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 چکيده

ن از طریق آبزی پروری ید پروتئیتول یبرا یل مناسبیتواند پتانس یم شور، یبا منابع آب یرکشاورزیغ یاستفاده از اراض

  یل پرورش ماهیپتانس ت ویقابل یق حاضر با هدف بررسیدر فصول مناسب سال باشد. تحق یژه پرورش ماهیو و به

جنوب  ن دری)منطقه اسفرا شور ینی در اراضیرزمیشور زبا استفاده از آب لب یخاک یکمان در استخرهانیرنگی آالقزل

متر مربع و با عمق مفید  1333است. پرورش در دو استخر خاکی، هر یک به مساحت ( انجام گرفتهیاستان خراسان شمال

کروزیمنس( انجام شد. یم 38333روزه )پائیز و زمستان( با آب چاه )هدایت الکتریکی: 363متر، در یک دوره پرورش  8/3

گرم بود.  در استخرهای یک و دو،  7/22±5/3قطعه با میانگین وزنی  21333سازی بچه ماهیان در هر استخر ذخیره

در این درصد بود.  88و  82ترتیب هب ینرخ بازماندگ  انگینیگرم و م 143±7و 193±7میانگین وزن نهایی ماهیان 

 6333شور در  تر و خاکیگرم در ل 5/31 یکمان در شرایط آب با شور نیرنگ یآالقزل یک دوره پرورش ماهمطالعه، ی

تن( ماهی بود. در مجموع،  31کیلو گرم ) 31333قابل توجه و اقتصادی به میزان ، دارای تولید مترمربع استخر خاکی

کشور  یو اجتماع یشور و خاک شور که غالباً در مناطق محروم از نظر اقتصادآب لب یج نشان داد که مناطق داراینتا

کمان  رنگین یآالقزل یپرور یق توسعه آبزیجاد اشتغال فعال از طریو ا یرونق اقتصاد یت بالقوه برایقرار دارند، از قابل

 برخوردار هستند.

 شمالی شور زیرزمینی، زمین شور غیر زراعی، استان خراسانکمان، آب لبآالی رنگینقزل :کليدي هايواژه
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 مقدمه

های موجود در طبیعت فقط درصد اندکی از آنها به عنوان  نام گرفته، زیرا از کل آب "قرن بحران آب"قرن حاضر بعنوان  

 وجزل سادرر ـیمتـمیل 243ود دـندگی حربا متوسط بار ایران (. کشوWetzel, 2001) آب شیرین قابل دسترس است

ر ــغیک و آب منابع خامناسب از  ده گسترده وستفا(. امروزه ا3184گردد )مسعودیان، محسوب مینیا دخشک نیمهی هارکشو

برای تولید مناسب ر هکارایک ان به عنووری پری بزآتوسعه ف شت با هدابهدو نعت ــصورزی، شاــکای رــبده تفاــسال ــقاب

ص صاـختشور و شور البیـبی آاـیطهـه محـبن جهاوری پری بزات آتولیداز نیمی ود دـحباشد. ح میمطرغذا و ایجاد اشتغال 

 ,FAO) رودشمار میههای آبی بکی از ماهیان مناسب برای پرورش در این محیطآالی رنگین کمان یدارد و ماهی قزل

 (. 3196است )سالنامه آماری شیالت ایران، تن بوده 363333آال در کشور تا (. میزان تولید قزل2012

-های لببهای مقاوم به شوری با عملکرد رشد مناسب در آ( از گونهOncorhunchus mykissکمان )آالی رنگینقزل

های مختلفی انجام گرفته، اما نحوه آال بررسی(. در مورد پرورش ماهی قزلFAO, 2006; 2010باشد )شور و حتی شور می

های شیمیایی، فیزیکی و اقلیمی هر منطقه سازگار شدن، دامنه سازگاری و رشد ماهی در شرایط مختلف با توجه به ویژگی

 (.3181کدیگر است )عمادی، جغرافیایی و منبع آبی، متفاوت از ی

شـور از قابلیت سازگاری اکولوژیکی خوبی کمان در آب لـبآالی رنگین( عنوان نمود که پرورش ماهی قزل3188) جعفریان

