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چکيده 
آب در  آبزی پروری، به عنوان مکانی جهت توليد 
و حفظ زنجيره غذايی است و نقش مهمی در 
حفظ اکسيژن محلول، ايفا می کند. از اين رو، 
مديريت آن حائز اهميت است. بررسی کيفيت 
می بايست  آبزی پروری،  پساب  و  ورودی  آب 
سطح  و  پرورشی  محصول  نوع  با  مطابق 
مشخص  بطور  باشد.  مربوطه  استانداردهای 
در مديريت استخر، يکی از پارامترهای عينی 
که توسط پرورش دهندگان ميگو  بکار گرفته 
تحت  آب  رنگ  می باشد.  آب  رنگ  می شود، 
زيستی،  غير  و  زيستی  مختلف  عوامل  تاثير 
از جمله رشد، تکثير و مرگ جلبک ها تغيير 
می کند. تعيير رنگ آب، گاه نشانه ای از شرايط 
نامطلوب است. آب نامطلوب در محيط پرورش 
استرس،  جدی  عامل  يک  عنوان  به  آبزی، 
زمينه ساز بروز بيماری می باشد. با توجه به 
اکوسيستم  در  آب  رنگ  مختلف  انواع  اثرات 
و  مناسب  رنگ  ايجاد  پرورشی،  استخرهای 
حفظ ثبات آن ضروری است. در مقاله حاضر 
به  آبزی پروری،  استخرهای  در  آب  رنگ  به 
عنوان عامل کليدی در مديريت کيفيت آب، 

پرداخته شده است.

كلمات كليدي: رنگ آب، تغييرات، آبزی پروری

مقدمه
گياهان و جلبک ها در فرآيند فتوسنتز قادرند 
از نور خورشيد برای توليد غذا استفاده کنند 
محصول  يک  عنوان  به  را  اکسيژن  و سپس 
جانبی در آب آزاد کنند. در طی اين فرآيند 
مهم، گياهان از همان طيف نور مرئی )طول 

موج بين 400 تا 700 نانومتر( استفاده  می کنند 
)Boyd, 2014(. بدون ترديد ، شفافيت آب 
آبزی پروری  در  اصلی  دغدغه های  از  يکی 
است. شفافيت آب تحت تأثير تراکم جلبک 
)به  جلبکی  غير  جامد  مواد  مقدار  و  آب  در 
و  ماسه  مانند  معدنی  رسوبات  مثال ،  عنوان 
خاک رس و جامدات آلی مانند مواد گياهی 
مرده( در آب می باشد فيتوپالنکتون ها نقش 
مهمی  در افزايش بهره وری زيستی استخرهای 
دارند و مديريت مناسب شان  آبزيان  پرورش 
برای يک توليد موفق، حياتی است. به همين 
مناسب  در سطح  بايد  جلبک  توسعه  دليل، 
تغيير  اصلی  دليل  طرفی،  از  شود.  کنترل 
رنگ آب، تنوع و نوسانات ميکروارگانيسم ها 
است. ميکروارگانيسم ها، شامل فيتوپالنکتون، 
زئوپالنکتون و باکتری ها عمده ترين موجوداتی 
مشاهده  قابل  رنگ  می توانند  که  هستند 
موارد  از  يکی  کنند.  ايجاد  آب  در محيط  را 
دهندگان،  پرورش  همه  تجربی  و  معمول 
به رنگ ظاهری آب در حوضچه  زياد  توجه 
مديران   .)Mane et al. 2017( می باشد 
کيفيت  متغيرهای  آبزی پروری  استخرهای 
آب را اندازه گيری و تالش می کنند تا آنها را 
در محدوده مطلوب برای ميگو و ماهی حفظ 
کنند. حفظ رنگ آب و ثبات آن، عامل کليدی 
پالنکتون ها  است.  آب  کيفيت  مديريت  در 
منبع اوليه غذا برای دوران الروی بسياری از 
 Lim et al.( موجودات هستند. طبق تحقيق
2003( موفقيت در توليد ماهی در هچری ها  
غذاهای  بودن  دسترس  در  به  زيادی  تا حد 
الروی،  مراحل  تغذيه  برای  مناسب  زنده 
دارد. رنگ آب  بچه ماهی بستگی  و  نوزادی 
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نيز نقش مهمی  در  اين مرحله  حوضچه در 
زيرا  می کند.  ايفا  اکوسيستم  اين  بهره وری 
مطلوبی  پالنکتونی  گونه های  توليد  بيانگر 
از  است که غذای ترجيحی را برای بسياری 
گونه های ماهی گرمسيری آب شيرين، فراهم 
می کند. در اين خصوص، رنگ سبز روشن و 
رنگ قهوه ای طاليی يا قرمز-قهوه ای معموالً 

