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 چکیده 

هاي مرتبط با  فعالیت  یکی از.آبزي پروري در آبهاي داخلی با هدف تولید گوشت، ایجاد اشتغال و درآمدزایی اهمیت زیادي دارد  

این . اند برداري اقتصادي از آبهاي زیرزمینی مناطقی است که تحت تاثیر شوري قرار گرفته پروري در آبهاي داخلی، بهره صنعت آبزي

آال بعنوان   ماهی قزل،پرورشی کشور در میان آبزیان . مسئله از نقطه نظر اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی داراي اهمیت زیادي است

هاي مقاوم به شوري است و  آالي رنگین کمان یکی از گونه   قزل.باشد میاي برخوردار  ترین آنهاست و از جایگاه ویژه ارزش یکی از با

 استان یزد، براي اولین بار در کشور وجود منابع غنی آبهاي شور زیرزمینی دربا توجه ب. کرد رشد را در آبهاي لب شور داردبهترین عمل

مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال موفق بودن آزمایش اولیه، بافق منطقه در داخلی لب شور آالي رنگین کمان در آبهاي  پرورش قزل

 سازي روش   بهینه شناخت بهتر احتیاجات این ماهی در شرایط آب لب شور، با هدف طی ده سال اخیر لیمطالعات تکمیاي از  مجموعه

آالي رنگین کمان بخوبی با شرایط آب لب شور  بدست آمده در آزمایش اولیه، ماهی قزلنتایج اساس بر. انجام شدو افزایش تولید پرورش 

در استخرهاي آن استفاده از همچنین . لفاتی، سازگار شده و رشد مطلوبی داشته استبدون هیچ ت)  گرم در لیتر14با شوري (زیرزمینی 

ماهی  پروتئین و انرژي مورد نیاز نیازهاي بررسی . معرفی گردیدمحیطی پرورش در این شرایط   دوم سال بعنوان سیستم نیمه در خاکی

 را در آب لب شور  این ماهیبهترین رشدیلو کالري بر کیلوگرم، ک 4750 انرژيوپروتئین درصد  35آال نشان داد استفاده از سطح  قزل

پساب استخرهاي خاکی و ایجاد محیط محصور  استفاده از روشهاي مختلف افزایش تولید نشان داد که استفاده مجدد از. به همراه دارد

)net pen ( غ و بلوبررسی روند تکامل گنادبا . رده داه همرابنسبت به استفاده از تجهیزات هوادهی نتایج بهتري را در عملکرد رشد 

 این محیطآالي رنگین کمان در  هاي گنادیک و سوماتیک ماهی قزل رشد و توسعه شاخصمشخص گردید  آال در آب لب شور جنسی قزل

 این ماهی ه،هاي انجام شده و نتایج حاصل با توجه به بررسی.  دهد سرعت بیشتري نسبت به آب شیرین داشته و بلوغ سریعتر رخ می

. پروري در آبهایی داخلی است بزيآعملی جهت توسعه   و راهکاري مناسب و باالیی براي  پرورش در آبهاي لب شور داخلی داردقابلیت 

 در مناطق داراي اقلیم گرم و خشک وجود  که عمدتاٌه اساس استفاده از آبهاي گرم و شور زیرزمینی  صورت گرفتبرمطالعات این هرچند 

، ولی با توجه به تنوع باالي کیفیت منابع آبهاي شور داخلی الزم است تحقیقات در این زمینه ادامه یافته و راهکارهاي مختلف دارند

  .اي مورد بررسی قرار گیرند متناسب با شرایط منطقه
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 مقدمه 

