalmichthys molitrixبیگهد ( Aristichthys
،)Oreochromis
(spp.
ماهیتیالپیا
،)nobilis
3
2
خامهماهی ( ،)Chanos chanosگربهماهی (،)Pangasius spp.
5
ماهی گورامی )Helostoma temmincki( 4و میگوی آب شیرین
( .)FAO, 2014( )Macrobrachium lanchesteriiکپور ماهیان
چینی و هندی از گونههای رایج پرورشی در پسابها در چین و
هند هستند .در این کشورها بهدلیل افزایش جمعیت و نیاز به
منابع غذایی استفاده بهینه از آبهای نامتعارف صورت میگیرد.
در کشور چین این گونهها را بهصورت پلیکالچر در پساب پرورش
میدهند .گونه ماهی تیالپیا نسبت به کپور ماهیان کمتر در پساب
پرورش داده میشود ،اما این گونه قابلیت باالیی در تحمل شرایط
محیطی متغیر نسبت به کپور دارد .خامه ماهی در پسابهای
دریایی و مصبها در کشور هند و چین پرورش داده میشود
( .)FAO, 2014گونههایی که شرایط خاص را تحمل میکنند برای
پرورش در آبهای نامتعارف مناسب هستند ،از جمله تحمل
شرایط محیطی متغیر (اکسیژنمحلول ،ترکیبات ازته ،مواد جامد
معلق) و عادت تغذیهای فیلترکنندگی که بتوانند از
فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونهای موجود در پساب تغذیه کنند.
آبهای نامتعارف غنی از مواد مغذی بوده که انواع
ارگانیسمهای گیاهی و جانوری ریز در آن قادر به رشد و تکثیر
هستند که بیومس زندهای را بهعنوان غذای زنده در دسترس برای
آبزی فراهم میکند .تولید پایدار و باال از محصوالت شیالتی در

 -3آبهای نامتعارف
 -1-3پساب تصفيه شده
استفاده از فاضالبهای تصفیه شده برای پرورش ماهی،
شیوهای از پرورش با سابقه طوالنی در تعداد زیادی از کشورهای
آسیایی و برخی کشورهای دیگر است .در استخرهای پرورشی با
پسابها بهعلت باال رفتن میزان فتوسنتز در طول روز ،میزان
اکسیژن و  pHافزایش ولی در شب کاهش مییابد .افزایش میزان
اکسِیژن محلول و  pHمیزان حذف کلی فرمها را افزایش میدهد
( .)Pillay, 1992در بررسیهای آزمایشگاهی مشخص شده که
استرپتوکوک مدفوعی و سایر ارگانیسمهای مرتبط با بیماریهای
،Klebsiella
،Escherichiue
(،Salmolellae
انسانی
 )Aeromonas ،Pseudomonasفقط در محتویات روده ماهی آزاد
ماهی اقیانوس اطلس و قزلآالی پرورش یافته در استخرهای
کوددهی شده با پساب تصفیه شده وجود داشته و در سایر احشام
و بافتهای ماهیچهای چیزی مشاهده نشده است (.)Pillay, 1992
مطالعات اخیری که از فاضالبهای تصفیه شده برای تولید بیومس
ماهیانی استفاده کردند که توسط ماهیان شکارچی خورده
میشدند ،نشان داد که ماهیان شکاری و ماهیان علفخوار برای
مصرف انسان سالم بودند ( .)Edwards, 1990پاالیش ماهیان
پرورش یافته در پسابها از طریق نگهداری آنها در آبهای تمیز
چند روز قبل از عرضه به بازار و عدم مصرف ماهیان پرورش یافته
در پسابها بهصورت خام یا فرآوری نشده اقدامی محتاطانه و
بدیهی برای جلوگیری از انتقال بیماری از این نوع ماهیان به انسان
است.
گونههای زیادی از آبزیان در پسابها و الگونهای فاضالبها
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

6

سال پنجم ،شماره  ،1بهار 1399

بسیاری از نیروگاهها برای خنثیسازی مواد زائد و رقیقسازی
قابلتوجه آنها در آبهای دریافت کننده ،پسابهای خود را

آبهای نامتعارف گزارش شده است .برای مثال  6-2تن محصول
در هکتار در اندونزی 2/7 ،تا  9/3تن محصول در هکتار در چین،
 5/3تا  7/8تن محصول در تایوان گزارش شده است ( FAO,
 .)2014گیاهان آبزی نیز به خوبی قادر به رشد در آبهای
نامتعارف فاضالب هستند .در کشورهای چین و هند برخی از
ماکروفیتهای آبزی بهعنوان غذای انسان در آبهای نامتعارف
6
کشت و پرورش داده میشود .از جمله اسفناجهای آبی
( ،)Ipomoea aquaticaبلوط آبی چینی)Eleocharis dulcis( 7
گیاهان آبزی خزهها و عدسکهای آبی  Spirodela ،Lemnaو
 Wolffiaنیز در آبهای نامتعارف و پسابها پرورش داده میشود
و بهعنوان غذای کپور ماهیان ،ماکیان ،اردک و حلزونهای
خوراکی استفاده میشود (.)Edwards, 1990

