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  ده :يچك

انواع پرورش و برخوردار از منابع آب غير شيرين ، جهت  از زمين هاي غيرقابل كشت به علت شور يبهينه  هاستفاد

تحقيق حاضر با  . براي اشتغال و توليد فراهم آورد را زمينه مناسبي دمي توان ،اسب در  فصول منآبزيان و بويژه ماهي 

 لب شوردر استخرهاي خاكي با استفاده از آب  گين كماني رن آال پرورش ماهي قزل قابليت وپتانسيل هدف بررسي

  م گرفته است .انجا در فصول سرد سال (پاييز و زمستان) استان خراسان شمالي جنوبدرمنطقه اسفراين در

آب دو  اختالطروز با استفاده از160متر مربع و در مدت 3000پرورش در سه استخر خاكي هريك با وسعت عمليات 

به هنگام  انجام گرفت .ميانگين وزن اوليه بچه ماهيان زيمنسميكرو 18100و  8360اوليه هدايت الكتريكيباحلقه چاه 

بوده  مربععدد در متر 7و  5گرم و تراكم رها سازي در استخر ها  7/22± 5/1 و 0/32±0/1 معرفي به استخرهاي خاكي

 اندازه ماهي و دماي آب بر اساسكه  تغذيه ماهي قزل آال استاندارد دستور العمل هايبر اساس  روزانه غذا دهياست .

دوره اي حجمي  تعويض روشاز ،در طول پرورش به منظور بهبود شرايط و كيفيت آب استخر هاباشد انجام گرفت .ي م

در هر استخر بهمراه ورود آب تازه جايگزين بشكل باراني قارچي  دستگاه هواده2درصد ) و  15-20از آب استخر ها(

  استفاده شده است.

نتايج اندازه گيري فاكتورهاي فيزيكوشيميائي آب (دما، هدايت الكتريكي، اكسيژن محلول، نوترينت ها، كل مواد 

  ر تغييرات ميانگين اين فاكتورها در دامنه قابل تحمل براي پرورش ماهي قزل آال بوده است .محلول، اسيديته ) بيانگ

در سازگاري باشرايط حاكم بر محيط آب استخر هاي پرورش  قابليت قزل آالي ماهيان نشان داد بچه پرورش جينتا

ميانگين  در پايان دوره پرورش. انده را داشت گرم در ليتر 14 بدو معرفي به استخرها وهمچنين در طول پرورش تا شوري

متر مربع  9000در  توليد و گرم470±17و390±13و 340±12 در استخرها ماهيان وزني نيانگيم ، درصد 87بازماندگي 

منطقه مورد مطالعه از قابليت مناسب مجموع نتايج بدست آمده نشان داد  . بوده استتن  20حدود استخرهاي پرورش

  .ئيز و زمستان برخوردار مي باشد آال در طول فصل پا براي پرورش ماهي قزل

  

  استخر خاكي ، يسازگار شور  لب پرورش ، آب ن كمان ،يرنگ ي: قزل آاليديكلمات كل



 

  فصل اول 

  ق  يات تحقيكل. 1

  ق يان مسئله تحقيو ب مقدمه. 1-1

مان كشورمناطق  از يبرخ. در  است يوانين حيد پروتئيتول ين راه هايتر ين و اقتصادياز ساده تر يپرور يآبز 

 يكشاورز ياست كه برا يبه گونه ا باال يل شوريغالبا به دل و آب ت خاكيفي، ك يكافو خاك  وجود آبرغم يعل

ان و يآبز يبا توجه به تنوع باال ،يپرور يآبز صنعت درن هاين زمياز ا يارياز بس يريبهره گلذا  .باشد يمنمناسب 

  . )1372(مخدوم،  استر يامكان پذ يعملك آنها يولوژيب يت هايقابل

فقط درصد اندكي از آنها به عنوان آب  قرن حاضر قرن بحران آب ميباشد .زيرا از كل آبهاي موجود در طبيعت

شيرين قابل دسترسي ميباشد .كه آن هم با توجه به روند رشد جمعيت ،توسعه كشاورزي و صنعت روز به روز بر دامنه 

ي آن افزوده مي گرددو تنگناي تهيه و استحصال آب شيرين را مشكل تر و مشهودتر م مصرف و همچنين آلودگي

درصد كل آبهاي موجود در كره زمين را تشكيل مي دهد 009/0.آب شيرين موجود در كره زمين فقط نمايد 

)Wetzel,2001( .  

ين مقدار بارندگي نسبت به باشد. ا ميليمتر مي 171بالغ بر  89-90 كشور در سال ارتفاع كل ريزشهاي جوي آبي

 215درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته(  23ميليمتر)  221هاي مشابه درازمدت(  ميانگين دوره

  كه  است  كوهستاني  و  سرد  هواي  و  آب  داراي نيز  شمالي  خراسان  استاندهد.  درصد كاهش نشان مي 20ميليمتر) 

    .)1390،وزارت نيرو ( است  متر  ميلي  230  حدود  ساالنه  نطقهم  اين  در  بارش  ميانگين

 ميليارد 50 حدود كه است مترمكعب ميليارد 130 حدود كشور آبي ذخيره كل صورت گرفته مطالعاتبنا بر 

 ميليارد 94كشور  در مصرفي آب كل حجم 1389در سال . شود مي محسوب مطمئن آب ذخيره آن مترمكعب

 اختصاص خود به را آبي منابع از استفاده سهم بيشترين آب،  مصرف درصد 91 با كشاورزي بخش بوده كه مترمكعب



 محسوب معضل يك صورت به كشاورزيبراي تامين آب  همچنان 1400 سال در روند اين ادامه با است و داده

  . )1389 ،زاده ( محمديشود مي

شت ابهد ونعت ــصورزي، شاــكاي رــبده تفاــسال ــر قابــغيك و آب منابع خااز  ومناسب گسترده دهستفاا امروزه 

ا يدر دن باشد.ح مطربراي توليد غذا و ايجاد اشتغال مناسب ر هكارايك  انعنو ند بهاميتووري پري بزآتوسعه ف با هد

رش بوده و پرو هـتوجرد مو باشند از مدت ها قبل ي لب شور و شورپرورش در آب هاكه مناسب  يا نيماهش به يگرا

ي بزات آتوليداز نيمي  وددـه حـك ريوـط بهباشد  يبرخوردار م قابل توجهي و تنوع شگستر از مناطقن يدر ا يماه

ماهي قزل آالي رنگين كمان با توجه به سوابق  وص داردصاـختلب شور و شور ايـبي آاـيطهـه محـبن جهاوري پر

  ) .FAO 2012( آبي مي باشد .پرورش در اين محيط هاي  مناسب براي موجود يكي از ماهيان

 مي باشدقزل آالي رنگين كمان  گونهمتكي بر توليد ماهيان سرد آبي  پرورشدر كشورمان صنعت  در حال حاضر

 چنانچه حال ، است فاقد آلودگين ويريآب ش يقابل توجه ميزاناستفاده ازدرگروآن در تمام نقاط كشور پرورشو

به اجرا  ندارند را نيريآب شن يامكان تامكه كشور  ي ازمناطقهي قزل آال را در ماپرورش  با برنامه ريزي مناسببتوان 

 اراضي اين ازنه يبه استفادهبارا حفظ نموده واز ديگر سوي ذخاير با ارزش آب شيرين از يك سوي مي توان ورد در آ

بستري و غذا توليد رايب مناسبيرهكارا ،كشور  مناطق مستعدهمگام با توسعه اين صنعت در ،در امر آبزي پروري

ي برنامه پرورش يك يكي از مهمترين عوامل در تعيين پروري كيفيت آب در آبزي .ودنمايجاد  اشتغالمناسب براي 

نظر  آبي ازمنابع  شرايط مختلف تحت تاثير پرورش و نتايج يماه رشد ،سازگاري از آنجا كه حصول. است موفق

در  تين قابليا تحقيق حاضردر ، لذا  باشد مي ييايمنطقه جغراف هر در يميويژگي هاي شيميايي، فيزيكي ،دمايي و اقل

كه از چاه در منطقه اسفراين  با آب لب شور يدر استخر خاك پرورش رابطه با ماهي قزل آالي رنگين كمان براي 

ضمن بررسي صل بتوان با تكيه برنتايج حا به اجرا در آمده است تا بودهشرايط دمايي مناسب در فصولي از سال برخودار 

كه امكان بلقوه كشور  ي ازحاصل در ديگر مناطق و تجربيات دستاوردها ،ازامكان انجام اين مهم در منطقه مورد مطالعه 

  . را دارند استفاده نمود در آب وخاك لب شوررا  ماهي قزل آالپرورش 



 

  

  

  ايدر دن قزل آال يماه و پرورش يپرور يت آبزيبروضع يمرور. 1-2

1ساس آمار بر ا
FAO د يا با توليقاره آس ميليون تن بوده كه 6/63، 2011در سال  يميزان توليد آبزيان پرورش

د ين توليدرصد از ا 65 تن 39734215د يبا تول زين نيباشد . كشور چ يد را دارا ميدرصد سهم تول 89 ، نت 60301157

بندي كشورهاي توليد كننده آبزيان از جايگاه مناسبي تن در طبقه  300000ايران با حدود را بخود اختصاص داده است.

