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 چکیده

بر حیات تمامی  هستند کهعواملی یت از جمله یو قلیا اسیدیته

نوسانات  ،در شرایط طبیعی .می باشند موثر به خصوص آبزیان جانداران

ها کربناتها و بیربناتک ترکیبات مختلف از جملهامل به کمک واین ع

مزارع  گردد.ممانعت می این عوامل و از افزایش ناگهانی شده تعدیل 

فضوالت و مواد غذایی مصرف نشده و تراکم  به دلیل وجود ،پرورش میگو

زیاد آبزی، شرایط مناسبی برای تولید اسیدهای مختلف آلی و معدنی از 

در فوق مواد  .دنکنمی ایجاد هیدروژن سولفید و اسید کربنیک جمله دی

ین هوادهی ها و همچنها و کربناتطی دوره پرورش با مصرف بی کربنات

از انواع  ،سازی و پرورش آبزیاندر طی دوره آمادهد. نمناسب تعدیل می شو

 به منظور حفظ و جبران قلیاییت استخرها های کشاورزی و صنعتیآهک

در طی دوره های انجام شده گویای آن است که بررسی .گردداستفاده می

ضمن افزایش تواند می (کربنات کلسیم)استفاده از پودر سنگ  آماده سازی،

بستر استخر را در مقابل فرآیندهای حاصل از خاک سیاه ، قلیاییتمیزان 

آهک صنعتی یا  طی دوره پرورش و ضد عفونی،که حالیدر تر نماید مقاوم

 می باشد. وثرآهک کشته در تنظیم نوسانات اسیدیته و قلیاییت آب م

 

 مقدمه 

نوسانات  ،های زیستیپدیدهموثر در ثبات و پایداری یکی از عوامل 

 ،است. در اصطالح علمی )OH-)و هیدروکسید  (H+) غلظت یون هیدروژن

 و بیان اندازه گیری ،(pH) ها به کمک شاخصی بنام پی اچغلظت این یون

پی اچ از میزان  ،در محیط آبیهای فوق با توجه به غلظت یون .گرددمی 

آن از کمتر  و تربیش خنثی و ،7پی اچ میزان  .درجه بندی می شود 41-4

 و 7 حدود آب خالص پی اچ. گردد ی و اسیدی محسوب مییقلیا به ترتیب

مایعات بدن جانوران نیز بطور معمول در  پی اچ .می باشد 8آب دریا حدود 

مایعات بدن  پی اچ به عنوان مثال،همین دامنه یا نزدیک به آن می باشد 

 .( 2003et alPascual ,.) باشدمی 3/7حدود در  میگو

مایعات بدن بر میزان تنفس و همچنین  پی اچافزایش و کاهش میزان 

ها و کربناتر می باشد. ثتبادل امالح ضروری و حتی جذب مواد غذایی مو

مایعات بدن منابع آبی مختلف از جمله  پی اچ ها در حفظبی کربنات

که ین ترکیبات ادر واقع میزان  .ای دارندنقش تعیین کنندهموجودات زنده 

بیان کننده قدرت مقاومت یک منبع آبی  معروف می باشد، قلیاییتبه قدرت 

 ،وحدتی و فتح پور) باشد میدر شرایط طبیعی  پی اچدر برابر نوسانات 

4331).  

تراکم زیاد آبزی در مزارع فضوالت و مواد غذایی مصرف نشده و 

های مختلف گروه شرایط مناسبی را برای شکوفایی ،یانآبز شورپر

تولید اسیدهای مختلف  وموجودات زنده میکروسکوپی هوازی و بی هوازی 

می  بوجود و اسید کربنیکسولفید هیدروژن  آلی و معدنی از جمله دی

شده  تولیدترکیبات اسیدی  کلیه ،هاتکربنابی و هادر حضورکربنات .آورد

 می شود ممانعتناگهانی اسیدیته محیط افزایش خنثی شده و از  تدریجه ب

(2002 ,.et al dBoy).  قلیاییت کاهش میزانبا افزایش عمر استخرها و، 

 و شرایط فتهکاهش یابت به افزایش اسیدیته استخر نس قدرت مقاومت

به  .دگردمی  انمسمومیت و مرگ آبزی سبببطور مستقیم و غیر مستقیم 

از  ها و اجتناب از مرگ و میرهای ناشیاستخر قلیاییتمنظور حفظ 

کربنات کلسیم، اکسید  شامل یبکنوع تر 1امروزه از  نوسانات اسیدیته،

استفاده  )کربنات کلسیم و منیزیم( و دولومیت هیدروکسید کلسیم ،کلسیم

دستیابی به شرایط بهینه در استخرهای منظور  در این مقاله به .می شود

 گیرد. می قرار توجههای فوق مورد خواص و نحوه عملکرد ترکیب ،پرورشی

 

 چرخه اسید کربنیک در آب 

از  که است 3CO2Hکربنیک ترکیبی معدنی با فرمول اسید 

با تولید اسید کربنیک  ترکیب آب و دی اکسید کربن حاصل می شود.