تصفیه میکنند ( )Boyd and Gross., 2000که پساب تصفیه
شده برای آبزیپروری مناسب است .محدودیت عمده استفاده از
این پسابها ،منطبق کردن حجم و دمای آنها با نیازهای
آبزیپروری تحت شرایط خاص است .پسابهای حرارتی برای
آبزیپروری در مقیاس کوچک بسیار مناسب است که در برخی
مناطق جهان استفاده میشود .از پسابهای حرارتی میتوان برای
افزایش دمای آب دریاچههای کوچک برای افزایش تولید ماهی
نیز استفاده کرد (.)Pillay, 1992
 -3-3آب بازگشتی
8

امروزه توجه به سیستمهای آبزیپروری مداربسته بهدلیل
امنیت بیشتر زیستی و مزایای محیطزیستی در حال افزایش است.
هنگامی که آب در سیستمهای پرورشی مدار بسته بهصورت
چرخهای مورد استفاده مجدد قرار میگیرد برخی از خطرات مانند
ورود پاتوژنها و گونههای بیگانه به سیستم پرورش و مشکالت
مربوط به تخلیه آب زائد که باعث ایجاد آلودگیهای محیطزیستی
میشود ،کاهش مییابد ( .)Avnilmech, 2012آب خروجی این
سیستمها بهطور کامل از طریق پمپاژ به سیستم پرورش بازگشت
داده میشود.
با بازچرخ آب ،میزان استفاده از آب در این سیستمها برای
پرورش کاهش مییابد .در سیستمهای کامال بسته ،آب فقط برای
آبگیری حوضچهها و جبران تبخیر ،استفاده میشود .در این
سیستمها مقدار پساب خروجی بسیار کم است چون آب بعد از
تصفیه مناسب شامل ته نشینی ،فیلتراسیون مکانیکی یا
بیولوژیک ،استرلیزه کردن ،اکسیژندهی ،هوادهی ،کاهش و حذف
ترکیبات غیرآلی نیتروژن (با تبدیل آمونیاک به نیتریت ،نیتریت
به نیترات و نیترات به نیتروژن مولکولی) ،خنک کردن یا حرارت
دادن و کنترل  pHدوباره مورد استفاده قرار میگیرد ( Valenti
 .)and Daniels., 2000در جدول  2کیفیت پساب مزارع پرورش
با آب رودخانه و پساب فاضالب تصفیه شده ارائه شده است .بر
اساس دادهها مشخص است که پسابهای حاصل از مزارع پرورش
آب تمیزتر بوده و برای پرورش مناسبتر هستند.

 -2-3پساب نيروگاههای حرارتی
تخلیه مقادیر زیادی از پسابهای حرارتی شامل آب
خنککننده مخازن چرخشی نیروگاههای برق به آبهای طبیعی
تاثیر نامطلوبی بر محیطزیست دارد .در اقلیمهای معتدله از
پسابهای حرارتی میتوان برای آبزیپروری بهعنوان یک عامل
افزایش رشد در ماهی در تمام طول سال استفاده کرد .همچنین
امکان پرورش آبزیانی که دماهای باالتری برای پرورش نیاز دارند
را فراهم کرد ( .)Pillay, 1992تغییرات کیفیت آب نیز از خطرات
مرتبط با استفاده از پسابهای حرارتی است که همزمان با
چرخش مخازن خنک کننده آب توسط نیروگاه رخ میدهد .در
شرایط عادی برای نگهداری تاسیسات نیروگاهها از بیوسیدها نظیر
کلرین استفاده میشود تا از تجمع مواد بیولوژیک و ایجاد بوی
تعفن در تیوبهای مخازن و سیستم تصفیه جلوگیری شود.
کلرین در دورههای زمانی پیوسته به داخل سیستم تزریق میشود
تا غلظت کلرین آزاد باقیمانده در پساب تخلیه شده به 1-0/2
میلیگرم بر لیتر برسد .سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
حداکثر کلرین آزاد در پساب تخلیه شده نیروگاههای حرارتی 0/5
میلیگرم بر لیتر و متوسط آن را  0/2میلیگرم بر لیتر تا دو ساعت
در روز در نظر میگیرند.
اگرچه همه پیامدهای تغییرات کیفیت آب به صورت بالقوه
خطرناکند ،اما برای استفاده در آبزیپروری خطری ندارند .زیرا