مهم یکی از مسائل  ،زایی  بیابان کلییتعباربیا شدن  شور

زیست محیطی است که بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک 

هاي  کی از فعالیتی .)33 و 25 (باشد مواجه می جهان با آن

برداري  بهرهپروري در آبهاي داخلی،  مرتبط با صنعت آبزي

که تحت تاثیر شوري است  مناطقی از آبهاي زیرزمینیاقتصادي 

بخشی از توان  میضمن آنکه از این طریق اند  تهقرار گرف

 و زیر  به سیستمهاي مدیریت آبهاي سطحیهاي مربوط هزینه

پروري در آبهاي داخلی از نقطه نظر  آبزي. سطحی را تامین نمود

از . محیطی داراي اهمیت است اقتصادي، اجتماعی و زیست

رد نیاز مو...) پمپاژ و ( انتقال آب اقتصادي تامین زمین و دیدگاه

زمینهایی که تحت تاثیر . باشد مهم می بسیار  آبزیانبراي پرورش

مناطق ساحلی زمینهاي تر از  گیرند به مراتب ارزان شوري قرار می

توان   آب را میانتقالهاي مربوط به  هزینه و عالوه بر این، هستند

 گذاري در طرحهاي تلفیقی از طریق سود حاصل از سرمایه

هاي  در آبهاي شور داخلی با طرحپروري  هاي آبزي پروژه

این . نمود، تامین پسندیا کشت گیاهان اقتصادي شور زدایی بیابان

هاي اجراي  و کاهش هزینهجویی   منجر به صرفهمسئله همچنین

 مزارع پرورشیهمچنین . )23 (خواهد شد بخشدر هر دو طرح 

هاي  معرض تخریب  در،شوند احداث می آبهاي داخلیکه در 

نیز ایزوله ل از امواج قرار ندارند و در برابر عوامل بیماریزا حاص

رش هاي پرو هزینهتاثیر بسزایی در کاهش این موارد هستند که 

از نقطه نظر اجتماعی از طریق ایجاد صنعت . )22 (دارد

پروري در مناطق شور داخلی و فراهم آورن زمینه اشتغال  آبزي

  خاك شوريمسائل مربوط به از مهاجرت آنها به علت ،ومیافراد ب

،  کاشت محصوالت کشاورزي و کسب سود اقتصاديامکانو عدم 

محیطی، پرورش آبزیان  از دیدگاه زیست. )16 (شود میجلوگیري 

 یک رویکرد اند، نوعاٌ در مناطقی که تحت تاثیر شوري قرارگرفته

 راهکارمستقیم  و بطور غیرگردد تلقی میسازشی با شوري 

 شود محیطی محسوب می  زیستمشکلاین  حلبراي مناسبی 

 . )41 و 15(

براي استقرار یک سیستم پرورش در آبهاي شور داخلی 

سازگاري گونه مورد پرورش از دیگر مالحظات مهمی است که 

عامل شوري به علت تغییر نیازهاي . بایستی در نظر گرفته شود

ن تواند میزا انرژتیک مورد نیاز براي تنظیم یونی و اسمزي می

. )30 (انرژي مورد نیاز براي رشد ماهی را تحت تاثیر قرار دهد

 ،1991در سال  Tsintsadzeاساس بررسی انجام شده توسطبر

 تا 15آالي رنگین کمان باالترین نرخ رشد را در شوري  گونه قزل

تر میزان رشد  هاي پایین داشته و در شوريگرم بر لیتر  18

.  نرخ رشد را داشته استدر آب شیرین کمترین کاهش یافته و

این نکته را بایستی در نظر داشت که ترکیب شوري آبهاي شور 