کننده تعدیل  های کربنات و بی کربنات، یکی از ترکیبات اولیهیون

 ،محیط به میزان پی اچ هبست .گرددنوسانات پی اچ آب محسوب می 

هیدروژن،  های یون ،3تا  4شیمیایی  واکنش های به شرح این ترکیب

2-) کربنات و (3HCO-) بی کربنات
3CO)  دی و همچنین دو ترکیب

 شکلبا توجه به  نماید.می تولید  (O2H) و آب (2CO) اکسید کربن

عامل موثر در شکوفایی )یون بی کربنات درصد بیشترین میزان  (4)

یون کربنات و اسیدکربنیک به  و 5/7در پی اچ  (هافیتوپالنکتون

 است. 5/1 و اسیدی 44 قلیایی های ترتیب در پی اچ

 

1) H2O + CO2 ↔H2CO3 

2) H2CO3 ↔H+ + HCO3
- 

3) HCO3
- ↔H+ + CO3

2- 

 

 

محلول، بی کربنات و کربنات کربن بر میزان دی اکسید  pHاثرات . 1شکل 

 .(Boyde and Tucker, 2014) در آب

عمل حیاتی تنفس در مزارع پرورش آبزیان دی اکسید کربن تحت 

در تبادل با هوای آزاد از محیط  بخش عمده این گاز ،می شودتولید 



امکان تولید اسید  ،شدن در آبحل  بااستخرها دفع و بخش دیگر آن 

این ترکیب به شدت تولید  میزان .کندایجاد میکربنیک را بطور پیوسته 

افزایش رطوبت  در مواقعیکه بطورو هوا بستگی دارد  استخرتبادل گازهای 

اسید کربنیک و به دنبال  تولیدمقدار  ،کاهش سرعت باد و هوادهی ،هوا

تواند حتی تا حدود می و پی اچ آبیافته افزایش  اسیدیته آبمیزان آن 

   (.4381)نوری نژاد،  نیز کاهش یابد 5/1

 

 آهک 

تنظیم  ،قلیاییتآهک مجموعه ترکیباتی است که به منظور حفظ 

در مزارع پرورش  نمودن استخرها و در برخی موارد برای ضد عفونی پی اچ

ترین ترکیبات آهک به شرح زیر می . برخی از مهمگردداستفاده می آبزیان 

 :دنباش

 

  آهک کشاورزی یا کربنات کلسیم( 1

 3CaCO است با فرمول شیمیایی ترکیبیبطور معمول آهک کشاورزی 

از ترکیب  صدرد 31 حدود .دهدرا تشکیل میزمین  ستهاز پو %1بیش از که 

ترین یکی از مهم .ی منطقه زاگرس را کربنات کلسیم تشکیل می دهدهاسنگ

ها ها و پودر سنگ حاصل از این کوهسنگ ،ترین منابع کربنات کلسیمو ارزان

 ودر اثر گذر زمان  ،طبیعی در محیط زیستپودر سنگ به صورت می باشد. 

ه ب کربنات کلسیم ،عالوه بر این .فرسایش سنگ های مختلف حاصل می شود

. میزان دست می آید های کوبش سنگ بهصنعتی توسط دستگاهصورت 

خلوص و اندازه ذرات بر میزان قیمت این ترکیب و نوع مصرف آن موثر 

کربنات از به دلیل اهمیت سالمت انسان در صنایع غذایی و بهداشتی  ،باشدمی

گردد در استفاده می و گران  کلسیم خالص سفید رنگ با دانه بندی بسیار ریز

می توان از ترکیباتی با درجه خلوص  حالیکه در دیگر صنایع با توجه به اهمیت

در حالت معمول تر استفاده نمود. تر ولی ارزانکمتر و با دانه بندی درشت

و در تماس با بدن ایجاد صدمه  نداشتهبا آب واکنش محسوسی م کربنات کلسی

در مقابل اسیدی  5 و 1 شیمیایی هایتحت فرآیند این ترکیب نمی کند. 