جدول  -2مقایسه کيفيت پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی ،آب رودخانه و پساب خانگی تصفيه شده بيولوژیک ()Pillay, 1992
مواد تشکيل دهنده

آب رودخانه

پساب مزرعه پرورش

پساب فاضالب خانگی

)mg/l( BOD

5-1

20-3

300

نیتروژن کل ()mg/l

2-1

0/4-5

75

نیتروژن آمونیومی ()mg/l

-

0/0-2/5

60

فسفرکل ()mg/l

0/02 -0/1

0/0-05/15

20

مواد جامد معلق ()mg/l

-

50-5

50

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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فرصت ایجاد اشتغال و یا تنوع درآمد را برای کشاورز و
تولیدکننده فراهم میسازد (خورسندی و همکاران .)1389 ،این
نوع فعالیت اقتصادی با میگو در مقیاس بزرگ در کشور آمریکا
(ایالت آریزونا) و در مقیاس کوچک در کشور مصر آغاز شده است.
تولید تجاری میگوی سفید غربی از سال  1997میالدی در
ایالت آریزونای کشور آمریکا ،که از خشکترین مناطق آن کشور
است ،آغاز شد ،از آن پس رشد بسیار باالیی از نظر تولید و ارزش
اقتصادی پیدا کرده است .پساب خروجی از این مزارع برای
آبیاری گیاهانی که در حال حاضر با آبهای دارای شوری متوسط
آبیاری میشوند (مانند گندم ،سورگوم و پنبه) استفاده میشود.
منابع آب مورد استفاده در این مزارع پرورش میگو از آبهای
زیرزمینی (چاه) بوده است (جدول .)5

 -3-4آبهای شور
آب شور نیز بهعنوان یک محیط تولید برای آبزیان مورد نظر
است .عالوهبر آبهای شور ساحلی ،از آبهای شور داخلی نیز
میتوان برای آبزیپروری بهرهبرداری نمود .آبزیپروری با آبهای
شور مناطق داخلی کشور از چند جهت قابلتوجه است .اول و
مهمتر از همه وجود بازار مصرف بسیار خوب برای فرآوردههای
آن ،بهویژه ماهی و میگو ،در سطح کشور و جهان است .از اینرو،
نیازی به صرف هزینه و وقت زیاد برای بازاریابی نیست .همچنین
در این فعالیت از منابعی استفاده میشود که بهدلیل شوری زیاد
برای مصارف کشاورزی رایج کاربرد ندارد .از اینرو ،رقیبی برای
کشاورزی رایج در استفاده از زمینهای مرغوب و منابع آب با
کیفیت مناسب نخواهد بود .بهرهبرداری از منابع آب شور بهمنظور
آبزیپروری بهرهوری اقتصادی از منابع آب را افزایش داده و

جدول  -5تفاوت خصوصيات کيفی آب ورودی و پساب خروجی مزرعه پرورش ميگوی سفيد غربی در ایالت آریزونا آمریکا
)(McIntosh and Fitzsimmons, 2003
پساب
آب چاه
اختالف ميانگين
پارامتر
محدوده
ميانگين
محدوده
ميانگين
درجهحرات (سانتیگراد)

28/7

25/5 -29/8

27/9

21/1 -31/2

-0/81

اکسیژن محلول ()mg/l

6/4

5/44 -70/9

6/70

4/59-9/08

0/3

شوری (گرم بر لیتر)