 يداخل يها ون تن در آبيليم44نزديك به  يان پرورشيآبز ميليون تن توليد 6/63از  ).FAO, 2011( نمي باشدبرخوردار

هاي شور و  ما در آب كشور كه سهم شود  يد ميتول ييايو در هاي شور ميليون تن در آب 20ن و لب شور ) و يري(ش

  ).FAO, 2011( است ز يناچ ب شورل

داشته است.  شيافزا يليدر ش رايمخصوصا در اروپا و اخ 1950از دهه  يكمان بطور تصاعد نيرنگ يقزل اال ديتول

دانمارك، آلمان و  ا،يتاليهمچون فرانسه، ا ييكشورها ينيسرزم يدر آبها يبازار يماه ديتول ليبدل  ديتول شيافزا نيا

 باشد . يصادرات م يبرا يلينروژ و ش يدر كشورها ييايدر يها پرورش در قفس ايو   ياخلجهت مصرف د اياسپان

 يكننده قزل آال ديمهم تول يكشورها گري. از د شوديانجام م يليقزل آال توسط كشور ش ديتول زانيم نيشتريب امروزه

  ).FAO, 2010(نام برد ايتانيو بر كا،يمتحده آمر التي، ا رانيتوان از ا يكمان م نيرنگ
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  )Oncorhynchus mykiss()،FAO, 2011( ن كمانيرنگ يقزل آال يد جهانيزان توليم. 1-1شكل 

  

 شرگسترـخيا نالياـس يـطلب شور و شور  يهادر آب بيدآسر ناـماهي ورشرـپجهان  ياز كشورها ياريبس در

 لسادر  ننگينكمار يالآ لقز جهاني توليد تن 504000 ودحد كل از هدـش معالا رماآ طبق كهريطو به يافته يبيشتر

 شيلي يهاركشو ناـمي نـيا درو  هـيافت ورشرـپلب شور و شور  يب هادرآ دـصدر 65 دلمعا تن 303000ودحد ، 2006

تن  148000. كشور شيلي با توليد هستندآب لب شور و شور  يمحيطها در الآ لزـق نهندگاد ورشپر مهمترين وژنرو 

  .)FAO,2006( ل را داردهاي دريايي رتبه او بآدر 

 210000،  1995شده در آب لب شور  در سال  ديتول انيآزاد ماه ديتول زاني، م 1997بر اساس گزارش فائو  در سال 

  اطلس انوسياق داآز يتن ماه 70000كمان و  نيرنگ يقزل آال يتن ماه140000تن بود است كه شامل 

 )Salmo salar( 183از  شيب 1986شور سال  رآبكمان د نيرنگ يقزل آال يماه تن 74000 زانيبود كه نسبت به م 

 .)1377،  كشاورزي جهاد وزارت(درصد رشد داشته است 

در آب  420521هزار تن بوده است كه 730954حدود 2009كمان در سال  نيرنگ يال آقزل  يجهان ديتول زانيم

  ).FAO, 2011( شده است ديلتو ييايتن در آب شور در10616و لب شور آبتن در 301295درو نيريش

 يدرصد آن قزل آال 48  ديتول نيتن بوده است  كه از ا 158729 انيآبز ديتول زانيم 2009در سال  هيكشور ترك در

قفس در مزارع پرورش آب شور و لب شور و  آن تن8500تن بوده است  كه  حدود  75650حدود  زانيكمان بام نيرنگ

  .)FAO, 2011( شد . دي) تولppt 22مرمره( ياي) و درppt 18-17(اهيس يايدر كنار در ييايدر يها

غرب  سواحل در ايآب در ن كمان بايرنگ يقزل آال يمزرعه پرورش ماه20قزل آال در ديتول زانيم 1980در سال 

كمان در كشور  نيرنگ يقزل آال يماه ييايپرورش در زانيم ).Harache,1980د(يگزارش گردتن 290 يال 210فرانسه 

  ).Hoffman,1981( شدتن گزارش  504 بر بالغ 1981در سال نمارك دا

  كشور  يپرور يآبزجايگاه پرورش قزل آال در . 1-3



 

 زانيچند سال گذشته م يداشته و ط ييبه سزا تيكمان اهم نيرنگ يقزل آال يماه رانيا يپرور يدر صنعت آبز

نشان داده است كه  1389تا  1377از سال  يقزل آال يهماد يتول آمار .برخوردار بوده است يريآن از رشد چشمگ ديتول

 5/18 شيافزا يبه معن ديتول زانيم نياست كه ا دهيتن رس 91519تن به  34780كمان در كشور از نيرنگ يقزل آال ديتول

 مربوط به استان چهارمحال 1389قزل آال در سال  يد ماهين توليشتري. بباشد يسال گذشته م 12 يط  ديتول يبرابر

ران، يالت ايسازمان ش يسالنامه آمار( تن بوده است 12456و  14188ب برابر يو سپس استان مازندران بترت ياريبخت

1390 (.   

تن بوده است 73000ش از يتن ، ب580000زان يبا م 1388قزل آال در سال يسهم ايران از مجموع توليدات جهاني ماه

  ). FAO, 2010قرار داد( يو نروژ  در رتبه سوم جهان يليد كشورمان را بعد از شيزان تولين ميكه ا

  قزل آال يماه ويژگيهاي زيستي .1-4

سرد  انيانواع ماه گرياز سرعت رشد مناسبي نسبت به د ين ماهيا.است  يمقاوم يكمان ماه نيرنگ يقزل آال يماه

كه براي پرورش بسيار مناسب گونه اي است  يندر ميان آزاد ماهيان در جهان اول .(Cowx,2010)استبرخوردار  يآب

از  ينورس آن بخوب انيو ماه الروها .)FAO, 2011 وPage and Burr, 1991( است يافته يتشخيص داده شد و جنبه پرورش

 كيبه  ياستفاده كرده و به آسان يپرورش طيزئوپالنكتون ها و از غذاهاي دستي مصنوعي با اندازه مناسب دهان در شرا

پلت، به سرعت گسترش  يغذا ديبا فراهم شدن تول زي. پرورش آن ن)Sedgwick, 1995. (كنند يعادت م يمصنوع رهيج

ك يدر  يدائم يكوچ تا زندگرود  يك زندگياز  يدامنه ا را دارد. ط مختلفيدر شرا يزندگ ييتوانا ين ماهيا. افتي

   ).Stevenson, 1987( را دارد گراد يدرجه سانت 27 تا از صفر وسيعي ياچه) را داشته و تحمل دامنه حرارتيمحل (در

، ي، نرم تنان، سخت پوستان كوچك آبزدرون آب يو خشك ز ي، حشرات آبزيجانوراز الرو  يعيط طبيدر مح

ها اغلب  كنند. زئوپالنكتون يه ميتغذموجودات مستقر در رودخانه  گريز ديان ريان و ماهيان، الرو و بچه ماهيتخم ماه

 يوعن،  حشرات، انواع متيتواند از كرم خاك ين ميقزل آال همچن .شوند يآنها را شامل م ياز غذا يبخش قابل توجه ا

 Peter(ه كنديوانات كوچك درون آب تغذيو ح انواع ماهيان قطعات خرد شده ، يمارماه ،گويم ،ها از كرم

Landergren,1995(   



  

  

  

  قزل آال يماهپرورش  يها يازمندين .  1-5

در  اين ماهي يطيمح و زيستي يها يازمندين از ياطالع كافن كمان در گرو يرنگ يآال قزل يماه يپرورش اقتصاد

خواهيم  تر نيازها آشنا باشيم،به همان اندازه در امر پرورش موفق نيا به طوري كه هر چه بيشتر با باشد يم يط پرورشيمح

از عوامل بسيار مهم در موفقيت  يمصرفآب  يكيزيهاي شيميايي و ف ، آشنايي با ويژگييك مزرعه پرورش ماهيدر .بود