 ( نسبت بـه آب شیرین باالتر است.ppt1شور)رهای رشد و تغذیه در آب لببرخوردار بوده و توانایی این ماهی در ارتقاء پارامت

روز در  93گرم در مدت  91( در تحقیق خود بر روی پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با میانگین وزن 3186نفیسی )

هر کیلو گرم موجود کیلو کالری بر  4233،  1933، 1133،1633های غذایی )شور، تأثیر سطوح مختلف انرژی جیرهآب لب

های رشد و ترکیبات الشه را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد با افزایش سطوح انرژی در جیره غذایی، زنده( بر شاخص

یک دوره پرورش  گرمی را در 25آالی ( ماهیان قزل3183یابد. نفیسی و همکاران )های رشد و چربی الشه افزایش میشاخص

قطعه ماهی در متر مربع،  2گرم رساندند. در این بررسی در تراکم  213-243به میانگین وزنی  ppt 33روزه در شوری  323

 4ن در هکتار و در استخر با هواده با تراکم  2/3و 3/3ترتیب حدودهمیزان تولید ماهی در استخر بدون هواده و استخر با هواده ب

 است.تن در هکتار بوده 9/3قطعه در متر مربع 

پذیری ماهی قزل آال پرورش یافته در استخرهای خاکی با آب شور را با تعیین مقادیر ( توانایی تطابق3186و پیغان ) خواجه

برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد با افزایش سن، میانگین میزان سدیم، پتاسیم 

باشد که با افزایش سن و اندازه در ماهی قزل آال توانایی و قدرت این امر بیانگرآن می است.و کلر در خون ماهی افزایش داشته

 یابد.تطابق پذیری با آب شور، افزایش می

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7...&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7...&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV
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 با بهبود وضعیت پرورش قزل آالی رنگین کمان به منظور 3179 تا3175  هایسال ( طی3183نفیسی و همکاران )

با تراکم  ppt33گرم را در شوری  35یزد، بچه ماهیان با میانگین وزنی  کی استانزیرزمینی در استخرهای خا شورلب هایآب 

 223ترتیب به میانگین وزنی نهایی روزه پرورش دادند. در این تحقیق ماهیان به 353یک و سه قطعه درمتر مربع در یک دوره 

 متر مربع رسیدند.3333کیلوگرم در  183و 623گرم و تولید میانگین  273و 

نمود. نتایج حاصل  کمان رنگین آال قزل به پرورش یزد اقدام بافق در منطقه ppt 33آب با شوری  در (3175زاده )علی

 وجود دارد. تن در هکتار 1تا  5/2به میزان شور امکان نگهداری و تولید  ماهی قزل آال در آب لبکه نشان داد 

Partridge ( در2338و همکاران ) شوری با چاه آب را با کمانرنگین آالیقزل استرالیا غربی جنوب ppt 34  پرورش

 بدست آمد. درصد 93 و بازماندگی 97/3غذایی تبدیل دادند، در این تحقیق، ضریب

های مختلف نشان ( بر روی قدرت سازگاری و پرورش ماهی قزل آال در شوری2334) Grizzleو Altinok نتایج تحقیق 

 13و میزان بازماندگی در بچه ماهیان  نمی باشد ppt 38ی قادر به تحمل تنش شوری گرم 23گرمی و  34آالی داد که قزل

 است.درصد بوده 38گرمی 

-رنگین آالیقزل مختلف، ماهی پرورشی ماهیان بین داد که در ( نشان2333) Grizzleو  Altinokهمچنین مطالعات 

 باشد.می برخوردار باال های شور در تحمل خوبی قابلیت بسیار کمان از

های مختلف را کمان قادر است، شوری رنگین آالی قزل ماهی نشان داد که Wolf (3973)و  McKeeنتایج تحقیق 

 یابد.می کاهش رشد آن و بقاء میزان ppt23از  تحمل کند، ولی در باالتر

گیری بهینه از منابع بالقوه بهرهضرورت  و نیریآب ش یت منابعمحدود ،شورهای شور و لببا توجه به تنوع کیفیت منابع آب 