برای عمليات کشت ترجيح داده می شود.
در مطالعه Ayyappan )2011(، پنج مورد 
زير مرتبط با رنگ آب لزوم حفظ و ثبات رنگ 

در محيط استخرهای پرورشی اشاره شد: 
ميزان   کاهش  و  محلول  اکسيژن  افزايش   *

CO2، NH3، H2S و CH4 در آب حوضچه، 
* تثبيت کيفيت آب و کاهش ميزان ترکيبات 

سمی، 
* ايجاد شرايط استفاده از پالنکتون به عنوان 

خوراک طبيعی، 
با سايه اندازی  تابستان که  ايجاد سايه در   *

موجب کاهش همجنس خواری می شود. 
* در زمستان از طريق جذب گرمای خورشيد 
به افزايش و تثبيت دمای آب کمک می شود.

اين جهت  از  آب  رنگ  دقيق  سازی  مستند 
مهم است که عالوه بر کيفيت منبع آب، وجود 
آالينده های احتمالی را هم نشان می دهد. در 
از  حقيقت حفظ رنگ مناسب آب، نشانه ای 
از  بسياری  در  است.  خوب  مديريت  اعمال 
موارد ، رنگ ظاهری يک محيط آبی، به دليل 
آب  توده  در  معلق  جلبک های  زياد  غلظت 
اندازه کافی جلبک  به  اگر  به عبارتی،  است. 
در ستون آب وجود داشته باشد ، بسته به نوع 
موجود  جلبکی  سلول های  محتوای  و  گونه 
رنگ های  می توانند  شکوفايی ها  اين  آب ،  در 
به  نامطلوب  بدهند. رنگ  به آب  را  مختلفی 
عنوان يکی از عوامل مهم ايجاد کننده استرس 
در آبزی پروری محسوب می شود که می تواند 
در ميزان رشد آبزی و ميزان مرگ و مير تأثير 
 بگذارد و به طور مستقيم يا غير مستقيم بر 
بهره وری سيستم اثر بگذارد. بنابراين، پرورش 
توجه  حوضچه  آب  رنگ  به  بايد  دهندگان 
شرايط  در  که خصوصا  باشند  داشته  زيادی 
پرورش ماهی به اشکال متراکم و نيمه متراکم 
مسلما از اهميت بيشتری برخوردار خواهد بود  

 .)Mane et al. 2017(

ايجاد  برای  مصنوعی  يا  و  طبيعی  عوامل 
اين تغيير رنگ وجود دارد. بطور طبيعی در 
آب  رنگ  اقيانوسی،  و  دريايی  وسيع  آبهای 
ميزان  نور،  منبع  اساس  بر  زمان  گذشت  با 
ولی  می کند  تغيير  نور  پراکندگی  و  جذب 
مختلف  شرايط  کوچک،  آبی  محيط های  در 
ديگری هم می تواند تاثيرگذاری شديد داشته 

باشد.

نقش رشد جلبک در رنگ آب 
استخرها معموالً حاوی فيتوپالنکتون فراوانی 
در  مهمی   نقش  ارگانيسم  ها  اين  هستند. 
اکولوژی استخرها دارند و کيفيت آب را تحت 
فيتوپالنکتون  فراوانی  می دهند.  قرار  تأثير 
ويژه  به  مغذی،  مواد  غلظت  توسط  معموالً 
کنترل  فسفات،  و  معدنی  نيتروژن  عناصر 
و  نيتروژن  غلظت  که  آبهايی  می شود. 
حاوی  معموالً  دارند،  باال  آلی  غير  فسفات 
به  می شوند.  فيتوپالنکتون  زيادی  مقدار 
گفته  فيتوپالنکتون  شکوفايی  وضعيت  اين 
می شود.  آب  رنگ  تغيير  باعث  که  می شود 
برای  مهمی  منبع  فيتوپالنکتونی  جلبکهای 
روز  در طول  استخر  محلول  اکسيژن  تامين 
با سرعتی  هستند، در واقع، فيتوپالنکتو ن ها 
بسيار سريعتر از اکسيژنی که می تواند از جو 
به داخل استخر پخش شود، توليد اکسيژن 
می کنند. اگرچه فيتوپالنکتون ها معموالً مفيد 
هستند،   اما تحت برخی شرايط،   می توانند در 
عمليات توليد ماهی و ميگو کاماًل مشکل ساز 