  ).1383،يتكثير و پرورش انواع  ماهيان است (عماد

  آب  يكيزيات فيخصوص. 1-5-1

دماي آب اگر. استدرجه  20تا  10بين  "معموال ن كمانيرنگ يقزل اال پرورش يبرادماي مطلوب : آب يدما

 به لحاظ جذب شود،درجه  20كه دماي آب باالتر از  و زماني ابدي يكاهش م يماه، تغذيه شوددرجه  10پايين تر از 

متوقف  يماهه يتغذ ،گراد برسد يدرجه سانت 6آب به كمتر از  ي.چنانچه دماگردد يدچار اختالل ماكسيژن مورد نياز 

  .)1384، يلكيو(گراد استيدرجه سانت 16تا  12 قزل آال يپرورش ماه يبرا درجه حرارت مطلوب .گردد يم

 دهياغلب با پد پرورش ين شده باشد. در استخرهاياستخر تام ت تا كفيشفافد يپرورش قزل آال با درآب:  تركدو

 باشند . ير گذار ميآن تاث جادياط آب استخر بر ير زنده موجود در محيزنده و غكه عوامل  ميروبرو هست كدورت آب

  .)Sedgwick, 1995( دارد ينقش منف توسط ماهي قزل آال در گرفتن غذاآب كدورت 

د ينبازان آن يو مشود  ياست را شامل مدر آب  محلول آب كه بصورت كل مواد جامد در آب:  محلول لقمواد مع

از  .شود يم يو مرگ ماه يموجب مشكل تنفس يبرانش ماه دررا رسوب آن يزشتر باشد يتر بيگرم در ل  يليم 800از 

ژه در مناطق مرتفع يبواد يو شدت نور ز يبر آفتاب سوختگرا در برا يماهمحلول در آب جامد گرم مواد  يليم 50طرفي 

  .)Sedgwick, 1995(كند يدر طول پرورش و محافظت م  يو كوهستان



 

 400د از ينبا زان آنيكردد كه م يرا شامل م ير گل و الينظمعلق در آّ ب  دكل مواد جامدر آب: معلق جامد مواد 

شود  يم يدر ماه ياختالالت تنفسژن محلول در آب و يهش اكسكا را موجب يز، شتر باشد يتر بيگرم در ل يليم

)Sedgwick, 1995.(  

  آب ييايميات شيخصوص. 1-5-2

 يپرورش ماه درمزارع .تر استيگرم در ل يليم 9-12 قزل آال يپرورش ماه يبراژن يمقدار مناسب اكس :ژنياكس

 ژن اشباع باشد.ياز اكسديبا يو آب ورود تريل گرم در يليم 5د حداقل ياستخرها با يژن در آب خروجيغلظت اكس

  .) 1386، يمشائ( استگرم  يليم 6قزل آال  يه مناسب ماهيژن در آب جهت انجام تغذيحداقل اكس

 ل آالقزپرورش  يبرا PH 5/8-5/6آب با  باشد. يمته يدياس ايدروژن در آب يون هيغلظت  انگر يب : آب تهيدياس

ن يو مخصوصا تخم والرو را از ب يتواند ماه يدرجه م 5/5تر از  نيپائ و 9 ياالب اسيديته با ييها آب مناسب تر است

 ).1379،يسار يلي(اسماع رندبب

زه ( يونير ياك غيآمون)  1اك به دو شكل در آب وجود دارد .يآموندر آب است  يار سمياز مواد بس :اكيآمون

. هر ار خطر ناك استيقزل آال بس يماه يبرازه يوني رياك غيآمون .وم )يون آمونيزه ( يونياك يآمون )2).  يشكل گاز

 يپرورش ماه يبرا برخوردار بوده و يبهتر تيفيكتر باشد آب از كيبه صفر نزداك در آب كمتر و يزان، مقدار آمونيم

تر باالتر يگرم در ل يليم1/0و  05/0د ازيآب نبا و آمونيوم اكيآمون پرورش قزل آال يبرا ..مناسب تر است

  ).1379،  ساري يليماع(اسباشد

 يو مزارع پرورش ماه يعيطب يها غلظت آن معموال در آبقزل آال است  يماه يبرا يسمب يك تركي: تيترين

 يا پسماندهاي يحاصل از كود ده يبات آليب با تركآّ ياثر آلودگ زان آن دريممكن است م ياشد ولب ين مييسالم پا

تر يگرم در ل يليم0/ 125د از يت در آب نبايترينزان يم .ش نشان دهديزاآب اف.ژنيا كاهش اكسيداخل استخر و  ييغذا

  ).1384، يلكي(وگردد يموجب مرگ ماهتواند  يمرا يباالتر باشد ز



ان يماه يترات برايت است . در مجموع نيترياك و نيآمو ن يكيولوژيون بيداسيده اكسيپد ييمحصول نها ترات:ين

،  ساري اسماعيلي(ن باشديان خطر آفرياهم ياند برا تو يتر ميگرم در ل يليم 200ش از يب يغلظت ها يولت نداشته يسم

1379.(  

 .نديآ يباشند بوجود م يم ميزيمنو  ميكه عمو ما كلس ييايقل فلزات يون هايكاتوجود در اثردر آب ها  كل: يسخت

تر يگرم در ل يليم 400 يال 100ن يب در آب شيرين ن كمانيرنگ يقزل آال يپرورش ماه يكل برا يسختمقدار مناسب 

  ).1384، يلكي(وباشد يم

 آب الكتريكي هدايت..  باشد مي آب در موجود هاي يون دهنده نشان آب الكتريكي هدايت  : هدايت الكتريكي

شوري زياد، اسيدي يا  افزايش مي يابد.هدايت الكتريكي  ،و با افزايش غلظت يون ها  ) 0.05(باشد مي كم بسيار خالص

 430هدايت الكتريكي مناسب جهت پرورش ماهي قزل اال حدود  بودن محلول، ضريب هدايت را زيادتر مي كند.بازي 

    )1385ميكروموس بر سانتي متر مربع است.(ارجمندي و همكاران،

گاز كربنيك و ميزان آن در آب محيط پرورش هر چه به صفر نزديكتر باشد آن آب داراي شرايط بهتري است 

مقدار آن صورت عدم حضور ساير مواد آالينده ميلي گرم در ليتر گاز كربنيك است و اگر  2داراي  .آب خيلي خوب

ميلي  10مناسب ميباشد . در اين غير صورت وجود  هنوزميلي گرم در ليتر هم برسد آن آب براي پرورش  12تا در آب 

ميلي گرم در  16كربنيك در آب نبايد از حداكثر گاز  .گرم گاز كربنيك در آب براي ماهي سمي و كشنده خواهد بود

  . )  1384ليتر تجاوز نمايد (ويلكي ، 

  

  سوابق تحقيق . 1-6

  . سوابق تحقيق در ايران1-6-1

آب لب  يخاك يد در استخرهايو عملكرد تول يبهبود بهره ور يدر بررس يقي)در تحق1388(ه و همكارانزاديعل

 زي توده ش وزن،يرشد، درصد افزا يفاكتورها كه جه گرفتينت يم هكتارين يدر استخر ها پرورش قزل آال شور



 

مار يبا ت يدار يشتر و اختالف معنيط محصور بيمار محيدر ت ييغذا يژه و بازدهيت، نرخ رشد وي، شاخص وضعيينها

  داشت شاهد

 و ppt 8/0نيريو ش  ppt3  ن كمان در آب لب شوريرنگ يقزل آال يپرورش ماهبا  يقيدر تحق) 1388( جعفريان

ت يآب لـب شـور از قابل زانين ميا قـزل آال در يگر نشان داد ماهيكديبا  روز 40در طول  سه عملكرد رشد آنهايمقا

در آب لب شور ه يو تغذ رشد يمترهادر ارتقاء پارا ين ماهيا ييبرخوردار بوده و توانا يخوب يكياكولوژ يسازگار

  است بوده ترن باال يرينسبت بـه آب ش

بر  يكالر لويك 4200،  3900، 3300،3600) ييغذا يها رهيج يسطوح مختلف انرژ ريتأث ي) در بررس1386(يسينف

گرم  93وزن  نيانگيكمان با م نيرنگ يقزل آال يالشه ماه باتيرشد و ترك يگرم موجود زنده ) بر شاخص ها لويهر ك

 يشاخص ها  ييغذا رهيدر ج يسطوح انرژ شيجه گرفت . با افزاينت در آب لب شور افتهيروز پرورش  90در مدت 

  دارد  شيافزا زيالشه ن يرشد و چرب

 متر مربع 3000در استخرهايي با مساحت  را يگرم 25 يان قزل آاليماه ق خوديدر تحق )1386(و همكاران  يسينف