در این تفاوت  داخلی با آب شور دریا متفاوت است و احتماالٌ

آالي  رسد ماهی قزل به نظر می. وجود داردمناطق مختلف نیز 

رنگین کمان بخوبی به تغییرات سریع شوري سازگار شده و اغلب 

 از آب شیرین به آب شور منتقل ورش مستقیماٌدر مراکز پر

آالي  همچنین مطالعات نشان داده است ماهی قزل). 24( شود می

رنگین کمان در طول فصل زمستان بهتر نسبت به محیط آب 

در مورد پرورش این گونه در ). 31 (شور سازگار شده است

. محیطهاي دریایی مطالعات زیادي صورت گرفته است

Aleksandrova و Manolov  آال   قزلپرورش، 1977در سال

در سواحل بندر بالچیک و ( penدر آبهاي شور دریایی درون 

ولی بدلیل مشکل گل را مورد بررسی قرار دادند ) خلیج سوزوپل

آلودگی آب و مساعد شدن شرایط محیطی تلفات شدیدي رخ 

 امکان مچنین در تحقیقات دیگره.  تلف شدندنداده و اکثر ماهیا

به آالي رنگین کمان در محیطهاي دریایی  ورش ماهی قزلپر

، 25، 21، 20، 17 (مورد بررسی قرار گرفتختلف مهاي  شیوه

با  آال  اما در مورد پرورش ماهی قزل، )40 و 38، 36، 29، 28

شور زیرزمینی داخلی در مناطق صحرایی  استفاده از منابع آب لب

 1374در سال  اتقیقاین تحشروع تا زمان  با اقلیم گرم و خشک

در آب لب  آال در این سال، پرورش قزل .صورت نگرفته بود اقدامی

با در نظر گرفتن مزایاي   در کشوربراي اولین بارداخلی  شور

در  اینگونه منابع آبیآال در  پرورش و همچنین رشد مطلوب قزل

 بصورت جدي مطرح  ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور بافق یزد

مورد متوالی   پروژه تحقیقاتیینچند از طریق اجراي و امکان آن

 . بررسی قرار گرفت

برداري  هاي موجود در زمینه بهره رغم محدودیت بهاستان یزد 

از آبهاي شیرین، داراي منابع غنی آبهاي لب شور و شور 

هاي کم ارتفاع مرتبط با   در دشتعمدتاٌزیرزمینی است که 

قرار دارند و به علت طق همجوار هاي مهم آبریز استان و منا حوزه

 مختلف از قبیل مصارفي در زمینه دشور بودن هیچگونه کاربر

طی مطالعات انجام شده در . دنشرب، صنعت و کشاورزي ندار

پروري  آبزي ،مورد شرایط آب و خاك منطقه مشخص گردید

برداري از این  تواند یکی از موثرترین و کارآمدترین روش بهره می
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یک گونه سازگار با آالي رنگین کمان  قزل. باشدآبی منابع 

محیطهاي شور و لب شور است و گزینه مناسبی براي پرورش در 

آالي  قزل مسئله پرورش .باشد منابع آبی مناطق اشاره شده می

برداري  اي براي بهره بعنوان گزینه در فصل سرد سال رنگین کمان

زي ایران زیرزمینی مناطق کویري مرکاز منابع آب لب شور 

در این تحقیق موضوعی است که همراه با کسب سود اقتصادي 

 . مورد بررسی قرار گرفت

 