2

1/6 -2/5

2/2

1/7 -2/7

0/2

pH

7/69

7/18 -7/95

8/84

8/15 -9/67

1/15

نیتروژن کل ()mg/l

11

3 -17

9

3-13

-2

آمونیاک ()mg/l

0/02

0- 0/07

0/17

0/04 -0/70

0/15

نیتریت ()mg/l

0/005

0 - 0/110

0/261

0/168 -0/410

0/256

نیترات ()mg/l

6/7

3/7 -19/1

9/8

4/5 -18/2

3/2

فسفر کل ()mg/l

0/40

0 -0/81

0/74

0/29 -1/61

0/34

فسفر فعال ()mg/l

0/14

0 - 0/60

0/33

0/06 -0/78

0/19

قلیائیت ()mg/l

134

102 -187

96

51-156

-38

نیاز شیمیایی اکسیژن )mg/l( COD

13

0 -68

23

0-88

10

نیاز بیولوژیکی اکسیژن )mg/l( BOD

1/09

0/16 -4/40

6/40

0/22 -10/55

5/31

کل جامدات معلق ()mg/l( )TSS

4/6

0 -10

46/8

11/6 -200/5

42/2

جامدات معلق فرار ()mg/l( )VSS

2/4

0 -5

24/1

8 -93/8

21/7

شورورزی و استفاده از آبهای شور میتواند در توسعه
آبزیپروری در کشور و ایجاد اشتغال در مناطق خشک و مبتال
به شوری مورد توجه قرارگیرد .دریای خزر در شمال ،خلیج فارس
و دریای عمان در جنوب ،دریاچه ارومیه و رودخانهها و
دریاچههای شور متعدد دیگر در نقاط مختلف ،کشور را از حیث
بهرهبرداری اقتصادی از محیطهای آبی شور برای آبزیپروری
بسیار مساعد ساخته است .بهاین منابع میتوان حجیم عظیمی
از زهآبهای شور کشاورزی ،از جمله زهکشهای مجتمعهای
نیشکر در استان خوزستان را که در حال حاضر مشکل
محیطزیستی محسوب میشوند ،اضافه نمود .آبزیپروری در
آبهای شور امکان افزایش بهرهوری از آب و حل مسئله
زهکشهای شور را فراهم میکند (خورسندی و همکاران.)1389 ،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -4گونههای قابل پرورش در آبهای نامتعارف
 -4-1ماهی و ميگو
پرورش ماهیان دریایی بهعنوان یکی از مهمترین زیربخشهای
تولید پروتئین حیوانی در کشورها بهخصوص جنوبشرقی آسیا
مطرح و در کشور ما نیز پرورش ماهیان دریایی در قفسها برای
تولید و اشتغال امری مهم است (حسینزاده و همکاران.)1392 ،
براساس تجربیات انجام شده در جهان و با توجه به آمار و ارقام
مربوط به تولید ماهیان در سیستمهای پرورش ماهیان دریایی در
قفس ،تولید پروتئین با کیفیت در سبد مصرفی خانوار ،امکان
صادرات محصوالت و کسب درآمد ارزی ،امکان سوقدادن
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میگوی ببری سبز ،سفید هندی و سفید غربی به صنعت آبزی
پروری کشور در سواحل جنوبی شد .پرورش میگو در بسیاری از
کشورها از سه دهه گذشته برای تحول در صنعت تولید به سرعت
رشد یافته و فعالیت اقتصادی آن قابل توجه بوده است .این صنعت
بهدلیل بازده اقتصادی باال نقش مهمی در توسعه اقتصادی بسیاری
از کشورهای گرمسیری بازی میکند ( .)Islam, 2008با اینحال،
شواهد نشان میدهد که تولید پایدار تا حدودی با ظرفیت قابل
تحمل اکوسیتسمهای ساحلی (حاوی آبزیپروری) محدود شده
است ( .)Sa et al., 2013عالوهبر این ،رشد سریع این صنعت در
یک مسیر نامتعارف منجر به برخی مشکالت محیطزیستی ،فنی،
اقتصادی و اجتماعی شده است که بهطور گستردهای در تحقیقات
بینالمللی گزارش شده است (.)Neiland et al., 2001
در آبزیپروری در محیطهای شور ،رعایت نکات
زیستمحیطی و اکولوژیکی توصیه میشود ازجمله :آببندی
مناسب کف استخر ،برای جلوگیری از نشت آب به آبهای
زیرزمینی و باال آمدن سطح ایستابی ،پیشگیری از فرار گونههای
غیربومی (در صورت استفاده از این گونهها) به آبراهههای طبیعی
منطقه ،پیشگیری از انتقال امراض و آلودگیهای احتمالی به
آبراهههای طبیعی و جلوگیری از خروج و انتقال آب به خارج از
محدوده تولید آبزی ،بهعبارت دیگر ،دفع پسابهای آبزیپروری
بهصورت مناسب باید در خود منطقه و محل صورتگیرد و پساب
حاصله به آبراههها یا محیطهای آبی حساس تخلیه نشود ( Sousa
 .)et al., 2006در مزرعههای پرورش متراکم میگو ،آب تخلیه شده
از یک مزرعه با آب ورودی مزرعه همسایه مخلوط شده که منجر
به آلودگی مزارع و گسترش بیماری بین جمعیت میگو میشود.
سیستمهای مختلف پرورش میگو ،اثرات متفاوتی بر محیطزیست
میگذارند .سیستمهای گسترده نیاز به زمین با مساحت بیشتر
دارند و در نتیجه منجر به تخریب اکوسیستمهای ساحلی
میشوند .اما سیستمهای متراکم بیشتر باعث مشکالت آلودگی به
دلیل تراکم باال ،خوراک ورودی و مواد شیمیایی شده اند ( Sousa
.)et al., 2006
اخیرا بهکارگیری تکنیک نوین تودهساز زیستی 11برای رفع
مشکالت آبزیپروری پایدار توصیه شده است .در این تکنولوژی با
مدیریت صحیح ،از جمعیت باکتریها در آب بهطور موثر استفاده
میشود .در این سیستم تعویض آب صفر یا حداقل ،برای به
حداکثر رساندن امنیت زیستی و به حداقل رساندن اثرات زیست
محیطی مزرعه است ( Avnimelech, 2012; Khanjani et al.,
 .)2017هوادههای قوی مصنوعی برای تزریق و تامین اکسیژن و
معلق کردن ذرات آلی و توسعه جوامع میکروبی هتروتروفیک در
استخر ،بهکارگیری میشود .نقش اصلی را در این سیستم باکتری
های شورهساز 12و باکتریهای هتروتروف (گونههای باسیلوس با
فرایند آسیمیالسیون 13و گونههای سودوموناس با فرایند