 .)Boyd, 2016( شوند
با توجه به گونه غالب و يا تنوع ميکروارگانيسم ها 
تغييرات  آب  رنگ  فيتوپالنکتون ها،  ويژه  به 
خواهد داشت. رشد و شکوفايی جلبکی می تواند 
رنگ های متفاوتی از سبز تا  قهوه ای مايل به 
قرمز ايجاد کند. در شرايطی که تراکم جلبکی 
در آب باالست، سطح کف آلود نامطلوبی ايجاد 
فيتوپالنکتون ها  مير  و  مرگ  وقتی  می شود. 
يا در حين تجزيه  شان،  قبل  شروع می شود، 
ممکن است رنگ سبز،  قهوه ای يا حتی مايل 
شکوفايی  کنند.  منتقل  آب  به  را  قرمز  به 
مصرف  بخاطر  می تواند  همچنين  جلبکی 
در  جلبک ها  تجزيه  هنگام  محلول،  اکسيژن 
بستر، کيفيت ظاهری آب را هم کاهش دهد 
و از اين طريق بر روابط اکولوژيک در محيط 

آبهایی که 
غلظت نیتروژن 
و فسفات غیر 
آلی باال دارند، 
معموالً حاوی 
مقدار زیادی 
فیتوپالنکتون 
می شوند. به 
این وضعیت 
شکوفایی 
فیتوپالنکتون 
گفته می شود که 
باعث تغییر رنگ 
آب می شود

تنوع و تغییرات رنگ آب در استخرهای پرورشی/  محسنی زاده، ربانی ها
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در  موارد،  برخی  در  بگذارد.  منفی  تأثير  آب 
انتشار  اثر  در  بدی  بوی  پوسيدگی،  مرحله 
استخرها  آب  رنگ  می شود.  ايجاد  متان  گاز 
در وضعيت يوتروفيکاسيون)پرغذايی(، همراه 
)Mane et al., 2017( .با تغيير رنگ است

توليدات  با  ارتباط  در  آب  رنگ  انواع 
طبيعی در استخرها  

*  قهوه ای طاليی يا  قهوه ای مايل به قرمز.
* سبز روشن 

* سبز تيره يا سبز مايل به سياه
* رنگ  قهوه ای تيره و رنگی شبيه سس

* رنگ زرد 
* رنگ کدر

* آب سفيد مه آلود
* رنگ گل آلود سياه

 قهوه ای طاليی يا  قهوه ای مايل به قرمز
تک  جلبکهای  شکوفايی  از  ناشی  رنگ  اين 
  Chaetoceros sp.،sp. نام های  به  سلولی 
 Navicula، sp.  Nitzschia، Synedra
 sp. ،sp. Cyclotella،sp. Skeletonema
 sp.و  ،sp. Achnanthes،sp. Amphora
به  جلبک ها  جمعيت  اگر  است.   Euglena
بسيار  را  استخر  بهره وری  يابد،  رشد  خوبی 
افزايش می دهد، که می تواند به 6 تا 15 تن 
در هکتار از توليد آبزی برسد. رنگ  قهوه ای 
با  سالم،  محصول  به  مربوط  معموالً  طاليی 
دهنده  نشان  و  است  درخشان  بدنی  رنگ 
عملکرد خوب مورد انتظار است. که اغلب در 
شرايط کاهش دما و در آبهای شور با غلظت 
مواد آلی باال و شفافيت معموالً بين 25 تا 35 
 Mane et( سانتی متر است، اتفاق می افتد

.)al. 2017

سبز روشن   
جلبک های  گروه  غالبيت  اثر  در  رنگ  اين 
عالوه  می گردد.  ايجاد   کلرال  ويژه  به  سبز، 
مانند  ديگر  جلبک های  از  برخی  اين،  بر 
 Dunaliella sp., Platymonas sp.,
Chlamydomonas sp. نيز در آب حوضچه 
می توانند اين رنگ را بوجود آورند. در اين آب 
تا   20 بين  معموالً  آب  شفافيت  رنگ،  سبز 