میزان پی اچ، سختی و  ،در طی این واکنش .شدن خاک مقاومت می کند

 افزایش می یابد.  محیط قلیاییت 

4) CaCO3↔Ca2+ + CO3
2- 

5) 2H+ + CO3
2-↔ H2CO3 

در استخرهای  کربنات کلسیموجود  ،فوق هایواکنشبا توجه به 

پرورش آبزیان می تواند ضامن حفاظت آبزی در مقابل نوسانات حاصل 

اسیدی حاصل از تولید خاک سیاه در  از اسیدیته به خصوص فرآیندهای

      طی دوره پرورش باشد. لذا استفاده از کربنات کلسیم در زمان 

 قلیاییتافزایش قدرت  همچنین حفظ و به منظورآماده سازی استخر 

کربنات کلسیم یکی از مواد معدنی  که باشد. از آنجابستر ضروری می

 مصرف بیش از حد آن گرددحیاتی در بدن موجودات زنده محسوب می

بر محیط و آبزی داشته باشد ولی می تواند واکنش نامطلوبی نمی تواند 

استخر در مقابل شرایط نامطلوب حاصل از تولید خاک بیشتر مقاومت 

تن بر هکتار  4تجربه نشان داده است که کاربرد  .را تضمین کندسیاه 

مول در شرایط مع تخرها رااین ترکیب می تواند نوسانات اسیدیته اس

 .(Wilkinson, 2002) نماید برای چندین دوره تامین پرورش

 

 آهک صنعتی ( 2

نیز همراه  OMgکه ممکن است با  )CaO) دو ترکیب آهک زنده

نیز همراه  )2H)OMgکه ممکن است با  2Ca(OH) و آهک کشته (باشد

آهک زنده آهکی است در بازار به آهک صنعتی معروف می باشند.  (باشد

( 3) واکنش شیمیاییبر اساس  یا معدنی که از پختن آهک کشاورزی

 .و در بخش ساختمان سازی کاربرد وسیعی دارد شدهحاصل 

6) CaCO3 +حرارت ↔ CaO+ CO2 

در مجاورت با آب طبق ( آهک سریع یا آهک سوخته)آهک زنده 

یا هیدراته هم  آبدار که آهکآهک کشته  به (7) شیمیایی واکنش

این ترکیب به راحتی در آب حل . دگردتبدیل می  ،شناخته می شود

. (8شیمیایی  واکنش) گرددقلیاییت آب می  نازو سبب افزایش می شده

 . نمایددر تماس با بدن ایجاد خوردگی و سوزش می  آهک زنده

7) CaO+H2O ↔ Ca(OH)2 

8) Ca(OH)2+H2O ↔ Ca2++2(OH-)+H2O 

 

تواند در مزارع پرورش میگو میهای کشته و زنده استفاده از آهک

 :زیر باشدبه شرح مثبت و منفی مختلف زیستی های پدیدهبروز  همراه با

 

 کاهش غلظت دی اکسید کربن و اسیدیته آب ( 1-2

بطور معمول میزان تنفس و تولید دی  در محیط زیست آبزیان

اکسید کربن زیاد می باشد که به کمک تبادل گازها با هوا تعدیل می 

در شرایط ویژه جوی که در آن رطوبت هوا افزایش و سرعت باد و  گردد.

اسید  غلظت گاز دی اکسید کربن و  .میزان هوادهی کاهش می یابد

 .(5)واکنش شیمیایی به شدت افزایش می یابد  در آبمحلول کربنیک 

تبادل بیشتر گازهای  تسهیل در به منظور انآبزیدر چنین شرایطی 

تشدید تجربه نشان داده است که  می آورند.تنفسی به سطح آب هجوم 

 استفاده از در راستای تبادل گازهای استخر با هوا و همچنین هوادهی

 به دنبال آن و به سرعت غلظت دی اکسید کربنمی تواند  آهک کشته

 نمایدو تنفس آبزی را بسیار تسهیل داده کاهش  اسیدیته آب را

 .(9-44 های شیمیایی)واکنش

 

9) Ca(OH)2↔ Ca2+ +2OH- 

10) Ca2+ +CO3
2- ↔ CaCO3 

11) 2OH- +2H + ↔ 2H2O 

 

 عامل مرگ و میر آبزی ( 2-2

کیباتی مانند اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم می توانند رت

این دامنه از  .افزایش دهند 44 میزان تارا بطور ناگهانی آب پی اچ 

تجربه  محسوب می گردد.کشنده  ،آبزیان برای تمامیتغییرات پی اچ 

نشان داده است که تغییرات سریع پی اچ آب حتی در دامنه قابل تحمل 

 از ترکیباتاستفاده لذا  باشد،می تواند در میزان مرگ و میر موثر نیز 

 می باشد.زیاد  احتیاطزیست آبزیان نیازمند دقت و در محیط فوق 

 