 یافتن راهکاری متناسب با شرایط هر منطقه برای توسعه آبزیهای غیر زراعی درکشور، انجام تحقیقات در این زمینه و زمین

ک ضرورت است. در حال حاضر پرورش قزل آالی رنگین کمان در تمام نقاط کشور ایران متکی بر استفاده از میزان ی یپرور

آال به مناطقی از کشور باشد و ضروری است با برنامه ریزی مناسب، پرورش ماهی قزلوجهی آب شیرین با کیفیت باال میتقابل

شور وجود دارد، تا از یک سوی ذخایر ارزشمند آب شیرین را حفظ نمود و از سوی دیگر اراضی واجد هدایت گردد که آب لب

. لذا به منظور دستیابی به این هدف در تحقیق حاضر، این قابلیت در رابطه با استفاده بهینه قرار گیرد آب و خاک شور مورد

شرایط  ازبرخودار و شور زیرزمینی )چاه( در منطقه اسفراین کمان در استخر خاکی با آب لبآالی رنگینپرورش ماهی قزل

تا با تکیه برنتایج حاصل بتوان ضمن  دمایی مناسب در فصول پائیز و زمستان برای پرورش ماهیان سردابی، به اجرا در آمد

بررسی امکان انجام این فعالیت در منطقه مورد مطالعه از دستاوردهای حاصل در دیگر مناطق مشابه کشور بهره گرفته و 

 شور را در نقاط مستعد کشور توسعه داد.آال در آب و خاک لبلصنعت پرورش ماهی قز
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 کارمواد و روش 

شت و صنعت اسفراین وابسته به آستان قدس رضوی، در غرب شهرستان اسفراین، واقع در محل اجرای تحقیق شرکت ک

های سرد و خشک است. آب چاه مورد استفاده در استان خراسان شمالی بود. این منطقه واجد آب و هوایی بیابانی با زمستان

زیمنس( برای هر گونه فعالیت کشاورزی  میکرو38333شور بودن )هدایت الکتریکیهای اطراف بدلیل لباین تحقیق و زمین

سازی اولیه مترمربع و تراکم ذخیره 1333آال در دو استخر خاکی هر یک با وسعت استفاده است. پرورش ماهی قزلغیر قابل

به هنگام خطای استاندارد( ±نیانگیگرم )م 7/22±4/3قطعه ماهی در مترمربع( با میانگین وزن  7قطعه )تراکم حدود  21333

 روز انجام شد. 363در مدت اییز و زمستان پ

پاشی با آهک زنده به میزان ابتدا برای ضد عفونی کردن استخرها و بهبود شرایط بستر استخرها در شرایط مرطوب آهک

متر صورت گرفت. آبگیری سانتی 333کیلوگرم در کف و دیواره استخرها انجام شد. سپس آبگیری اولیه استخرها تا ارتفاع 233

آال از منطقه ن بچه ماهی قزلیمتر پس از معرفی بچه ماهیان به استخرها انجام شد. محل تأم 8/3تکمیلی و نهایی تا  ارتفاع

است. بچه ماهیان با تانکرهای دو جداره به محل استخرهای خاکی پرورش حمل شده و سپس در محل فیروزکوه مازندران بوده

ساعت، بچه ماهیان  1های حمل پس از مدت ازگاری با شوری آب استخرها درون تانکدمایی و انجام ساستخرها با رعایت هم

 به استخرها معرفی گردیدند.

غذادهی ماهیان در استخرها با توجه به تعداد و وزن ماهی و همچنین دمای میانگین آب استخرها بطور دستی انجام شد 

است. غذای مورد مصرف های بعد دو نوبت در روز بودهنوبت و در ماه(. دفعات غذا دهی به ماهیان در ماه اول سه 3181)عمادی،

درصد، مطابق با استاندارد غذاهای معمول  35درصد و چربی  43ماهیان، تولید شرکت فرادانه شهرکرد با میانگین پروتئین 

آب استخرها بویژه تأمین است. جهت بهبود تهویه و حفظ کیفیت کمان در مرحله پرواری بودهآالی رنگینتجاری ماهی قزل