70 سانتی متر است. در شرايط چنين آبی، 
ميزان بقای آبزی افزايش و بهره وری حوضچه 
کلرال  برسد.  هکتار  در  تن   8-4 به  می تواند 
باکتری  توسعه   کنترل  توانايی  همچنين 
Vibrio spp. را دارد. رنگهای کم رنگ، مايل 
به سبز طبق برخی تحقيقات(، جهت پرورش 
.)Mane et al., 2017( آبزيان مناسب است

سبز تيره يا سبز مايل به سياه 
در صورت غالب بودن جلبک های سبز آبی 
 Oscillatoria sp., Phormidium مانند 
می افتد.  اتفاق   .Microcoleus sp و    .sp
و  می رود  باال  بسيار  آب  دمای  هنگامی که 
تجمع سريع مواد آلی رخ می دهد، اين رنگ 
ايجاد می شود، برخی از جلبک های اين گروه 
باعث می شوند آبزی بوی گند بگيرد. اين رنگ 
در پرورش ماهی به روش نيمه متراکم مطلوب 
نبوده ولی در مزارع پرورش ميگو استخرهايی 
با اين رنگ، ميزان بقای بسيار باال اما سرعت 

.)Mane et al., 2017( رشد کندی دارند

قرمز  سس  شبيه  رنگی  و  تيره   قهوه ای 
خوراكی

به  تيره  رنگ  قهوه ای  اين  شکل گيری  دليل 
وجود  دليل  به  بلکه  نيست،  خاطر جلبک ها 
رنگدانه و اسيد تانيک است که به طور معمول 
به خاطر وجود خاک های سولفاته اسيدی در 
منطقه حرا است و غلظت بااليی ايجاد می کند. 
رنگ   ،)2004( همکاران.  و  باتنگر  گفته  به 
 قهوه ای تيره برای پرورش ماهی يا ميگو کشنده 
بوده و نشان  دهنده مديريت ضعيف حوضچه 
است. برای مثال استفاده از مقادير زياد آشغال 
ماهی در استخر و تغذيه بيش از حد، باعث 
رشد سريع دينوفالژله ها و جلبک های  قهوه ای 
می شود. در چنين آبی ميزان شفافيت معموال 
به حدود 15 سانتيمتر می رسد و نشانه ای از 
است.  )پرغذايی(  يوتريفيکاسيون  فوق  شرايط 
ماهی  بافت  آبسه  ايجاد  باعث  شرايط  اين 
به  آن  شدن  مستعد  و  آبشش  ناحيه  در 
 Mane et al.( بيماری های آبشش می شود

.)2017

رنگ زرد 

اگر جمعیت 
جلبک ها به 

خوبی رشد یابد، 
بهره وری استخر 

را بسیار افزایش 
می دهد، که 

می تواند به 6 تا 
15 تن در هکتار 

از تولید آبزی 
برسد. 



7
بهار و تابستان 1400

خصوص  اين  در  می تواند  متعددی  عوامل 
و  اثر گسترش  در  اين رنگ  باشد.  تاثيرگذار 
 Chrysophyta رشد جلبکهای زرد طاليی
دينوفالژالت  ها،  بعالوه  می شود.  ايجاد   ،.sp
می شوند.  آب  در  رنگ  اين  ايجاد  باعث  نيز 
اين رنگ معموالً در استخرهای قديمی ماهی  
ديده می شود که در اثر فعاليت باکتريايی در 
مدت زمان طوالنی، تجمع بار ارگانيک بااليی 
دارند. آبهای سطحی و زيرزمينی در اثر تجمع 
ترکيبات  خاک،  رواناب  محلول،  آلی  مواد 
)که  ليگنين  و  تانن  مانند  طبيعی  ارگانيک 
دست  به  حيوانی  و  گياهی  مواد  تجزيه  از 
قهوه ای   - زرد  رنگ  به  می توانند  می آيد(، 
)چای مانند(، درآيند و بوی تندی هم بدهند. 
وقتی اين رنگ آب در استخر شکل می گيرد، 
از رشد دياتومه  های بنتيک يعنی جلبک های 
سبز و سبزآبی جلوگيری می کند. همچنين 
در چنين آبی، رشد ميگو يا ماهی مهار شده 
 Mane( و احتمال مرگ و مير باال وجود دارد