تشکلهای صیادی بهسمت آبزیپروری دریایی پایدار ،پایینبودن
هزینه ثابت طرح پرورش ماهی در دریا نسبت به پرورش آن در
سیستمهای خشکی ،شرایط مناسب برای پرورش انواع گونهها،
ایجاد شغل و اشتغالزایی بهویژه در مناطق محروم و فرصت شغلی
جدید و مناسب در استانهای ساحلی ،روش بسیار مناسب و
مقرون بهصرفه برای پرورش و استقرار در محیطهای آبی عمیق
و استفاده از آبهای شور ،امکان ایجاد شرایط مطلوب پرورشی و
بدون استرسهای محیطی ،امکان حرکتدادن و جابجا کردن در
موقع وجود آلودگی ،نیاز به فضای کم و تولید زیاد در هر واحد
سطح ،جذب سرمایهگذاران و سرمایهسازان ملی برای فعالیتی
نوین در کشور ،تامین پروتئین مورد نیاز و گوشت ماهی ،با توجه
به افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین ،آبادی و
اشتغالزایی در مناطق محروم و دور از مناطق ساحلی در جنوب
کشور ،دستیابی به تولید انبوه ماهیان با ارزش دریایی ،استفاده
چند منظوره از منابع آبی بهعنوان تفریحگاه و ورزش ماهیگیری
و پرورش گونههای متنوع از مهمترین مزایای پرورش ماهیان
دریایی در قفس است (حسین زاده و همکاران.)1392 ،
پرورش در قفس فرصت مناسبی است تا مزرعهداران از آبی
که برای سایر فعالیتها محدودیت استفاده دارد و یا از آن
بهرهبرداری نمیشود ،استفاده نمایند .در سیستم پرورش در قفس
نیاز به فضای کم ،استفاده از آب نامتعارف شور دریا ،تولید زیاد
در واحد سطح ،امکان حرکت دادن و جابجا کردن در موقع وجود
آلودگی ،حفظ و نگهداری در برابر شکارچیان ،شرایط مناسب برای
پرورش انواع گونهها ،امکان استفاده از نواحی مربوط به بستر دریا،
سادگی و راحتی صید ،استفاده بهینه از آب دریا برای تولید از
مزایای این سیستم پرورش هستند (عوفی و همکاران .)1392
گونههای مختلف ماهی ،هامور ( ،)Epinephelus coioidesسرخو
( ،)Lutjanus johniسوکال (،)Rachycentron canadom
سیباسآسیایی ( ،)Lates calcariferحلوا سفید ( Pampus

 ،)argenteusشانک ( ،)Acanthopagarus latusصبیتی
( )Acanthopagarus cuvieriقابلیت پرورش در محیطهای آب
شور را دارند (عوفی و همکاران.)1392 ،
مطالعات مختلفی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
با استفاده از آبهای زیرزمینی شور برای پرورش ماهیانی از قبیل
قزلآالی رنگینکمان ،فیل ماهی ،کفال و تیالپیا صورت گرفته
است که بیانگر این است که آبهای شور زیرزمینی برای پرورش
انواع ماهیان مناسب بوده و رشد مطلوب نیز صورت میگیرد
(علیزاده ،1387 ،بمانی خرانق و همکاران .)1397 ،تحقیقات
مقدماتی پرورش میگو با استفاده از آب شور دریا در ایران از سال
 1363توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در پژوهشکده
میگوی کشور مستقر در بوشهر انجام شد .دستاوردهای این
فعالیتهای تحقیقاتی منجر به معرفی سه گونه مهم و تجاری
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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دنیتروفیکاسیون )14دارند (.)Avnimelech, 2012

قابلقبولی در طی سالهای اخیر بهدست آوردهاند .میزان برداشت
در کشورهای مختلف با توجه به سیستم پرورش ،نوع مدیریت،
شرایط اقلیمی و اهداف نهایی (تولید نمک مصرفی یا صنعتی)
متفاوت است .بهعبارتی مدیریت برداشت ،تولید و فرآوری سیست
و بیوماس آرتمیا بستگی به نوع منبع ،میزان تولید و حجم عملیات
دارد .هماکنون در دنیا تولید و برداشت سیست و بیوماس آرتمیا
از چندین منبع با بهرهگیری از آب شور و نامتعارف انجام میشود.