 ين وزنيانگيبه م ppt 11حدود  يروزه  و در شور 120ك  دوره پرورش يدر، در متر مربع  يماه عدد 4و2در تراكم 

قطعه در متر مربع هر  2در استخر با هواده و استخر بدون هواده در تراكم  يد ماهيزان توليگرم رساندند .م  240-230

  تن بوده است . 9/1د يزان توليع مقطعه در متر مرب 4با تراكم  يتن و در استخر با هواده1/1-2/1ك حدودي

 شور لب آبهاي در قزل آال پرورش وضعيت بهينه كردن درخصوص 1379 تا1375  هاي سال طي و همكاران نفيسي

بچه  ،نشان داد   1380در سال  تحقيقات اينجه يرا به انجام رساند ،نت يمطالعات يزد استان يخاك يزيرزميني در استخرها

قطعه درمتر مربع  1-3روزه  در تراكم 150ك دوره پرورش يدر طول   ppt10 يگرم در شور 15 ينن وزيانگيان با ميماه

  متر مربع برسند 1000لو گرم در يك 380-620ن يانگيد ميزان توليم ،گرم  220-270 ين وزنيانگيتوانندبه م يم

 كمان رنگين آال قزل به پرورش اماقديزد  بافق در منطقه)ppt 10(شورداخلي لب آبهاي درن بار ياول )1375عليزاده(

تن در  5/2 –0/3توليد با قزل آال در آب لب شور منطقه يو پرورش ماه يج حاصل نشان داد امكان نگهدارينتانمود.

  وجود دارد .هكتار



  سوابق تحقيق در جهان .1-6-2

 از زل آال ناشيرشد وپرورش ماهي قروي عكس العمل هاي رفتاري و  يتحقيقات زيدر خارج از كشور ايران ن

   انجام گرفته است. قزل آالي رنگين كمان ماهي  شوري بر روي تغييرات

 قابليت كمان رنگين آالي قزل ،ماهي مختلف پرورشي ماهيان بين در داد نشان) Grizzle )2001 و Altinok مطالعات

 ار برخورد بااليي بسيار اي تغذيه و رشد ازعملكرد شيرين آب به نسبت و داشته باال هاي شوري درتحمل را خوبي بسيار

 باكمان  رنگين آالي قزل براي پرورش  استراليا غربي جنوب ) در2008و همكاران ( Partridgeدرتحقيق  .بوده است

 بدست درصد90 بازماندگي  و ميزاندرصد  97غذايي تبديل ضريب ميزانليتر  در گرم 14 شوري با چاه آب از استفاده

 20و  14 يقزل آالها مختلف  نشان داد يهايپرورش قزل آال در شور يرو )Grizzle )2004و  Altinok قيج تحقينتا .آمد

درصد  18 ، يگرم 30ان ير در بچه ماهيزان ، مرگ و ميم يول ستنديتر نيگرم در ل 18 يقادر به تحمل تنش شور يگرم

ن كمان يرنگ يپرورش قزل آال يبر روقات انجام گرفته  يدر تحق1983تا 1982 يسالها يط يوگسالويدر كشور  .بود

ماهه از وزن متوسط  14ن در دوره يريافته در آب شيان پرورش ين گزارش شد كه ماهيريدر قفس در آب لب شور و ش

 100ه يماه در آب لب شور از وزن اول 14همان زمان  يدند و در طيگرم رس 700و  400ب به وزن يگرم بترت 200و  100

 پرورش يبرا )1980( Wildeو  Dijkema يبررس.)Edwards, 1984( دنديگرم رس 2400و  1900ود گرم به وزن حد 200و 

قزل آال  ينشان داد كه پرورش ما ه دريايي در آب شور درقفسهاي رنگين كمان آال قزل و اطلس آزاد اقيانوس ماهي

 كه نشان داد )Wolf )1971و  McKee قيحقتج يبرخوردار بوده است.نتا يج قابل قبوليا از نتايدر آب در آزاد يمانند ماه

 و بقاء ميزان ppt 20 از باالترهاي مختلف  را تحمل كند  ولي  در   شوري كمان قادر است در رنگين آالي قزل ماهي

  .يابد مي كاهش آن رشد

 .  اهداف تحقيق1-7

 زل آال استخر ها پرورش ماهي ق لب شوردر فاكتور هاي فيزيكي و شيميايي آب تغييرات تعيين •

 بازماندگي ماهي قزل آال در طول دوره پرورش در استخر هاي خاكي ميزان تعيين •

 آالدر آب لب شور در منطقه اسفراينل تعيين فاكتورهاي رشد ماهي قز •



 

  

   



  دوم فصل

  . مواد و روش ها 2

  :محل و زمان پرورش. 2-1

وي، با مساحت چهار هزار هكتار در شركت كشت و صنعت اسفراين وابسته به آستان قدس رضمحل اجراي تحقيق 

شرقي  57،  33،  17شمالي و   37، 47، 61جنوب غربي بجنورد و در غرب شهرستان اسفراين با مختصات جغرافيايي 

حلقه چاه با دبي  36قرار دارد.  اين منطقه واجد آب و هوايي بياباني با زمستان هايي سرد وخشك مي باشد اين واحد از 

براي كشاورزي غير قابل استفاده هستند و از بدليل شور شدن برخوردار است، آب برخي از  چاه ها آب متفاوت  ECو 

. سطح وسيعي از اراضي منطقه به علت شور ي باالي خاك و آب استطرفي زمين هاي اطراف اين چاهها نيز شور شده 

 ، اين اراضي انجام گرفته است از بخشي تحقيق حاضر در كهبراي هر گونه فعاليت كشاورزي غير قابل استفاده مي باشد

 3000 حدوداسفند در استخر خاكي انجام شد. وسعت هر يك از استخرها  25مهر تا 15از  پرورش ماهي قزل آال

استخرها واجد خروجي ( مونك ) در ضلع شمالي بوده و آب ورودي از  ضلع  جنوبي به استخر  . مترمربع. بوده است

  وارد مي شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  يقزل آال در آب لب شور استان خراسان شمال ي. منطقه پرورش ماه 1-2شكل

  



 

  آماده سازي استخرها .2-2

ابتدا جهت ضد عفوني استخرها و بهبود شرايط بستر استخرها در شرايط مرطوب آهك پاشي با آهك زنده به ميزان 

سانتيمتر  100گيري اوليه استخرها تا ارتفاع. سپس آب )1386(شكوريكيلو گرم در كف و ديواره استخرها انجام شد 200

. براي بهبود  متر پس از معرفي بچه ماهيان به استخرها انجام شد 9/1صورت گرفت. آبگيري تكميلي و نهايي تا حد 

كيفيت آب مورد مصرف، آب خارج شده از چاه  قبل از ورود به استخر، از باال بشكل ريزشي بر روي سبدهاي فلزي 

  ) .3-2و 2-2( شكل ي شد تا آب هوادهي شده و از ميزان اكسيژن محلول بيشتري برخوردار گردد مشبك ريخته م

  ) راست(و در حال آبگيري )  چپ( .استخرهاي  پرورش ماهي قزل آال قبل از آبگيري  3 -2و 2-2شكل

  

  :ن آبيمنبع تام .2-3

و  18100در هزار و هدايت الكتريكي    24/5و 95/12 اوليه حلقه چاه با شوري 2از استخر ها  مورد نياز براي آب  

رسيدن به استخرهاي پرورش با هم مخلوط شده و پس از تعديل در مسير  خارج شده و سپس چاهاززيمنس ميكرو 8360

 . جهت مناسب نمودن شرايط تهويه آب وارد مي شداستخرها به  و هدايت الكتريكي از طريق لوله هاي آبرسان شوري

تامين اكسيژن مورد نياز  بويژهوم و تجزيه غذاي داده شده سحاصل از متابولي و مواد نامناسب ع گازهااستخرها جهت دف

  ) 5-2و  4-2(شكل مستقر شده بود ) SPLASHقارچي(در هريك از استخرها دو دستگاه هواده  ماهيان



  

  

  

  

  

  

  

  (چپ ) در حال هوادهي  يآبگير پس از  و استخر ( راست ) . نحوه آبگيري استخرهاي  پرورش 5-2و  4-2شكل 

  

  ين بچه ماهي. تام2-4

 عدد از 61000ان به تعداد كل يروز كوه مازندران بوده است. بچه ماهيف از منطقه ان قزل آاليمحل تامبن بچه ماه

ت يحمل شده و سپس با رعا پرورش يخاك ياستخر ها محل دو جداره به يبا تانكرها در سه نوبت مهرماه سيزدهم 