  روند انجام مطالعات

در  ،ایستگاه تحقیقات شیالتی آبهاي شور داخلی بافق یزد

به منظور   ومطالعه روي آبزیان شورپسندبا هدف  1370سال 

رکزي  مناطق مپروري در آبهاي داخلی  توسعه آبزيکمک به

انتخاب و مورد بعنوان محل اجراي پروژه  ه استایران تاسیس شد

ه این ایستگاه در حاشیه دشت بزرگ در. استفاده قرار گرفت

  متري از سطح دریا واقع شده،990د انجیر بافق در ارتفاع حدو

داراي سفره بزرگ آب شور زیرزمینی است که حاصل حرکت 

تر اطراف به  حی مرتفعسطحی و زیرزمینی آب از نواهاي جریان

 متري زمین شروع 3این سفره آبی از عمق . باشد میاین منطقه 

شوري آب در . شده و تا اعماق حدود یکصد متري ادامه دارد

 بین متري 20-60 گرم در لیتر و در 12-16 متري بین 20-3

آب و هواي این منطقه گرم و خشک و .  گرم در لیتر است10-7

 .  گرم و پاییز و زمستان سرد استداراي بهار و تابستان

 آال در پرورش گونه قزلدر کشور براي اولین بار بدلیل آنکه 

در ابتدا ، گرفت مورد بررسی قرار میآبهاي لب شور زیرزمینی 

 انجام ،الزم بود یک آزمایش اولیه در شرایط منطقه انتخاب شده

در مقیاس کوچک در یک استخر  این موضوع دین ترتیب،ب. شود

. مورد بررسی قرار گرفت)  متر5/250100(اکی نیم هکتاري خ

با آبدهی (یک حلقه چاه نیمه عمیق با استفاده از  آب مورد نیاز

تامین الکتریکی  به سیستم پمپاژ مجهز)  لیتر در ثانیه20حدود 

و  ثابتدر طول دوره پرورش،  آب چاه و دماي شوري. گردید

 درجه 5/23یتر و گرم در ل5/13حدود مقدار آن بترتیب 

با شروع فصل سرما از  اساس تئوري آزمایش، بر.سانتیگراد بود

 و تداوم دوره سرما تا آخر زمستان پاییز، استخر آبگیري شداوایل 

آب به میزان بینی تعویض  پیش. گردیدباعث حفظ سردي آب 

 در طول دوره روز ب استخر در شبانه از حجم آ درصد5حدود 

ن خروج بخشی از مواد دفعی متابولیکی  تا ضم باعث شدپرورش

در طول دوره پرورش، دماي آب استخر متناسب با تغییرات آب و 

 بنابراین،. ر نوسان باشد درجه سانتیگراد د10-18هوایی بین 

دمایی  نقش اصلی را در تامین شرایط ،ظرفیت گرمایی ویژه آب

به   آبتعویض روزانه بطوریکه .داشتمورد نیاز در استخر بعهده 

مانع از گرم با آب گرم چاه آب استخر  از حجم  درصد5میزان 

قابل دمایی  خارج از محدوده ،آب استخریا سرد شدن شدن 

  بیانگر چنین شرایطی.آال در دوره پرورش گردید راي قزلتحمل ب

ماه و اجراي یک دوره پرورش  امکان رهاسازي بچه ماهی در مهر

بینی شد  در این رابطه پیش. ودب) ماه 5 -6به مدت (ماه  تا اسفند

انتخاب شوند تا )  گرم50حدود (بچه ماهیها با وزن اولیه باال 

در پایان )  گرم350-400حدود( امکان دستیابی به وزن بازاري

 . دوره پرورش فراهم گردد

آال با وزن   بچه ماهی قزل5000براي انجام آزمایش تعداد 

یها پس از انتقال به بچه ماه.  گرم تهیه گردید50اولیه حدود 

در یک حوضچه بتنی کوچک نگهداري شدند و آزمایش محل 

 با آب لب شور ،تلفاتبروز و بدون  ساعت بتدریج 20طی مدت 

بچه ماهیها سپس به استخر خاکی . سازگاري کامل یافتند

تغذیه . رهاسازي شدندبا تراکم یک عدد در مترمربع پرورش 

طی سه ) GFT2 و GFT1(ماهیها با استفاده از خوراك خشک 

میزان . انجام شد) بعد از طلوع، ظهر و قبل از غروب(نوبت در روز 

اساس برآورد وزن زنده جدول غذادهی و برغذاي روزانه طبق 

. روزه تعیین گردید15در فواصل  سنجی زیستاز طریق ماهیها 

شی  ی و عمق سpHاز جمله اکسیژن، دما،   آببرخی فاکتورهاي

 105طول دوره پرورش . گیري شد انه اندازهدیسک بصورت روز

 . )2 (روز بود

 روزه پرورش حاکی از 105نتایج بدست آمده در پایان دوره 

 گرم، 275±916/0 درصد، متوسط وزن نهایی 1/82بازماندگی 

  گرم و ظرفیت تبدیل غذایی15/2±018/0 رشد متوسط روزانه

حلول، وسط اکسیژن مطی این مدت میزان مت.  بود099/0±5/1

بترتیب شی دیسک  ی، متوسط شوري آب و عمق سدماي آب

  گرم در لیتر4/13 ، درجه سانتیگراد9/13گرم در لیتر،   میلی8/6

 بیانگر سازگاري و نتایج حاصل از آزمایش.  سانتیمتر بود85 و

شور زیرزمینی لب آبهاي آالي رنگین کمان با   قزلرشد مطلوب

 تا 20ی که وزن اولیه یانرشد مطلوب بچه ماه ضمن آنکه ،بود

ن شروع دوره پرورش با بچه امکانشان داد که   گرم داشتند،30

همچنین .  وجود دارد) گرم20حدود (تر  وزن پایینداراي ماهیان 

نظر گرفته شده  د استفاده از سیستم پرورش دریمشخص گرد

برداري از آبهاي گرم و شور  بهرهتواند راهکار مناسبی براي  می

 . باشدآال   جهت پرورش قزلزیرزمینی

آال و سازگاري و رشد  به دنبال انجام مطالعه فوق روي قزل



 ...آالي رنگین کمان در مروري بر دستاوردهاي تحقیقاتی پرورش قزل   علیزاده                                                              
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اي از  مطلوب این ماهی در شرایط محیطی جدید، مجموعه