 -4-2آرتميا
آرتمیا یکی از انواع مهم و نسبتاً گسترده سختپوستان است
که از آبهای لب شور تا آبهای شور که میزان امالح آنها ممکن
است تا چند برابر آب دریا باشد ،زندگی میکند ( Lavens and
 .)Sorgeloos., 1996یکی از ملزومات گسترش آبزیپروری ،تامین
غذای الروی انواع آبزیان پرورشی است .پرورش موفق الرو آبزیان
یک مرحله مهم در چرخه تولید برای بسیاری از گونههای آبزی
است .یکی از مشکالت مهم در این راه ،فراهم نمودن غذای مناسب
برای تغذیه ابتدایی الروها است .غذای زنده به ویژه زئوپالنکتونها
بهعنوان غذایی ابتدایی برای تغذیه برخی از گونههای ماهی مورد
استفاده قرار میگیرد .یکی از مهمترین غذاهای زنده در صنعت
آبزیپروری ناپلیوس آرتمیا است .ارزش غذایی ناپلی آرتمیا در
حد مطلوبی است و دارای بیش از  %52پروتئین و  %4چربی است
و همچنین گونههای آرتمیا بالغ از نظر ارزش غذایی حاوی  50تا
 60%پروتئین 2 ،تا  %19لیپید 9 ،تا  %17کربوهیدرات و  9تا 11%
خاکستر است (.)Ahmadi et al., 1990
امروزه آمریکا ،برزیل و چین بزرگترین تولید کنندگان سیست
و بیوماس آرتمیا در جهان هستند .آمریکا به تنهایی  %70بازار
جهانی آرتمیا را در اختیار دارد و ساالنه میلیونها دالر از این
تجارت سود میبرد .نوسانات قیمت سیست در بازار جهانی و
وابستگی شدید به سیست ،موجب شد تا فرایند تولید در مزارع
تولید نمک ،آبگیرهای دستساز با آبهای نامتعارف شور و
زهکشهای کشاورزی شور انجام شود .بسیاری از کشورهای
آسیای جنوبشرقی نظیر چین ،ویتنام ،فیلیپین ،تایلند و سریالنکا
در این خصوص از پیشرفت قابلمالحظهای برخوردار بوده و نتایج

 -3-4علفهای دریایی و جلبکها
15

در حدود  10000گونه علف دریایی وجود دارد که 500
گونه از آن بهصورت تجاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد
( .)Guiry, 2001علفهای دریایی منبع غنی از فیکوکلوئیدها
هستند ،که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند .این مواد
پلیساکاریدهای هستند که مهمترین فرآوردههای آن آگار،16
کاراجین 17و آلگانیت 18هستند .همچنین این علفها منابع غنی
از عناصر آهن و ید هستند .جلبکها بهصورت ماکرو و میکرو که
در آبهای شور تولید میشوند طیف وسیعی از انواع فرآوردههای
مفید ،مانند بتاکاروتین ،کلروفیل ،اسیدهای چرب ،انواع مواد
معدنی و ویتامینها از گونههای مختلف آنها استخراج میشود
( .)PPK, 2001این مواد در صنایع بهداشتی ،دارویی ،مکملهای
غذایی برای انسان ،آبزیان و دام ،و سوختهای زیستی کاربرد
فراوان و بازار مصرف بسیار خوبی دارند .تحمل به شوری و
فرآوردههای برخی از گونههای انواع جلبکها در جدول  6ارائه
شده است .پرورش انبوه جلبکها و جنگلهای دریایی 19در
محیطهای آبی شور ،فرصت بهرهبرداری از آبهای بسیار شور را
برای تولید خوراک انسان ،آبزیان و دام و ایجاد درآمد فراهم
میسازد.

جدول  -6گونههای مناسب جلبک برای پرورش با آبهای شور ()PPK, 2001
انواع گونههای جلبک

فرآورده تجاری

شوری (گرم بر ليتر)

ميکروجلبک
Dunaliella salina

بتاکاروتین

>200

Aphanothece halophytica

پلیساکاریدها و رنگدانهها

>200

Tetraselmis and Isichrysis

خوراک آبزی

تقریبا 30

Spirulina platensis

فرآوردههای غذایی سالم

تقریبا 30

Porphyridium creuentum

پلیساکاریدها و رنگدانهها

تقریبا 30

ماکروجلبک
خوراک آبزی

تقریبا 30

Ulva spp.