درصد آب استخرها تعویض گردید و  35تا  33، عالوه بر ورود آب به شکل بارانی به استخرها، روزانه اکسیژن موردنیاز ماهیان

( نیز استفاده شد. در طول دوره پرورش برخی فاکتورهای Splashهمچنین در هریک از استخرها از دو دستگاه هواده )

)نظیر هدایت الکتریکی، دما، اسیدیته، اکسیژن محلول، سختی، کلسیم، منیزیم، نیتریت، نیترات، آمونیوم و  فیزیکوشیمیایی آب

 (.Eaton et al., 2005) گیری و ثبت گردیدفسفات( اندازه

در هنگام برداشت نهایی، زیست سنجی ماهیان با  در ابتدای معرفی ماهیان به استخرهای خاکی و در پایان دوره پرورش

 و کارایی خوراک ماهی های رشدبرای تعیین شاخص انجام شد.متر و وزن کل بر حسب گرم ثبت طول چنگالی بر حسب سانتی

 شد.  استفاده 7تا  3های رابطهاز 

 (  (WG = Wf – Wi ،Tacon, 1990 : (WGافزایش وزن) (3رابطه )

Wi ،)گرم( وزن اولیه :Wf ،)وزن نهائی)گرم :WG(: افزایش وزن )گرم 
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^3:    CF = (Wf / L(CFضریب چاقی یا شاخص وضعیت ) (2رابطه )
3
) ×100 ،(Austreng, 1978) 

Wfگرم(،  : وزن نهائی(Lمتر(، : طول چنگالی )سانتیCFضریب چاقی : 

 ,.2 : SGR % day-1 = [100 × ((ln Wf – ln Wi) / t))]   ،Hevroy et al(SGR( ضریب رشد ویژه)1رابطه)

2005)) 

tروزهای پرورش،  : تعدادWi ،)گرم( وزن اولیه :Wf)وزن نهائی )گرم : 

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

Niسازی شده، : تعداد ماهیان ذخیرهNfتعداد ماهیان زنده نهائی : 

 4   :FE = WG / FI ،(De Silva and Anderson 1995)(FEبازدهی غذا ) (5رابطه )

WG ، )گرم( افزایش وزن :FIغذای مصرفی : )گرم( 

 5 :FCR = FI/ WG  ،(De Silva and Anderson 1995)( FCRضریب تبدیل غذایی ) (6رابطه)

WG ،)گرم( افزایش وزن :FI)غذای مصرفی )گرم : 

 : 6(PER) نسبت کارآیی پروتئین (7رابطه)

PER = WG / PI ،Abdel-Tawwab et al., 2008)  Helland, 1996; ) 

WG ،)گرم( افزایش وزن :PI ،)پروتئین مصرفی )گرم : 

رشد از  یهاو برای تجزیه و تحلیل آماری داده Excel, 2010ها از نرم افزار برای ثبت اطالعات و تعیین آمار توصیفی داده

طرفه و جدول آنالیز واریانس یک SPSS ver. 18استفاده شد. با استفاده از برنامه آماری  CRD)طرح کامالً تصادفی)

-های اندازهفاکتورهای رشد و ارزیابی کیفی خوراک ماهی در سطح پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه میانگین پارامتر

 روش آزمون دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.دار بودن، بهشده بین ماهیان دو استخر آزمایشی پس از معنیگیری

 ثنتايج و بح

شور در یک محیط استخرخاکی با امکان کمان در آب لبآالی رنگیناین تحقیق در پی انجام آزمایشات سازگاری قزل

 است.بوده شور زیر زمینی انجام شد و در حقیقت تبدیل یک فرآیند آزمایشگاهی به یک فرآیند میدانیسنجی پرورش با آب لب

                                                 
1
 Condition Factor (CF) 

2 Specific Growth Rate : SGR 
3 Survival Rate : SR 
4 Food Efficiency (FE) 
5
 Food Conversion Ratio (FCR) 

6 Protein Efficiency Ratio (PER) 
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فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بسیار مهم است. قبل از شروع آزمایش، یه اولبررسی  ،توسعه آبزی پروری هایدر فعالیت