بچه ماهي قزل آال با مينگين  عدد15000ك تعداد يشماره دند. در استخر يگرد يمعرفها ج به استخريبتدر ييهمدما

ره يگرم ذخ SE5/1±7/22ن وزن يانگيعدد با م 23000، در هراستخر  3و  2شماره  يدر استخرها و SE0/1±0/32وزني 

  شدند. يساز

  

  خرتاس آب يفيك ي. فاكتورها2-5

 يكيزيف يفاكتورها د.يو ثبت گرد يرياندازه گ يوه ايآب روزانه با استفاده از دماسنج ج يدر طول پرورش دما

 با ژن محلولياكس امالح محلول، اسيديته، دما، ،هدايت الكتريكي آب چاه و استخرهاي پرورش مانند شوري، ييايميوش

وم، يترات، فسفات، آمونيت، نيترين يريگ اندازه يبران يهمچندر محل )PCD650(پارامتر ياستفاده از دستگاه پرتابل مولت



 

 
 

استاندارد متد اندازه مطابق با روش شگاه يبه آزمااستخرها نمونه آببا انتقال  ميزيم و منيكلس يون هاياك، و يآمون

   )Eaton et al., 2007(ها انجام شد . يريگ

ض آب يآب استخرها تعو يرهاط فاكتويشراتوجه به ديگر ت آب و يشفافميزان در طول دوره پرورش با توجه به 

با توجه به ميزان اين تعويض گرفت كه  يروزانه با ورود آب تازه و خروج آب از مونك ها انجام م يدر نوبت ها

سه استخر  يآب برا يبهساز يند هايه فرآيكل .ه است درصد حجم آب استخرها بود 15-20حدودشرايط آب استخرها 

  ) 7-2و  6-2( شكل مشابه بوده است.

  

  

  

  

  

  (چپ ) ماهيان پرورشي در استخر تجمع و (راست )حال هوادهي. استخر پرورش در  7-2و  6-2شكل 

  

  انيماه يغذاده خوراك و. 2-6

 شد بطور دستي انجامن آب استخرها يانگيم ين دمايو همچن يماه و وزن ان در استخر با توجه به تعداديماه يغذاده

سه درج يبتدر و رشد  ماهيان ديط جديبه مح يريپس از عادت پذنوبت و س ). در ماه اول در چهار1383(عمادي، 

ن يزان پروتئيم .ه شديفرادانه شهر كرد تهشركت  ازان يمورد مصرف ماه يغذا .صورت گرفتدو نوبت در روز  وسپس

  بوده است. يمعمول تجار يدرصد مطابق با غذا ها 15 يزان چربيمودرصد 40ره يج

  نزيست سنجي ماهيا. 2-7

با هدف اطالع از  يك ماه در طول دوره پرورش در دوره هاي زمانيو يخاك يان به استخر هايماه يمعرف يدر ابتدا

هنگام  در انجام گرفته است همچنين  در پايان دوره پرورش انيماه يست سنجي، ز سالمت و وضعيت رشد ماهيان 



 ي به شرح رابطه ها جهت تعيين شاخص هاي رشد  لو وزن ك يثبت طول چنگال برداشت نهايي زيست سنجي ماهيان با

  .  انجام شد 7-2تا  2-1

نشان دهنده افزايش  كه  ،آمدبدست  ان هر استخريماه ) براي1-2( رابطه از افزايش وزن ماهيان ميزان: افزايش وزن بدن

  .وزن بدن هر عدد ماهي بعد از اتمام دوره پرورش در تيمارهاي مختلف بود

    WG = Wf – Wi  (Tacon, 1990) : )1-2(رابطه 

Wiه (گرم)، ي: وزن اولWf(گرم)، ي: وزن نهائWGش وزن (گرم)ي: افزا  

  يد.محاسبه گرد )2-2بشرح رابطه (فولتون  از رابطه 2شاخص وضعيتيا  يچاق يبضر

  Austreng, 1978)( CF = (Wf / L^3) × 100 ):2-2(رابطه 

Wfي: وزن نهائ ،Lي: طول چنگال ،CFيچاق بي: ضر  

  .ديمحاسبه گرد )3-2(رابطه   كه ازيك شاخص بررسي وضعيت رشد وزني ماهي است  3ضريب رشد ويژه

SGR % day ):3-2رابطه(
-1

 = [100 × ((ln Wf – ln Wi) / t))]   ،(Hevroy et al., 2005)  

tپرورش،  ي: تعداد روز هاWiه (گرم)، ي: وزن اولWf(گرم)ي: وزن نهائ  

  يد.محاسبه گرد )4-2( رابطه از 4درصد بازماندگي

  SR = (Nf / Ni) × 100  ،(Ai Q et al., 2006)): 4-2رابطه(

 )Niشده،  يره سازيان ذخي: تعداد ماهNfيان زنده نهائي: تعداد ماه( 

  د.يگردمحاسبه  )5-2رابطه (از  5غذا يبازده

  )De Silva, 1995( FE = WG / FI  ):5-2رابطه (

WG(گرم) ش وزني: افزا  ،FIيمصرف ي: غذا  

  .محاسبه گرديد )6-2( ي از رابطه 6ضريب تبديل غذايي

                                                
2
 CF  : Condition factor 

3
 Specific Growth Rate : SGR 

4 Survival Rate : SR 

5 Food efficiency (FE) 



 

   FCR = FI/ WG  (De Silva, 1995, Abdel-Tawwab et al., 2008)): 6-2رابطه(

WG(گرم) ش وزني: افزا ،FI(گرم) يمصرف ي: غذا  

  .تعيين شد )7-2(از رابطه  7نيپروتئ يينسبت كار آ

  ) (PER = WG / PI  ،Helland et al., 1996, Abdel-Tawwab et al., 2008 ):7-2رابطه(           

WGش وزن(گرم)، ي: افزاPI(گرم) ين مصرفي: پروتئ  

  يل آماريه وتحليتجز . 2-8

اين تحقيق با هدف امكان سنجي پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان در منطقه اسفراين در خراسان شمالي 

متري و دو حلقه چاه عميق با آب لب شور)  3000 خاكي جود (سه استخرصورت گرفت. لذا با توجه به امكانات مو

عدد ذخيره سازي  15000گرم به تعداد  32±1 ي باميانگين وزنيبچه ماهياندراستخر يك فرايند تحقيق آماده شد. ابتدا

 3و 2ستخر هاي در ا صورت گرفت و بدليل كمبود بچه ماهي در اين وزن بناچار براي يكسان سازي زيتوده بچه ماهيان

استفاده شد. در اين  3و2در هر يك از استخرهاي عدد 23000گرم و به تعداد 7/22±5/1با ميانگين وزنياز بچه ماهي 

 )است مخلوط شده با هم  ي پرورشقبل از ورود به استخرهادر مسير  چاهدو حلقه  (آب  مورد استفاده بررسي منبع آبي

سنجي  و امكان تا روند بررسي گرديدوده مشابه براي هر سه استخر استفاده زيتازوبوده  يكسان براي هر سه استخر

با كمترين اختالف بين استخر ها  صورت گيرد. داده هاي مربوطه (زيست سنجي بچه ماهيان و قزل آال  پرورش ماهي

فت. البته براي صورت گرآمار توصيفي تجزيه تحليل آماري بصورت ثبت و   Excel, 2010تغذيه ماهي) در نرم افزار 

از ي آن تجزيه و تحليل آماري داده ها  و ارزيابي كيفي خوراك ماهي  و برايو  مقايسه ميانگين هاي پارامتر هاي رشد

پارامتر هاي فوق بين سه  ميانگينبا تشكيل جدول آناليز واريانس استفاده شد و مقايسه  Spss (Version.18)برنامه آماري 

  دن، بروش آزمون دانكن در سطح پنج درصد انجام شد. پس از معني دار بواستخر 

                                                                                                                                                            
6
 Food Conversion Ratio (FCR) 

7 Protein efficiency ratio (PER) 



  سومفصل 

  ج ينتا. 3

  ورودي به استخر  فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب . 3-1

استخرها در طول  يريآبگ يمورد مصرف برا آب يئايميوشكيزيف يفاكتورها يريبدست آمده از اندازه گ جينتا

با  قبل از ورود به استخرها چاه در محل دوحلقهخارج شده ازالزم به ذكر آنكه آب  .بود 1-3پرورش بشرح جدول 

  يكديگر مخلوط شده و در محل ورود به استخر ها از يك لوله آبرسان خارج مي شد .