خوراک دام و آبزیان

تقریبا 30

Caulerpa spp.

خوراک انسان در ژاپن

تقریبا 30

Gracilaria spp.

تراکم تعدادی از پاتوژنها در پساب افزایش مییابد که کنترل و
مدیریت آنها در استفاده از پسابها ضروری است .برخی از
پاتوژنها از جمله انواع نماتودها و ترماتودها از گیاهان آبزی و

 -5مدیریت کيفيت آب پسابهای تصفيه شده
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ماهی بهعنوان میزبان حدواسط استفاده میکنند ( Strauss,

.)1985

از

جمله

،Clonorchis

عضله ماهی در سیستمهای پرورشی با آب بازیافتی در جدول 3
ارائه شده است.

،Heterophys

و
Metagonimus
،Schistosoma ،Opistorchis
Diphyllobothriumاز جمله پاتوژنهای خطرناک هستند که
کنترل و مدیریت آنها در استفاده از پسابها مورد توجه است.
کلونورکیس و شیستوزوما از همه آنها خطرناکتر بوده و سنجش
تراکم آن در پسابها برای استفاده در آبزیپروری حائز اهمیت
است که اگر تراکم آن باال باشد استفاده از این منابع برای
آبزیپروری دارای محدودیت است (.)Strauss,1985
فاز اول توسعه پاتوژن کلونورکیس ابتدا در بدن حلزون توسعه
یافته ،سپس حلزون آنرا به بدن آبزی انتقال داده و آبزی در
صورت مصرف بهصورت خام و نیمه پخته پاتوژن را به انسان انتقال
میدهد .حلزونهای آبی همچنین بهعنوان میزبان خدواسط
ترماتود شیستوزوما هستند که سبب بیماری شیستوزومیازی
میشود .هنگامی که کارگران بهداخل حوضچههای پرورش
میروند حلزونهای عفونی شده با ترماتود که حاوی الرو آن
هستند ،ممکن است به بدن کارگر چسبیده و الرو به پوست نفوذ
کند .بیماری شیستوزوما بهطور ویژه Schistosoma japonicum
در استخرهای آبزیپروری استفاده از پساب دیده شده است.
مطالعاتی در مورد بقای باکتریها و ویروسها در ماهی انجام
گرفت ( )Strauss,1985و نتیجه شد که اگر تراکم باکتریهای
کلیفرم و سالمونال بهترتیب بیش از  104و  105در هر 100
میلیلیتر شود ،باکتری به بافت عضله ماهی نفوذ میکند .نتایج
دیگر این تحقیق بهشرح زیر است:

جدول  -3کيفيت عضله ماهی پرورش یافته در سيستم آب بازیافتی
()Buras et al., 1987
کيفيت عضله
بسیار خوب

عضله ماهی (باکتری/گرم عضله)
10-0

متوسط

30-10

غیر قابلقبول

بیشتر از 50

در صورت تامین استانداردهای بهداشتی امکان استفاده از
منابع بازیافتی نامتعارف در آبزیپروری مقدور بوده ولی نیاز به
پایش دقیق محصوالت تولیدی و پساب ورودی به استخر دارد.
در زمینه استفاده از زهکشهای کشاورزی در آبزیپروری با توجه
به استانداردهای سختگیرانه ،سموم و علفکشها مهمترین عامل
محدودیتزا بوده که استفاده از این منابع را با محدودیت مواجه
میسازد .معیار کیفیت پیشنهادی برای استفاده از پساب و
آبهای بازیافتی برای پرورش ماهی در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -4معيار کيفيت پيشنهادی برای استفاده از پساب و آبهای
بازیافتی برای پرورش ماهی ()WHO, 1989

 هر چه مدت زمان در معرض قرارگیری ماهی با آلودگی
افزایش یابد نفوذ باکتری به بافت ماهی بیشتر میشود؛
 تجمع کمتری از میکروارگانیسمها و باکتریها و نفوذ
آنها به بافت ماهی رخ میدهد ،هنگامی که غلظت
کلیفرم در آب استخر کمتر از  1000عدد در هر 100
میلیلیتر باشد؛

پارامتر

مقدار پيشنهاد شده

آمونیاک ()mg/l

کمتر از 1

دیاکسیدکربن ()mg/l

کمتر از 12

فلزات سنگین ()mg/l

کمتر از 1

جامدات محلول ()mg/l

کمتر از 1000

دترجنتها ()mg/l

کمتر از 0/2

اکسیژن محلول ()mg/l

بیش از 5

pH

8/5 – 6/5

)mg/l( DDT

کمتر از 0/002

*براساس سازمان بهداشت جهانی برای استفاده از پساب در آبزیپروری
میزان کلیفرم مدفوعی کمتر و یا مساوی  1000در هر  100میلیلیتر
و در هر لیتر هیچ تخم زنده ترماتودی مشاهده نشود (.)WHO, 1989