.)et al., 2017

آب سفيد رنگ مه آلود
اين نوع آب عمدتاً شامل زئوپالنکتون، ذرات 
رس و بقايای در حال فساد است. وجود بيش 
با  محيط  در  زئوپالنکتون  جمعيت  حد  از 
ميگو  به  می تواند  و  دارد  تداخل  ميگو  رفتار 
آسيب برساند.، افزايش غلظت ذرات رس به 
اين  است.  ذکر  قابل  نيز،  محيطی  دليل  هر 
شرايط نشان دهنده از بين رفتن جلبک ها يا 
باکتری ها  انتشار  نتيجه  در  افت کيفيت آب 
می باشد و اين وضع مسلما در کاهش کيفيت 
پرورش تاثير خواهد داشت. اين رنگ آب در 
دوره پرورش ماهی می بايست به خوبی کنترل 

.)Mane et al., 2017( شود

رنگ آب كدر
تشکيل آب کدر ممکن است به دليل تعليق 
ذرات رس يا ريزش بقايای در حال فساد به 
داليل مختلف باشد. مثال در اثر وزش بادهای 
باشد  يا ماهی  زياد ميگو  يا حرکت  شديد و 
از  بيفتد.  اتفاق  استخر  پايين  که در قسمت 
مغذی،  مواد  می توانند  رس  ذرات  که  آنجا 
ذرات آلی و ميکروارگانيسم ها را جذب کرده و 

"لخته های خاک رس" را تشکيل دهند، پس 
می توانند به عنوان خوراک طبيعی ميگو عمل 
کرده و اثرات تغذيه ای هم داشته باشند. تعداد 
يا  ميگو  رشد  برای  می تواند  ذرات رس  زياد 
ماهی منفی باشد، کدورت خاک رس معموالً 
به رنگ خاکستری شيری است. کدورت بيش 
از حد ناشی از وجود خاک رس کلوئيدی در 
يک حوضچه می تواند نفوذ نور را مسدود کرده 
 Mane et( و از رشد جلبک جلوگيری کند

.)al., 2017

رنگ آب شفاف
آب شفاف برای پرورش ماهی و ميگو ثمری 
ندارد. آب شفاف در اثر توليدات زيستی کم 
اين  می آيد.  پيش  ميکروارگانيسم  نبود  يا  و 
آب به اندازه کافی بارور نيست و ماهی در آن 
رشد خوبی نخواهد داشت. عالوه بر آن ممکن 
است شفافيت آب ناشی از کمبود مواد مغذی، 
وجود آالينده های فلزات سنگين مانند مس، 
منگنز، آهن يا خاک رس اسيدی در کف نيز 

.)Mane et al., 2017( باشد

رنگ گل آلود سياه
بيشترين عاملی است که در درياچه ها و نهرها 
وجود داشته و می توانند تأثير زيادی بر رنگ 
آب داشته باشند، تانن هايی هستند که رنگ 
زرد تا سياه دارند. کف اين حوضچه ها دارای 
اليه گل آلود سياه رنگی است که توسط مواد 
معدنی و غيرمعدنی معلق در آب انباشته شده 
ميگو،  مدفوع  نخورده،  بخاطر خوراک  است، 
موجودات  بدن همه  و  دفع شده  محصوالت 
زنده پس از مرگ در آب و زمانيکه انباشت 
باشد،  داشته  وجود  آهنی  محصوالت  زياد 
گاز H2S در کف حوضچه توليد می شود. در 
زمانيکه انباشتی از مواد زايد در کف تشکيل 
و  ميگو  چسبيده  بدن  و  آبشش  به  می شود، 
بنابراين  شد،  خواهد  ميگو  تضعيف  موجب 
رنگ  بيماری  می شود.  بيشتر مستعد  ميگو 
گل آلود سياه برای پرورش ماهی/ ميگو بی 
ثمر است( شرايط مختلف رنگ آب و ميزان 
 Mane et( بهره وری در جدول 1 آمده است

.)al. 2017

تشکیل آب کدر 
ممکن است به 
دلیل تعلیق ذرات 
رس یا ریزش 
بقایای در حال 
فساد به دالیل 
مختلف باشد. 
مثال در اثر وزش 
بادهای شدید و یا 
حرکت زیاد میگو 
یا ماهی باشد که 
در قسمت پایین 
استخر اتفاق 
بیفتد.