  استاندارد) يخطا±نيانگي(م ورودي به استخرها لب شور آب ييايميكو شيزيف يزان پارامترهايم . 1-3جدول 

  مقدار  پارامترهاي آب

  5/17±5/1  )سانتي گراد (آبدرجه حرارت 

  l/mg( 3/0±1/6محلول ( اكسيژن

  2/8±2/0  پ هاش

  g/l( 6/0±1/11شوري (

  )l/mg( امالح محلول در آب

 )l/mg(سختي كل

450±7500  

400±4000  

  l/mg(  37±578(يون كلسيم

  l/mg(  45±715 يون منيزيم(

  cm/µs(  1100±15500هدايت الكتريكي(

  l/mg(  02/0±07/0 فسفات(

  l/mg(  0/0±001/0 نيتريت(

  l/mg(  02/0±15/0 نيترات(

  l/mg  06/0±30/0 يون آمونيوم

  l/mg(  001/0±003/0 آمونياك(

  >II ) l/mg(  1آهن 

  >III ) l/mg(  1آهن 

  

  



 

  پرورش  يآب استخر ها ييايميكو شيزيف ياكتورهاف .3-2

آب  در طول دوره پرورش . شد يپرورش م ييوارد استخر ها يبصورت باراناز طريق لوله آبرسان  چاهآب  

مي حاصل  يراتييتغ ،استخرها ط آبيفعل و انفعاالت درون محو  يطيعوامل محر يتحت تاثوارد شده به استخر ها 

ج ينتا است.2-3جدول بشرحطول دوره پرورش  دراستخرها  آبثبت شده  يپارامتر ها تغييرات نيانگيم .نمود

ند ه انبود يدار آمار ياختالف معن يدارا بايكديگر  آب استخر ها يائيميكو شيزيف ينشان داد كه پارامتر ها

)05/0>P.(  

  استاندارد) يخطا±نيانگي(مپرورش ياه استخر درلب شور آب ييايميكوشيزيات فيخصوص . 2-3جدول 

  3استخر شماره   2استخر شماره   1استخر شماره   آب يفيك يپارامترها

  mg/l(  4/0±7/8  5/0±4/8  9/0±0/8 (ژن محلولياكس
pH 3/0±8/7  2/0±7/7  3/0±6/7  

  g/l (  4/0±1/13  4/0±3/13  7/0±5/13( يشور

  mg/l(  350±9360  390±9570  500±9990(محلولمواد جامد 

  mg/l(  33±833  51±915  107±957م(يكلس

  mg/l(  42±915  67±1013  123±1074م(يزيمن

  ms/cm( 4/1±7/18  2/1±0/19  3/1±5/19(يكيت الكتريهدا

/mg/l(  040/0±130فسفات(

0  

060/0±175/

0  

087/0±198/

0  

  )mg/lت(يترين

  )mg/lسختي كل(

001/0±004/

0  

370±5850  

001/0±006/

0  

400±5950  

001/0±007/

0  

450±6100  

  mg/l(  1/0±5/0  1/0±4/0  1/0±6/0يون آمونيوم(

  mg/l(  07/0±85/0  50/0±90/0  30/0±97/0نيترات(

  

 بر اساس داده هايدماي هوا قرار دارد و مشابه با هم كاهش يا افزايش نشان مي دهند تغييرات دماي آب تحت تاثير 

به  مشاهده مي گردد  وليتا حدودي از دماي هوا تاثير پذيرفته است  اگرچه استخرها درجه حرارت آب 3-3جدول

درجه سانتي گراد  17-18دليل جريان ورودي آب تازه از چاه كه از درجه حرارت تقريبا ثابت در محدوده دمايي 



 ،دمايي آب اين شرايط وشده بود  ، زمستان در فصل بويژه جب تعديل دماي آب استخر هاومبرخوردار بوده است 

  مهيا نموده بود . در طول دوره پرورش  امكان غذا دهي هر روزه به ماهيان را

  

  پرورش در طول دوره . تغييرات دماي آب استخر هاي 3-3جدول 

 15رهدردو ميانگين

  روزه

  درجه حرارت آب  ميانگين حداقل

  ( درجه سانتي گراد )

ميانگين حداكثر درجه حرارت 

  (درجه سانتي گراد ) آب

  18  16  دوره اول

  17  14  دوره دوم

  17  14  دوره سوم

  16  13  دوره چهارم

  16  12  دوره پنجم

  15  12  دوره ششم

  14  11  دوره هفتم

  12  10  دوره هشتم

  12  9  دوره نهم

  16  12  دوره دهم

  17  14  دوره يازدهم

  

   غذا يكارائان و يماه يست سنجي. ز3-3

تا  3گرم در استخر 340وزن نهايي ماهيا ن در پايان دوره پرورش از حداقل ، 4-3نتايج آورده شده در  جدولبراساس 

و  367، 448بترتيب  در استخر ها ي يك ،دو و سه ماهياناست .ميزان افزايش وزن  گرم در استخر يك470حداكثر 

  . )3-3الي  1-3شكل ( گرم بوده است . 317

نهايي بدست آمده از استخرهاي پرورش نيز از حداكثر به حداقل در استخرهاي دو ،سه و يك بترتيب با ميزان  زي توده

.بيشترين ميزان د هد  نشان مي نتايج ميزان بازماندگي ماهيان در استخر ها.كيلوگرم بوده است6416و 6882، 7355توليد 



 

در صد  82و  88با ميانگين پس از آن استخرهاي سه و دو  بوده است و درصد  91با ميانگين  بازماندگي دراستخر يك

  .  )4-3(جدول. قرار داشتند

بين ميانگين وزن نهائي و ضريب رشد ويژه در استخر يك با استخر ه ياول يره سازيج نشان داد كه با توجه به ذخينتا

ن وزن يانگين مي، بيزان بازماندگيل تفاوت در ميبدل ني. همچن) p>05/0مي باشد( يدار ياختالف معنو سه هاي دو 

ل يب تبدين ضري)،. باالترp>05/0د (يگرداختالف معني دار نيزو سه  دو يها استخرژه  در يب رشد ويو ضر ينهائ

ه است ديثبت گرد 3ان استخر يدر ماه يب چاقيرن و ضيپروتئ يغذا، نسبت كارائ ين بازدهيو به تبعه آن كمتر يغذائ

)05/0<p،(  .جدول)4-3. (  

  

  

  

  

  

  

  سنجي (چپ ) ت. ماهيان قزل آال صيد شده جهت زيست سنجي (راست )و ماهي قزل آال آماده زيس 2-3و1-3شكل 

  

  



 

   طاي استاندارد)خ ±(ميانگين در آب لب شور پرورش دورهقزل اال در  يماهه يرشد و تغذ يپارامتر ها .4-3جدول 

  3استخر  2استخر  1استخر  هيو تغذ رشد يپارامتر ها

  a  0/1±32  a  5/1±7/22  a  5/1±7/22  وزن اوليه(گرم )

  a 17±470  b 13±390  c 12±340  ميانگين وزن نهايي( گرم )

 a 5/0±6/31 b 4/0±2/30 b 4/0±9/29  متر ) يميانگين طول نهايي( سانت

  a 448  b 3/367  c 3/317  رم )ميانگين ميزان افزايش وزن ( گ

  23000  23000  15000   يره سازيه  ذخيتعداد اول

  88  82  91  ميزان بازماندگي ( % )

  6882  7355  6416  نهايي(كيلوگرم) زي توده

  ab 01/0±90/0  a 02/0±88/0  b 02/0±82/0   (FE)بازدهي غذا

 a 01/0±50/1  b 01/0±42/1  c 03/0±29/1  (CF)ضريب چاقي

  PER(  ab 03/0±22/2  a 05/0±26/2  b 06/0±11/2(آيي پروتئيننسبت كار

SGR, % day) ضريب رشد ويژه
-1

)  a 00/0±60/1  b 01/0±51/1  c 02/0±40/1  

  b 01/0±14/1  b 02/0±18/1  a 04/0±25/1  (FCR)ضريب تبديل غذايي

مختلف تحت  يها ين شوريدار ب يف نشان دهنده اختالف معنيس در هر ردين باال نويحروف الت              �

  درصد است.  5آزمون دانكن در سطح 

  

  

  

  

  پس از برداشت نهاييدر آب لب شور قزل آالي رنگين كمان  . ماهيان پرورشي  3-3شكل

  



 

آورده شده  4-3در طول دوره پرورش در شكل روند تغييرات وزن ماهيان قزل آالي پرورش يافته در آب لب شور 

پرورشي در آب لب شور تغييرات و تفاوت وزن بين ماهيان در سه استخرچگونگي بيانگر  است ،در اين شكل ، نمودار

  است .