آالي رنگین کمان  مطالعات تکمیلی با هدف شناخت نیازهاي قزل

سازي روش  در محیط آب لب شور زیرزمینی و امکان بهینه

ریزي گردید و طی  در واحد سطح برنامهپرورش و افزایش تولید 

براي انجام این . چند سال متوالی به مورد اجرا گذاشته شد

اقدام به ایجاد تاسیسات و تامین  مطالعات متناسب با نیاز پروژه

خرهاي خاکی جدید، تجهیزات گردید که از جمله آنها احداث است

ن ، احداث سالن سرپوشیده، آزمایشگاه و تامیجدیدحفر چاه 

مطالعات تکمیلی شامل موارد زیر . سایر امکانات تحقیقاتی بود

 :بودند

 تعیین تراکم مناسب ماهی در استخرهاي خاکی پرورشی -1 

با توجه به نتایج حاصل از اولین تجربه که با تراکم یک عدد  

در مترمربع انجام گرفت، تعیین تراکم مناسب به منظور دستیابی 

توجه به نوع سیستم پرورش و ارزیابی  با  بیشتربه مقدار تولید

براي این منظور بچه ماهیان . اقتصادي آن مورد توجه قرار گرفت

 گرم با چهار تیمار 25/15±875/0آال با وزن متوسط اولیه  قزل

 عدد در مترمربع در استخرهاي خاکی 3 و 5/2، 2، 5/1تراکم 

ض میزان تعوی.  روز پرورش یافتند150 مترمربعی به مدت 1000

 حجم آب  درصد10و حدود بود آب براي تمام تیمارها یکسان 

 . روز در نظر گرفته شد استخر در شبانه

 GFT2 و GFT1غذادهی با استفاده از غذاي کنسانتره  

 2  حدودمیانگینبطور و مقدار غذاي مصرفی روزانه صورت گرفت 

 روز 15پرورش هر در طول دوره  .شد وزن توده زنده تعیین درصد

سنجی قرار گرفته و در پایان دوره   مورد زیستار ماهیهایکب

  رشد شامل درصد افزایش وزنبرخی فاکتورهايپرورش، 

(%BWi1)، رشد روزانه درصد(%ADG2) درصد بقاء، ضریب ،

در قالب یک ) SGR4( و ضریب رشد ویژه (FCR3)تبدیل غذایی 

.  تصادفی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتطرح کامالٌ

 درصد 5 در سطح آماري دار جود یا عدم وجود اختالف معنیو

،  نتایج بدست آمده در این بررسیاساسبر .)8(  گردیدمحاسبه

بدست   عدد در مترمربع5/1بهترین عملکرد رشد در تیمار تراکم 

شیمیایی نشان ی و اکتورهاي فیزیکبررسی نتایج حاصل از ف. آمد

 استخرهاي خاکی، شرایط با افزایش تراکم در واحد سطحداد، 

کیفی آب بدتر شده و در نتیجه عالوه بر کاهش عملکرد رشد، 

                                                
١ Body Weight Increase                                                             
٢ Average Daily Growth 
٣ Feed Conversion Ratio 
٤ Specific Growth Rate

این ). 1 جدول( ضریب تبدیل غذایی نیز افزایش یافته است

 ناشی از وجود استرس در تراکمهاي باال و تاثیر وضعیت احتماالٌ

براي تامین دماي اپتیمم از که حالی در. منفی آن بر رشد بود

  آب میزان تعویضدر روز،  آبدرصدي حجم 10طریق تعویض 

محدودیت داشت، چون دماي باالي آب چاه باعث افزایش دماي 

بنابراین، چنین . شد آال می آب استخر تا آستانه تحمل قزل

که در این سیستم پرورش بدلیل نوع منبع آبی  استنباط گردید

مورد استفاده و تاثیرپذیري زیاد این روش توسط شرایط اقلیمی 

تواند  می)  عدد در مترمربع1-5/1(تر  تراکمهاي پایینمنطقه، 

 ماهی  دستیابی به عملکرد مطلوب رشدلحاظنتایج بهتري را از 

 با توجه به یافتهاین .  در برداشته باشدآالي رنگین کمان قزل

 در ماههاي سرد مذکورامکان انجام فعالیت  محدودیت زمانی و

 دهندگان مد د توسط پرورشسال بسیار حائز اهمیت است و بای

لذا در تراکمهاي پایین به دلیل فراهم شدن شرایط . ظر قرار گیردن

محیطی مناسب، رشد ماهی بیشتر است و انتخاب بچه ماهیان 

افزایش هاي تولید،  هزینههش داراي وزن اولیه کمتر ضمن کا

 . خواهد داشتبه دنبال با وزن انفرادي باالتر را محصول 
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آالي پرورشی در استخرهاي خاکی آب لب شور   رشد ماهیان قزلملکردهاي تاثیر تراکم بر ع ایسه میانگین مق:1جدول  

)X±SD( 

 