تنوع و تغییرات رنگ آب در استخرهای پرورشی/  محسنی زاده، ربانی ها
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جدول1. ميزان بهره وری در اکوسيستم در شرايط 
مختلف آب 

نقش مواد معدنی در رنگ آب   
ذرات معلق و محلول در آب، بر رنگ آب 
در  موجود  معلق  مواد  می گذارند.  تأثير 
محيط آبی ممکن است در نتيجه  عوامل 
طبيعی يا فعاليت های انسانی و يا به دليل 
برخی مواد حل شده و مواد معدنی، ذرات 
رس، ذرات آلی، رنگدانه ها و کلوئيدهای 
معلق و غيره باشد. گاهی ابرهای شيری 
وجود  می شوند.   ظاهر  آب  ستون  در 
نيز عامل رنگ آب  چندين ماده معدنی 

موجود است: 
* رنگ قرمز و  قهوه ای به دليل آهن، سياه 
با وجود  يا مواد آلی، رنگ زرد  با منگنز 
مواد آلی و محلول های حاوی تانن، آهن 
و منگنز، حداقل در مقادير کم، خيلی از 
رسوبات  و  ها  از سنگ  معدنی  مواد  اين 
منشا می شود که باعث ايجاد رنگ در آب 

می شوند.
حاوی  که  زيرزمينی  های  آب  در   *
و  آهن  است،  فراوان  محلول  اکسيژن 
تشکيل  را  جامد  معدنی  فازهای  منگنز 
می دهند و به هيچ وجه قابل حل نيستند 
که باعث تغيير رنگ شوند اما در برخی 
اکسيژن  مقدار  که  زيرزمينی  آبهای  از 
نيست،  موجود  اکسيژن  يا  است  محدود 
در چنين شرايطی، آهن و منگنز در آب 
حل می شوند که موجب تغيير رنگ آب 

می شود.

محلول  آلی  مواد  با  مرتبط  زرد  رنگ   *
ممکن  تانن(،  مثال،  عنوان  )به  طبيعی 
يا  باران  آب  که  شود  ايجاد  زمانی  است 
رواناب اين ماده آلی را از برگها، ريشه ها و 
ساير مواد رويشی شسته و وارد منبع آب 

حوضچه کند. 
* آهن اکسيد نشده )زنگ زدگی( می تواند 
منگنز  اکسيد  بدهد،  قرمز  رنگ  آب  به 
باعث تغيير رنگ سياه می شود و ترکيبی 
از اين دو می تواند رنگ  قهوه ای مايل به 
زرد به آب بدهد. رنگ آميزی ممکن است 
هم از آهن و منگنز و هم از کربن آلی حل 
نشده با توجه به تغييرات محيطی فصلی 

.)Mane et al., 2017( ايجاد شود

نتيجه گيری   
مشخص  شده  ارائه  مجوعه  به  توجه  با 
جهت  آب  رنگ  ترين  مناسب  که  است 
يا  طاليی  وضعيت  قهوه ای  در  پرورش 
 قهوه ای مايل به قرمز و سبز روشن است 
که بهترين بهره وری از حوضچه پرورشی 
کنونی  شرايط  در  داشت.  خواهد  وجود 
شيرين،  آب  تامين  مشکالت  بخاطر  و 
شرايط آبزی پروری حساس تر شده است 
متراکم,  پرورش  عمليات  که  نحوی  به 
مدار بسته و حتی بکارگيری پساب تصفيه 
شده از استخر به منظور صرفه جويی در 
آب از اهميت ويژه برخوردار است. بحران 
مناطق  از  خيلی  همانند  ايران  در  آب 
جهان مطرح است و هم اکنون ضرورت 
استفاده  و  حفاظت،  سمت  به  گرايش 
بهينه از آب در  آبزی پروری جدی است. 
برای توسعه پايدار پرورش ميگو استفاده 
در همه سيستم های  بايد  کارآمد  از آب 
پايش  باشد  جدی  هدف  يک  توليدی، 
به  استخر  آب  وضعيت  دقيق  بررسی  و 
منظور اعمال مديريت کارآمد، از اهميت 
راستا  اين  در  است.  برخوردار  خاصی 
بررسی رنگ آب و تشخيص دقيق عوامل 
ايجاد رنگ های مختلف در هر مرحله از 
پرورش، ابزاری موثر در آبزی پروری است.
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 آمیزی رنگ وری/ حاصلخیزی بهره

 یا طالیی ای قهوه  رنگ حاصلخیزی متوسط
 قرمز به مایل ای قهوه 

 شنرو سبز رنگ حاصلخیزی زیاد

 به مایل سبز یا تیره سبز حاصلخیزی  کم
 سیاه

 مانند رنگی و تیره ای قهوه  بدون حاصلخیزی
 سس خوراکی

 زرد رنگ بدون حاصلخیزی

 آلود مه سفید آب بدون حاصلخیزی

 سفید و سیاه آلود گل رنگ بدون حاصلخیزی
 