  

  شور  روند رشد وزني ماهي قزل آال در آب لب . 4-3شكل



  چهارم فصل

  يريجه گيو نت . بحث5

ي، بهره برداري اقتصادي از آب مناطقي يكي از فعاليت هاي مرتبط با صنعت آبزي پروري در آبهاي داخلامروزه 

از مناطق  ياريبس وجود منابع آبهاي شور زيرزميني دره با توجه ب ،اين مسئله است كه تحت تاثير شوري قرار گرفته اند

استان خراسان شمالي ، از جمله  از نقطه نظر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميت زيادي است.كشورمان 

به گونه اي كه قابل استفاده در  اي آن در بعضي مناطق ( اسفراين ) به شوري گراييدهه است كه آب چاهاستانهايي 

 ايناز مي توان با برنامه ريزي درستكه است واز طرفي خاكهاي حوزه اين منابع نيز شور شده  نمي باشد كشاورزي

  ول مناسب استفاده نمود . در فص ماهي قزل آالي رنگين كمانبراي پرورش  )شور و خاك آب (منابع

الي رنگين كمان، كيفيت آب است.كيفيت آب آ كي از مهمترين عوامل مؤثر در سيستم توليدو پرورش ماهي قزلي

باشد.  پروري يكي از مهمترين عوامل در تعيين امكان پرورش، نوع گونه پرورشي و همچنين برنامه پرورشي ميدر آبزي

هاي شيميايي آن از عوامل بسيار مهم در موفقيت تكثير و پرورش ماهيان  ويژگيبنابراين كيفيت آب و آشنايي با 

در مناسب  رشد عملكردقزل آالي رنگين كمان يكي از گونه هاي مقاوم به شوري واز آنجا كه  ).1384،است(عمادي 

در شرايط ن كمان يرنگ يقزل آال يبر رواخير  دههطي  يمطالعات، (FAO,2010) مي باشد شور  يو حت آبهاي لب شور

، ولي با توجه به ه استانجام شددر واحد سطح  ، بهينه سازي روش پرورش و افزايش توليدمختلف  يها يرشوبا آب 

متناسب با شرايط هر ي تنوع كيفيت منابع آبهاي شور داخلي الزم است تحقيقات در اين زمينه ادامه يافته و راهكار

ي  قزل آال ماهي رشدسازش پذيري و قابليت تعيين امكان سنجي واضر باهدف ق حيتحقاساس  اينبر .يافت شود منطقه 

  . انجام گرفته است ،  گرم در ليتر14تا شوري در استخر خاكي  رنگين كمان

 است. در صد بازماندگي قابل قبول  د،يط جديان به محيبچه ماه يريدر سازش پذ ياصل ياز سنجش ها يكي

ت ين قابليهر موجود است. ا يانفراد يت هاياز قابل يد، حاكيط جديك با محيولوژيزيدل فدن به تعايرس ين توانائيبنابرا



 

با  يطيط محيان در برابر شرايماه يانفراد يدارد. توانائ يبستگ يها به جنس، گونه، سن و اندازه (وزن و طول) هر ماه

  . );Sanchez-Lamadrid, 1998 وFarabi et al., 2009 (گردد يشتر ميش اندازه بيافزا

درصد در استخر هاي پرورش مي توان نتيجه گرفت كه عليرغم  82و  88، 91بازماندگي با توجه به در تحقيق حاضر

در ال با شوري محيط پرورش بخشي از بازماندگي بيشتر در استخر يك آ سازگاري و تحمل عمومي بچه ماهيان قزل

تواند به دليل وزن مناسبتر بچه ماهيان معرفي شده به استخر مقايسه با ميزان بازماندگي در استخر هاي دو و سه مي 

و  Altinok . باشد بوده گرمي)22در قياس با وزن بچه ماهيان معرفي شده به استخرهاي دو و سه ( )يگرم 33يك(

Grizzle )2004 گرمي تحمل تنش شوري  20و  14) طي تحقيقات خود بيان داشتند ، ماهي قزل آالppt 18  .اما را ندارد

گرمي داراي تحمل بهتري نسبت به شوري مذكور است. بنابراين مي توان عنوان نمود كه با افزايش وزن ماهي  30ماهي 

توانايي .و تحمل در برابر شوري در ماهي قزل آال، سير تحمل  در برابر شوري محيط در اين ماهي افزايش يابد

موثرترين عواملي  .)McCormick, 2001ير اندازه بدن مي باشد (سازگاري و تنظيم اسمزي در آب شورتر تقريباً تحت تأث

ازغذاي مصرفي مناسب افزايش مي دهد،دما و اكسيژن محلول در آب  حداكثري توانايي ماهي قزل آال رادر استفاده كه

مصرف شده  يشود حداكثر هضم وجذب غذا اين دو فاكتور حياتي موجب مي دامنه تغييرات بودن مناسب ميباشد،

از يژن مورد نيمقدار اكساز آنجا كه  نجام شود و ماهي قزل آال از شاخص هاي رشدي مناسب برخوردار گردد .مضا فا ،ا

ن منظور يبد بوده وحالليت آن بطور نسبي كمتر است ،شتر ين بيريشور نسبت به آب ش لب ط آبيقزل آال در مح يماه

در  نيز يدستگاه هواده ازادهي وبهبود آب ورودي به استخرها وجهت ه ياستفاده از روش بارانعالوه بر تحقيق ن يدر ا

و استفاده  كند ،هوادهي فعاليت هاي خود بيان مي حاصل از نتايج در  ) Boyd )1998 است.  استفاده شده دوره پرورش،

دو ه .اين دستگابه عنوان بخش مهمي از آبزي پروري تجارتي مطرح است از دستگاه هواده در استخر هاي پرورش 

وارد كردن هوا يا اكسيژن به محيط آب استخر پرورش وبه  را دراستخرهاي پرورش آبزيان بعهده دارد ،عمل عمده 

گردش در آوردن آب استخر ، كه با انجام اين اعمال كه منجر به هوادهي در آب استخر مي شود ، استخر هاي پرورش 

. در اين شرايط ماهيان بهتر غذا مي خوردند و در برابر مي گردنداز شرايط بسيار مناسب تر و با كيفيت بهتر برخوردار 

بيماري ها مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهند ،بنابراين مرگ ومير كمتري دارندوضريب تبديل غذايي نيز بهبود مي 



گر مجموعه موارد فوق موجب آن گرديد تا شاخص هاي رشد بدست آمده در تحقيق حاضر در قياس با دي يابد .

  ) از نتايج و مقادير مناسب تري برخوردار گردد . 1-5تحقيقات انجام شده (جدول 

ان يجهت پرورش ماه يمورد بررس ي) نشان داد كه فاكتورها3-4ن كننده استخر ها (جدوليآب تام يج بررسينتا

آب  يج بررسين نتايهمچن .قرار داشته است بدو معرفي به استخرها بچه ماهيان رشيقزل آال در دامنه تحمل و پذ

،  ير زنده ( ماهير عوامل زنده و غيل تاثي) نشان داد كه به دل4-3در طول دوره پرورش (جدول. يخاك ياستخرها

(چاه)  يپرورش با منبع آب ورود ي، آب استخر هاآب طيروزانه) بر مح ي، غذا ده يو جانور ياهيگ يعيدات طبيتول

 يآب استخر ها ييايميكو شيزيف ياست.پارامتر ها هيان همچنان مناسبما ه ولي براي حياتبود يتفاوت هائ يدارا

ان قزل آال قرار داشته است و اختالف ين استفاده از هواده، در دامنه تحمل ماهيض روزانه و همچنيل تعويبدل يخاك

با  زمون دانكن)، آ >05/0pد (يآب استخر ها در طول پرورش مشاهده نگرد يائيميكوشيزيف ين پارامتر هايب يدار يمعن

 ييايميكوشيزيط فيو تحمل شراسازگاري ان عالوه بر يبچه ماه، ه يرشد و تغذ يفاكتور ها ج بدست آمده ازينتاتوجه به 

به  انجام داده وخود را  يكيو متابول ياتيح يت هايفعال يحاكم بر آب استخرها در طول دوره پرورش به خوب يشور و

ان دوره پرورش برخوردار يدر پا مناسب يبازماندگ از ضمن سالمت عموميو افتهيدست  يمناسب يرشد يشاخص ها

ب يرشد و ضر يفيك يدن به شاخص هاير گذار در رسياز عوامل تاث يرسد كه برخ يبنظر م ).5-4بودند (جدول. 