(، فعالیت 3168؛ مشایی،  3179گیری شد و لذا بدلیل مطلوبیت )اسماعیلی، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب چاه اندازه

است. در طول آمده 3در جدول. میدانی آغاز شد. بررسی میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب چاه و استخرهای پرورش

غذادهی به ماهیان،  بخصوصتاثیر عوامل محیطی و فعل و انفعاالت درون استخرها پرورش آب وارد شده به استخرها تحت

های های ثبت شده آب استخرها در طول دوره پرورش نشان داد که پارامترتغییراتی داشته است. میانگین تغییرات پارامتر

 (.P>35/3اند )دار آماری نبودهیائی آب استخرها بایکدیگر دارای اختالف معنیشیم و یفیزیک

 خطاي استاندارد(±شور چاه و استخرهاي پرورش)ميانگين. خصوصيات فيزيکوشيميايي آب لب 1جدول 

 آب چاه 2استخر شماره  3استخر شماره  پارامترهای کیفی آب

 5/3±4/8 9/3±3/8 1/3±3/6 (mg/l اکسیژن محلول)

pH 2/3±7/7 1/3±6/7 2/3±2/8 

 4/3±3/31 7/3±5/31 6/3±3/33 (g/lشوری) 

 3233±39333 3133±39533 3333±35533 (µs/cmهدایت الکتریکی)

 333/3±336/3 333/3±337/3 3/3±333/3 (mg/lنیتریت)

 3/3±4/3 3/3±6/3 36/3±13/3 (mg/lیون آمونیوم)

 53/3±93/3 13/3±97/3 32/3±35/3 (mg/lنیترات)

 

گراد در ماه مهر ثبت درجه سانتی 38گراد در ماه بهمن و حداکثر درجه سانتی 9آب استخرها دوره پرورش  دمایحداقل 

و پارامترهای رشد و  گراد بود. نتایج زیست سنجیدرجه سانتی 5/34±5/2شد. میانگین دمای آب استخرها در دوره پرورش 

  است.آمده 2مان در جدول.کآالی رنگینبازدهی خوراک ماهی قزل

 شور اال در دوره پرورش در آب لب. پارامترهاي رشد و تغذيه ماهي قزل2جدول 

 2استخر 1استخر پارامتر هاي رشد و تغذيه

 a 5/3±7/22 a 5/3±7/22 وزن اولیه)گرم (

 a 7±193 b 7±143 میانگین وزن نهایی) گرم (

 21333 21333 تعداد اولیه  ذخیره سازی

 a 82 b 88 زان بازماندگی ) % (می

 a 7155 b 6882 بیومس نهایی)کیلوگرم(

 a 32/3±88/3 b 32/3±82/3  (FE)بازدهی غذا

 a 33/3±42/3 b 31/3±29/3 (CF)ضریب چاقی

 a 35/3±26/2 b 36/3±33/2 (PERنسبت کارآیی پروتئین)

-SGR, % day) ضریب رشد ویژه

1) 
a 33/3±53/3 b 32/3±43/3 

 b 32/3±38/3 a 34/3±25/3 (FCR)تبدیل غذاییضریب 
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یکی از بنابراین  های انفرادی هر موجود است.توانائی رسیدن به تعادل فیزیولوژیک با محیط جدید، حاکی از قابلیت

 منتشرهمرور منابع  ررسی وب .قبول استپذیری بچه ماهیان به محیط جدید، درصد بازماندگی قابلهای اصلی در سازشسنجش

نفیسی و ) شور مناسب استاالی رنگین کمان در آب لبدرصد در خصوص پرورش ماهی قزل 88و  82بازماندگی نشان داد که 

ها به جنس، گونه، سن و اندازه )وزن و طول( هر ماهی بستگی این قابلیت (.3175علیزاده،  ;3186 نفیسی، ;3183همکاران، 

 ;Farabi et al., 2009د )گرددارد. معموالً توانائی انفرادی ماهیان در برابر شرایط محیطی با افزایش اندازه بیشتر می