  1 تیمار فاکتورهاي رشد

 عدد در 5/1(

)مترمربع

  2 تیمار

) عدد در مترمربع2(

   3 تیمار

)عدد در مترمربع5/2(

 4 تیمار

 ) عدد در مترمربع3 (

a5/1±50/12a75/0±25/16a5/1±50/15a75/1±75/14)گرم(وزن متوسط اولیه 

 a75/2±2/277 ab5/3±2/271 c75/1±2/255 d75/2±7/241)گرم(ی یوزن متوسط نها

a8/180±1831a65/55±1573a44/149±1561a28/178±1560)درصد(افزایش وزن 

 a835/0±6/175b835/1±1/170c147/0±8/159c665/0±3/151درصد رشد روزانه 

a5/1±5/91ab5/0±5/89ab5/1±50/87b5/1±5/85)درصد( ییبازماندگی نها

a30/0±310/1ab02/0±370/1bc00/0±450/1c05/0±540/1ضریب تبدیل غذائی

a0625/0±970/1a0220/0±878/1a0600/0±871/1a0720/0±869/1ضریب رشد ویژه

 . ختالف معنی دار استحروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود ا

  تعیین سطوح پروتئین و انرژي مورد نیاز-2

آالي   قزلاصلیاین تحقیق با هدف شناخت نیازهاي غذایی 

 شدشور جهت تأمین حداکثر رشد انجام   رنگین کمان در آب لب

 روابط متقابل سطوح مختلف پروتئین و انرژي جهت و در آن

در جیره  (P/E)نه آنها تعیین نیاز پروتئین، انرژي و نسبت بهی

شور در قالب طرح آماري کامالً   در آب لباین ماهی غذایی 

 مورد بررسی قرار 33تصادفی با استفاده از آرایش فاکتوریل 

 جیره آزمایشی شامل سه سطح 9براي این منظور . گرفت

 درصد و در هر سطح پروتئین، سه سطح 45 و 40، 35پروتئین 

  گرم بصورت نیمه100لوکالري بر  کی430 و 400، 370انرژي 

طی سه تکرار تیمارهاي غذایی یک از  هر. خالص تهیه گردید 

 عدد 60در هر تیمار از . بطور همزمان به مصرف ماهیها رسید

 گرم 80±3متوسط با وزن )  عدد براي هر تکرار20(آال  ماهی قزل

 درجه 15±2  دماي آبه آزمایش، روز84  دورهطی. استفاده شد

 5/6ـ1/8، اکسیژن محلول بین 7/7ـ6/8 بین pH، گرادسانتی

 .)3(  گرم در لیتر بود5/13 ±3/0آب شوري م در لیتر و گر میلی

آزمایشی در هاي   جیرهباتغذیه شده عملکرد رشد ماهیهاي 

 در تمام (BWi%) درصد افزایش وزن.  ارائه شده است2جدول 

انرژي از با افزایش سطح )  درصد45 و 40، 35(سطوح پروتئین 

 و اختالف افزایش یافت کیلوکالري بر صد گرم 430 به 370

 که در حالی بود  این در.(P<0,05) دادداري را نشان  معنی

، افزایش سطوح  بر صد گرمکیلوکالري 430 و 400سطوح انرژي 

داري در   هیچگونه اختالف معنی درصد45 تا 35پروتئین از 

 370 در سطح انرژي ولی .)P>0,05(میزان رشد ایجاد نکرد 

  درصد45، میزان رشد در سطح پروتئین  بر صد گرمکیلوکالري

داري را نشان   و اختالف معنیبود بیشتر تر  پاییننسبت به سطوح

 کمان  رنگینآالي لزقبهترین رشد اساس نتایج، بر. (P<0,05) داد

 35 در سطح پروتئین ،مورد آزمایشآب شرایط  در پرواري

 به  پروتئین، نسبت بر صد گرمکیلوکالري 430انرژي ، درصد

گرم پروتئین بر کیلوکالري انرژي   میلی4/81 معادل (P/E)انرژي 

 مطالعات متعددي که در .بدست آمد درصد 6/20  چربیو مقدار

موید آن آال انجام گرفته  قزلماهی رابطه با احتیاجات پروتئینی 

د نیاز  که در صورت تأمین انرژي و اسیدهاي آمینه موراست

توان بدون کاهش رشد، میزان پروتئین جیره غذایی را  آال، می قزل

مطالعات دیگر نشان . )45 و 35، 32(به حداقل نیاز کاهش داد 

 -20 همراه با سطح چربی  درصد35 سطح پروتئین ،داده است

 )42(کند  آال ایجاد می قزلماهی  بهترین رشد را در  درصد15

 درصد در 45 و 40، 35پروتئین ضمن آنکه استفاده از سطوح 