 



   قلیاییتافزایش ( 3-2

با دی  آبی در محیطترکیباتی مانند اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم 

می توانند در کلسیم می کنند که  اکسید کربن ترکیب شده و ایجاد کربنات

 آب موثر واقع شوند. قلیاییتافزایش میزان 

 

 مانع شکوفایی پالنکتونی می شود  ترکیباتی مانند اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیممصرف زیاد ( 4-2

 شکل به کربنی ماده نیازمند شکوفایی، و حیات ادامه برای هافیتوپالنکتون

 کربنات بی میزان بیشترین ،(4) شکل به توجه با. باشند می (3HCO-) کربنات بی

 اچ پی افزایش سبب کشته آهک از زیاد استفاده .دارد قرار 7 حدود اچ پی دامنه در

 چنین در. شود می کربنات یون صورت به آب هایکربن اکسید دی تمامی تبدیل و

 کاهش سبب و شده خارج هافیتوپالنکتون دسترس از مناسب کربنی منبع شرایطی

 مصرف دلیل به پرورش دوره ابتدای در پدیده این. شود می پالنکتونی شکوفایی

برخی مزارع پرورش در  سازی آماده  و عفونی ضد زمان طی در آهک نوع این زیاد

 .آبزیان دیده می شود

 

 کنندهماده ضد عفونی  (5-2

یت آب تا یسبب افزایش ناگهانی قلیا ،لیت زیاد در آبآهک کشته با حال

قادر است  ،عالوه بر توان خوردگی زیاد پی اچ این محدوده از .می شود 41حدود 

معمول از این نوع آهک بطور تمامی موجودات زنده در تماس با خود را از بین ببرد. 

ی نمودن بستر استخرها در طی دوره آماده یبه منظور ضدعفونی و تا حدی قلیا

 . (Claude and Boyd, 2014) استفاده می شود نیز سازی

 

 سایر منابع آهکی  -3

عامل  آن در ها است کهنوع دیگری از کربنات، 3CaMg(CO(2دولومیت 

عامل کربناتی  .می شودبا دو ماده کلسیم و منیزیم ترکیب  کربنات همزمان

آب و دی اکسید کربن از تولید  انند کربنات کلسیم ضمن تولیدم دولومیت

 .(,Wilkinson 2002) نمایدمی اسیدهای قوی همچون اسید سولفوریک ممانعت 

 

عالوه بر کربنات کلسیم و دولومیت ترکیبات دیگری مانند سیلیکات 

          یت  آب و تنظیم پی اچ موثر یبی کربنات سدیم نیز بر میزان قلیاکلسیم و 

جمله میزان تاثیرگذاری و  می باشند که بطور معمول به دالیل مختلف از

 د. نباشکمتر معمول می قیمت

 

 یافته قابل ترویج

هبای فرآینبدی اسبت کبه در تنظبیم واکبنش ،آهک پاشی مناسبب

آهک پاشبی  نقش حیاتی دارد. در طی فرآیندزیستی مزارع پرورش آبزیان 

ببه منظبور حفبظ  کربنبات کلسبیم ، ترکیباستخرها در دوره آماده سازی

 ،و هیدروکسید کلسیم به منظور تنظیم پی اچ و ضد عفونی بسبتر قلیاییت

استفاده از هیدروکسید کلسبیم یبا آهبک  د از طرف دیگرنمناسب می باش

 یت موثرو افزایش قدرت قلیایاچ حفظ پی در طی دوره پرورش در  صنعتی

ببه دلیبل  نکته مهم در هنگام استفاده از آهک صنعتی آن است کبه .است

صبورت تبدریجی ه و بببا احتیاط آن ضروری است که سرعت واکنش زیاد 

 .مصرف شود

 

 تیجه گیرین

با توجبه ببه ترکیبات مختلف آهک شامل آهک معدنی و آهک پخته 

 میبزاناز جملبه در حفظ و تداوم شرایط اکولوژیبک اسبتخرها  ،نوع ترکیب

و  دنمبی باشبمبوثر  آببزیی و سالمت شکوفایی جلبک نوع و میزان، پی اچ

اسبتفاده از ایبن  انتخباب وتوجه کامل به شرایط اکولوژیک استخر هنگبام 

 ضروری می باشد.  ،ترکیبات

 