Sanchez et al., 1998). از طرفی  .استبوده لذا اندازه ماهیان در مطالعه حاضر مناسبAltinok  وGrizzle (2334 )

گرمی از تحمل بهتری  13را ندارد. اما ماهی  ppt 38گرمی تحمل تنش شوری  23و  34 یآالبیان داشتند که ماهی قزل

گرم بچه ماهی در زمان معرفی به  13باشد. بنابراین ممکن است با معرفی اوزان باالتر از نسبت به شوری مذکور برخوردار می

توانایی سازگاری و تنظیم اسمزی ماهیان در آب شور زیرا   باشد.میزان بازماندگی نیز وجود داشته استخر خاکی، امکان افزایش

  .(McCormick, 2001تأثیر اندازه بدن قرار دارد )تحت

تفاوت در میزان بازماندگی، میانگین وزن نهائی و ضریب رشد ویژه، بین استخرهای یک و دو دارای اختالف با توجه به 

(. زیرا با کاهش تراکم متأثر از تفاوت بازماندگی ماهی در دو استخر مورد بررسی، افزایش فاکتورهای p<35/3ر گردید)دامعنی

. بدین ترتیب با توجه به بازماندگی کمتر در دور از انتظار نیسترشد در استخری که از بازماندگی کمتری برخوردار است، 

طور که ر بود، زیرا ماهیان در تراکم کمتر از رشد بهتری برخوردار بودند. هماناستخر یک، محصول نهایی در این استخر بیشت

Leatherland  وVijayan and Leatherland (3998نشان د )ها افزایش با افزایش تراکم ماهیان، سطح تحریک آن ،نداد

 ماهیان به انرژی را بیشتر کرده و برگردد. این سطح باالی تماس فیزیکی نیاز یافته و منجر به ایجاد استرس در ماهیان می

( بیان نمود که در آزاد ماهیان در 3997) Reftsieگیرد. همچنین اساس آن مصرف غذا و رشد ماهیان تحت تاثیر قرار می

توان انتظار داشت. در این حالت رشد کندتر صورت گرفته و ضریب تبدیل غذا افزایش های باالتر، یک رشد منفی را میتراکم

 یابد. می

باشد، مناسب بودن میانگین دما و اکسیژن محلول موثرترین عوامل در استفاده و راندمان حداکثری از غذای مصرفی می

شده انجام شود و ماهی قزل آال از شود که حداکثر هضم و جذب غذای مصرفدامنه تغییرات این دو فاکتور حیاتی موجب می

 32-38کمان رنگین یآالمناسب آب برای پرورش قزل یید. میانگین دامنه دماتری برخوردار گردهای رشدی مناسبشاخص

(. بر این اساس میانگین 3168؛ مشایی،  3179گرم در لیتر است )اسماعیلی، میلی 6-8گراد و اکسیژن محلول درجه سانتی

گرم در لیتر در دامنه مناسب میلی 1/8±6/3گراد و درجه سانتی5/31±5/2ترتیب همیزان دما و اکسیژن آب در تحقیق حاضر ب

عالوه ، از آنجا که مقدار اکسیژن مورد هامکان تغذیه با راندمان باال را فراهم نمود. ب وکمان قرار داشت رنگین یپرورش قزل آال 

حقیق شور نسبت به آب شیرین بیشتر و حاللیت آن بطور نسبی کمتر است، بدین منظور در این تنیاز ماهی در محیط آب لب
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عالوه بر استفاده از روش بارانی آب ورودی به استخر برای هوادهی، از دستگاه هواده نیز برای بهبود اکسیژن محلول آب، 

های خود بیان نمود که هوادهی و استفاده از دستگاه هواده در ( در نتایج حاصل از فعالیت3997) Boydاستفاده شد. 