 حتی در غلظت پایین آلودگی آب پساب ،تراکم پاتوژن
باالیی ممکن است در لوله گوارش ماهی حضور داشته
باشد؛

 -6نتيجهگيری

 پاتوژنها در طحال ،کلیه و کبد ماهی مشاهده شد.
سازمان بهداشت جهانی 9محدودیتهایی را در استفاده از
پسابهای تصفیه شده در آبزیپروری و کشاورزی اعمال نموده
است .براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ،پساب مورد
استفاده برای استخرهای پرورش آبزی باید عاری از تخم انگل
نماتودها بوده و تعداد کلیفرم مدفوعی در آنها بیش از 1000
عدد در هر  100میلیلیتر نباشد .در استفاده از پسابهای شهری
در آبزیپروری مهمترین عامل محدودیتزا ،کلیفرم ،فکال
کلیفرم و تخم انگل نماتود است .کیفیت باکتریولوژیکی بافت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

غلظت کل باکتریهای هوازی در بافت

کمبود آب و تامین مواد غذایی جمعیت رو به فزون سبب شده
استفاده از آبهای نامتعارف مانند آبهای شور ،فاضالبهای
شهری و صنعتی ،آب خروجی از کارگاههای پرورش و آبگیرهای
سیالبی بهعنوان منابع با ارزش برای افزایش میزان تولیدات بخش
کشاورزی و آبزیپروری محسوب شود .در ارتباط با قابلیت
مصارف پسابها و آبهای برگشتی نتیجهگیری میشود که
مهمترین کاربری مصارف این منابع ،در آبزیپروری (پس از تصفیه
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مجله بوم شناسی آبزیان.81-68 )4( ،
حسینزاده ،ه ،.مهرابی ،م.ح .و ربانیها ،م ،)1392( ،.مروری بر
پرورش ماهی در قفس ،مالحظات بهداشتی و زیست محیطی،
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،تهران.
خورسندی ،ف ،.وزیری ،ژ ،.و عزیزی زهان ،ع ،)1389( ،.شوروزی:
استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی ،کمیته
ملی آبیاری و زهکشی 336 .صفحه.
علیزاده ،م ،)1387( ،.بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی

و بررسی آب) کشاورزی و همچنین آبیاری فضای سبز و
جنگلکاری اطراف شهرها است که امکان استفاده از این منابع
را با حداقل اثرات سوء محیطزیستی مقدور میسازد .مهمترین
عامل محدودیتزای کیفی پسابهای حاصل از تصفیه فاضالب
شهری در مصارف مختلف ویژگیهای بهداشتی و مواد آلی پساب
خروجی است ،که پس از تصفیه فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
قابلیت استفاده در آبزیپروری را دارند .استفاده از آبهای
نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی کشور در مدیریت
خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است و همچنین استفاده آن یکی
از راههای توسعه بخش شیالت محسوب میشود .استفاده از
آبهای شور نامتعارف که مصرف شرب ندارند ،را میتوان برای
افزایش بهرهوری و تولید در پرورش ماهی ،میگو ،آرتمیا و جلبک
استفاده کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است .از اینرو
شورورزی بهعنوان راهکاری کاربردی ،اقتصادی و پایدار میتواند
مکمل تولیدات کشاورزی در ارتقای امنیت غذایی کشور باشد.
منبع اصلی آبهای شور در مناطق داخلی ،آبهای زیرزمینی
هستند که در استانهای مرکز ایران مثل یزد و کرمان این منابع
آبی زیاد است و میتوان برای آبزیپروری ،اشتغال و تولید استفاده
کرد .تعیین مقدار کمیت آب شور و حجم آن برای توسعه
فعالیتهای آبزیپروری ضروری بوده و تعیین کننده پایداری
فعالیتهای شیالتی است.

جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی
فیل ماهیهای  4ساله پرورشی در آب لبشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات
شیالت ایران ،ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور .گزارش
طرح 95 ،صفحه.
عوفی ،ف ،.شریفیان ،م .و ربانیها ،م ،)1392( ،.انتخاب مکان

مناسب جهت استقرار سیستمهای پرورش ماهیان دریایی در
قفس به روش ارزیابی ماتریس پاستاکیا (خلیج فارس ،استان
هرمزگان ،جزایر تنگه هرمز) ،گزارش علمی ،موسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور.
فوالدمند ،ح.ر ،)1388( ،.اصول آبیاری ،انتشارات نوید شیراز223 ،
صفحه.
Ahmadi, M.R., Leibovitz, H., and Simpson, K.L., (1990),
“Nutrient composition of the Iranian brine shrimp
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