ره يختراكم ذحفظ شرايط كمي و كيفي آب در دامنه مناسب ، رعايت  مربوط به قين تحقيمناسب در ا يل غذائيتبد

 7/7 ، 5 در استخرها انيبچه ماه هياول يره سازيتراكم ذخبوده است. و ط پرورش يدر محتوليدات طبيعي و وجود  يساز

 نيب يدار يمعن اختالف ان دوره پرورشيداد كه در پانشان  5-4جدول ج آورده شده در ينتا. عدد در متر مربع بود 7/7و

ن يانگيك از حداكثر ميان استخر يماهكه ي، آزمون دانكن). بطور >05/0P( بوده استمشهود ان قزل آال يماه ييوزن نها

ان يبچه ماه ياختالف وزن نهائبرخوردار بوده اند.  گرم 330 ن وزنيانگياز حد اقل م 3ان استخر يو ماه گرم 470 وزن

، اما باشد يره سازيذخ ركمترد تراكموزن اوليه بيشترول يبدلميتواند  دو و سه يك با استخر هاين استخر يقزل آال ب

و  يشور يش نسبيافزا تفاوت در بازماندگي و ليبدل ميتواندن استخر دو و سه، يان قزل آال بيبچه ماه ياختالف وزن نهائ

در استخر سه در آب اين تفاوت ل ي. دلباشددر استخر سه در طول دوره پرورش  برخي فاكتورهاي آبتفاوت نسبي 



 

لذا ممكن است به فعل و  استخر ها مشابه بوده است يض آن برايو تعو يآب ورود يتكيفيت وكمرا يست، زين يورود

 يان قزل آال در استخر هايبچه ماه ين با اختالف در وزن اكتسابيبنابرا. انفعاالت محيط آب استخر مربوط باشد 

 يل غذائيب تبديغذا و ضر ي، كارائيطول نهايي، افزايش وزن هر ماه يدر پارامتر ها يمختلف، به تبعه آن تفاوت هائ

 سه بايدر مقانتايج بدست آمده  ،نشان داد استخر  هر سهدر تحقيقن يحاصل از ا كلي جهينت .)4-3جاد شد (جدول. يا

قابل جدول ) نتيجه اي 1-5در استخر هاي خاكي (در كشور با توجه به تراكم رها سازي  انجام شدهفعاليت هاي  ديگر

 . است بوده قبول

  استان يزدقزل آال در آب لب شور در  ي. پرورش ماه1-4جدول 

  
  تراكم

  )/تعداد(متر مربع

  دوره پرورش

  (روز)

  وزن نهائي

  (گرم)
SGR FCR 

  4/1-5/1  4/1-5/1  290-315  150  5/1  1388، عليزاده

  6/1-9/1  8/0-9/0  193-207  90  1-4  1386نفيسي، 

نفيسي و 

همكاران 

،1380  
4-2  120  240-230  8/1  4/1-3/1  

و  ليزادهع

همكاران 

،1376-1379   

3-1  150  270-230  9/1-8/1  6/1-3/1  

  



  نتيجه گيري:

شور اگرچه تا كنون براي پرورش ماهي در ايران مورد توجه كافي قرار نگرفته لب شور و در آب  آبزي پروري 

احل شمالي و است ولي آينده خوبي براي آن پيش بيني مي شود. شرايط زيستي و امكانات مناسب موجود در سو

جنوبي كشور و همچنين امكان استفاده از روشهاي پرورش ماهي در داخل آبهاي ساحلي و حتي آبهاي دور از ساحل 

بهترين برنامه ريزي ها براي بهره برداري هرچه بيشتر از اين  شايسته استبويژه در مناطق مركزي  به گونه اي است كه 

گرم قابليت تحمل  33و  22حاضر نشان داد بچه ماهيان قزل آالي در اوزان تحقيق نتايج  اگرچه امكانات صورت گيرد.

را دارا ميباشندولي با رجوع به سابقه تحقيق در خصوص پرورش قزل آال در آب لب  ppt14و سازش پذيري تا شوري 

الي در زمان تر آن است تا جهت افزايش توان سازگاري و پيشگيري از تلفات احتم شور و نتايج اين تحقيق، مناسب

معرفي بچه ماهيان به استخرها و خاصه رسيدن به اوزان باالتر در پايان  دوره پرورش از ماهيان با حداقل ميانگين وزني  

گرم و بيشتر جهت معرفي  به استخر هاي خاكي استفاده شود . مجموع ميزان محصول ماهي برداشت شده نهايي از  35

كيلوگرم در متر مربع 3/2متر مربع بيانگر ميزان توليدي برابر با 9000طح حدود كيلوگرم از س20 653استخرهاي پرورش

مي باشد كه اين ميزان محصول در مقايسه با نتايج بدست آمده ازديگر فعاليت هاي پرورش قزل آال در آب لب شور به 

كيلو گرم در متر 5/0)و 1381كيلو گرم در متر مربع(نفيسي3/0) ،1386،كيلوگرم در متر مربع(نفيسي7/0و  4/0ميزان 

روند رشد ماهي و كارائي تغذيه  از نتايج بدست آمده  برخوردار بوده است . قابل قبول تري)از نتايج  1375مربع(عليزاده

و  منطقه خاك،از نظر كيفيت و كميت آب لب شور چاه تحقيق خاضر نشان داد كه منطقه مورد مطالعه(اسفراين ) در 

را  تا اوايل فروردين قابليت پرورش ماهيان قزل آالي رنگين كمان در دوره پاييز وزمستان ،ييهمچنين شرايط آب و هوا

آبزي صنعت توسعه  امكان راهكاري مناسب و عملي جهت در آبهاي لب شور داخلي قزل آال پرورش و . مي باشددارا 

  است. در كشورمان مناطقي با آب خاك شوردر  و اشتغال پروري

  

  

  



 

  :اتپيشنهاد

پرورش قزل آال در آب لب شور با  ، با هدف جلوگيري از تاثيرات منفي  شوري باال بر  سازگاري و رشد بهينه. 1

  انجام گيرد. ppt15درجه شوري كمتر از 

در نظر گرفته گرم  35 بيش از،بيشتر  ودر هزار 13شوري  تادر آب  بچه ماهيان جهت پرورش ذخيره سازي. وزن 2

  .شود 

گرم در نظر گرفته  50هيان قزل آال با اوزان باال و بازاري ، وزن اوليه بچه ماهيان قزل آال حداقل حصول ما. براي 3

  شود . 

اري همايشهاي علمي ترويجي با حضور پرورش دهندگان ماهي در مراكز و استانهايي كه واجد پتانسيل ز. با برگ4

دد، تا زمينه توسعه اين شاخه از صنعت آبزي پروري بالقوه جهت اين نوع فعاليت هاي پرورشي هستند اطالع رساني گر

  فراهم تر گردد .
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Abstract: 

 

The use correct of non-agricultural land due to  saline and waternon fresh for rearing of aquatic animals, especially 

fish, in good seasons, can generate for employment and provide fertile ground . 

This study aimed to assess the ability of Rainbow Trout reared in earthen ponds potential using brackish water stub 

area south of North Khorasan province in cold seasons (autumn and winter) have been conducted. 
Farming operations in three earthen ponds, each with an area of 3,000 square meters and two water wells within 160 

days of the initial electric Bahdayt 8400 and 18100 µs was conducted. Average initial weight of juveniles when 

introduced into soil ponds 32.0±1.0 and 22.7±1/7 grams and density drop in the of ponds 5 and 7 number  per cubic 

meters . Feeding on pond done recipes nutrition standards Related to fish size and water temperature was during the 

period  culture . 

To help improve the water quality during the breeding ponds of cyclic change in volume of pond water (20-15%) and 

two aeration SPLASH with errive  fresh water to form rain fall in each pond was used.  

The results obtained during the period of measurement water physico-chemical parameters (temperature, electrical 

conductivity, dissolved oxygen, nutrients, total dissolved substances, acidity) shows changes in the mean amplitude of 

these factors has been tolerated for raising trout 
The results showed that children reared trout have been introduced since the introduction of nteroperability with 

brackish water in the pond also grown to over 14 thousand have salt and water changes physical and chemical factors 

have endured.  

The results showed that fish farming in addition to works by adapting the environment had to foster the growth of 

the pond water . So in 5 months, with a mean survival of 87 percent hindrance develop marketable size with an average 

weight of 340±12-390±13and 470 ±17grams and have a total production of more than 20 tonnes.  

All of it has been confirmed, the study area (SFRAIEN)is very suitable for the breeding Rainbow trout of pond during 

the fall and winter seasons . 

 

Keywords: Rainbow Trout, , Adaptation.Culture, Brackish water ,Earth ponds 

 

 

 

 

 

 

 