آبزی پروری تجارتی مطرح است. این دستگاه دو عمل عمده را در استخرهای استخرهای پرورش به عنوان بخش مهمی از 

عهده دارد، وارد کردن هوا یا اکسیژن به محیط آب استخر پرورش و همچنین به گردش در آوردن آب در هپرورش آبزیان ب

خرهای پرورش از شرایط بسیار شود و استاستخر است، که با انجام این اعمال، منجر به هوادهی در آب و خاک بستر استخر می

احتمالی مقاومت  یهاگردند. در این شرایط ماهیان بهتر تغذیه نموده و در برابر بیماریتر و با کیفیت بهتر برخوردار میمناسب

 ,Boydیابد )دهند. بنابراین مرگ ومیر کمتری خواهندداشت و ضریب تبدیل غذایی نیز بهبود میبیشتری از خود نشان می

آمده در تحقیق حاضر در قیاس با دیگر تحقیقات های رشد بدست. مجموعه موارد فوق دلیل آن گردید تا شاخص(1997

بازدهی  ،آمده نشان داد که ضریب تبدیل غذائی و به تبع آنتری برخوردار گردد. نتایج بدست، از نتایج و مقادیر مناسبینپیش

است که این نتایج بین دو استخر دارای ک حاصل شدهیر ماهیان استخر غذا، نسبت کارائی پروتئین و ضریب چاقی بهتر د

 (.2(، )جدول P<35/3دار بود )اختالف معنی

آال عالوه بر سازگاری و تحمل شرایط (، بچه ماهیان قزل2آمده از فاکتورهای رشد و تغذیه )جدول با توجه به نتایج بدست

انجام  های حیاتی و متابولیکی خود رادر طول دوره پرورش به خوبی فعالیتشور استخرخاکی، و شیمیایی در آب لب یفیزیک

و ضمن سالمت عمومی از بازماندگی مناسب در پایان دوره پرورش  ندهای رشدی مناسبی دست یافتو به شاخص ندداد

 اند. برخوردار بوده

ر از کارایی رشد و بازدهی تغذیه ای مناسبی شوکمان در آب لبتوان نتیجه گرفت که اوالً قزل آالی رنگینبنابراین می

تر برای شرایط مناسبو ایجاد قطعه در متر مربع  6قطعه در مترمربع به  7برخوردار است و همچنین امکان کاهش تراکم  از 

 نیز وجود دارد.رشد و بازدهی تغذیه در استخر خاکی 

 افته ترويجيي

برای پرورش  ،قبول )مانند این تحقیق( باشدر محدوده فاکتورهای قابلشور زیر زمینی درصورتی که داستفاده از آب لب

پروری، دامنه پارامترهای بدین منظور ضروری است که قبل از هرگونه فعالیت آبزی. کمان مناسب استآالی رنگینقزلماهی

گرم با  23معرفی بچه ماهی حدود شور زیر زمینی( تعیین گردد. نتایج این تحقیق در فیزیکی و شیمیایی آب مورداستفاده )لب

است. البته امکان کاهش تراکم برای دستیابی به رشد و بازدهی تغذیه قطعه در متر مربع، میزان تولید خوبی را رقم زده 7تراکم 

 تر نیز وجود دارد. مناسب
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Abstract: 

 The use of non-agricultural lands with saline water resources can be a good potential for 

protein production through aquaculture and especially fish culture in suitable seasons. The 

purpose of this study was to investigate the potential of rainbow trout culture in earthen ponds 

using saline groundwater in saline soils (Esfarain area in south Khorasan province). The fish 

culture was done in two earthen ponds each with an area of 3000 m
2
 with a useful depth of 1.8 

m in a 160-day (autumn and winter) culture period with 18100 µs/cm well water. The fish 

introduced in each pond was 23,000 with an average weight of 22.7±1.5 g. The mean final 

weight of fish in ponds (1 and 2) was 390±7 g and 340±7 g and mean survival rate was 82% 

and 88% respectively. The result of a culture period in brackish water (13.5ppt) and saline 

soil in 6000 m
2
 of earthen pond, a significant and economical production with 13000 kg 

(13tons) of fish. Overall, the results showed that brackish water and saline soils, which are 

often located in economically and socially deprived areas of the country, have the potential 

for economic prosperity and creating jobs through the development of Oncorhynchus mykiss 

aquaculture. 

Keywords: Oncorhynchus mykiss, Brackish groundwater, Saline non-agricultural land, North 

Khorasan Province 

 