داري بر روي رشد این   درجه سانتیگراد  تأثیر معنی15دماي 

 .)19(ماهی ندارد 

نتایج ارائه شده در این تحقیق نیز بیانگر آن است که چنانچه 

آال با استفاده از مقادیر مشخص  سطح انرژي غذایی مورد نیاز قزل

وان با در نظر ت چربی و کربوهیدرات تأمین و حفظ شود، می

گرفتن حداقل پروتئین مورد نیاز، حداکثر رشد را در این ماهی 

بطوریـکه در این تحقیق کمترین سطح پروتئین در . فـراهم کرد

آال  ، بیشترین رشد را در ماهی قزل) درصد35(نظر گرفته شده 

 .بهمراه داشت
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 (X±SE)ها  هاي آزمایشی بر عملکرد رشد ماهی  تأثیر روابط متقابل سطوح مختلف پروتئین و انرژي جیره:2جدول 

 . حروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است

 

 : افزایش تولید در استخرهاي خاکی -3

 تحقیق سهافزایش تولید در استخرهاي خاکی طی موضوع 

 :ی قرار گرفتجداگانه به شرح زیر مورد بررس

 اي هوادهی هاستفاده از روش -3-1

 گرم با 25±3آال با وزن اولیه  در این بررسی ماهیان قزل

  هکتاري3/0  خاکیشش استخر درمترمربع   درعدد 2-4تراکم 

نیز شاخصهاي رشد آنها و  روز 120رهاسازي شدند و به مدت 

در تولید  بر افزایش force-97تاثیر هوادهی با استفاده از دستگاه 

با ) شاهد(تیمار اول  .مورد بررسی قرار گرفت  تیمارسهقالب 

 در مترمربع و بدون استفاده از هواده، تیمار دوم با عدد 2تراکم 

 و دو دستگاه  هواده در مترمربع و با استفاده از عدد 2تراکم 

چهار  در مترمربع و با استفاده از عدد 4تیمار سوم با تراکم 

غذادهی با استفاده از غذاي .  نظر گرفته شددر هواده دستگاه

در طول دوره پرورش .  صورت گرفتGFT2 و GFT1کنسانتره 

سنجی قرار گرفته و در   روز یکبار ماهیان مورد زیست15هر 

پایان دوره پرورش، عوامل رشد از قبیل وزن متوسط، میزان رشد 

 روزانه، درصد بقاء، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه در

 تصادفی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار قالب یک طرح کامالٌ

 5دار در سطح آماري  وجود یا عدم وجود اختالف معنی  وگرفت

 بر روي  تاثیر هوادهینتایج حاصل از .)7( درصد تعیین گردید

 .  نشان داده شده است3د در جدول فاکتورهاي رش

ي روشهاي مختلف هوادهی بطور گسترده در استخرها

پرورشی ماهیان گرمابی و میگو مورد استفاده قرار گرفته و نتایج 

در تحقیقی که . مثبت و جالب توجهی را به همراه داشته است

در استخرهاي پرورش ) 1998( و همکاران Martinezتوسط

میگوي پازرد انجام شد، هوادهی استخرها باعث افزایش رشد و مقدار 

و  Abdallah که توسطهمچنین در تحقیقی . محصول گردید

Romaire )1996 (رشد گربه ماهی انجام شد، تاثیر هوادهی در 

مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر افزایش رشد ماهی در 

این موضوع در .  بودمجهز به دستگاه هوادهاستخرهاي 

دار پرورش ماهیان سردآبی بدلیل جاري بودن  استخرهاي جریان

 .حقیق قرار گرفته استمداوم آب، کمتر مورد توجه و ت

در این بررسی شاخصهاي رشد شامل وزن نهایی، میزان 

افزایش وزن، افزایش وزن روزانه و ضریب رشد در تیمارهاي 

هرچند میزان اکسیژن محلول در . هوادهی با کاهش همراه بود

آب در تیمارهاي هوادهی بیشتر بود، لیکن کاهش رشد در 

توان ناشی از کاهش   را میآال استخرهاي خاکی پرورش ماهی قزل

ها سبب  ، هواده)Boyd  )1997طبق نظر. عمق شفافیت دانست

چرخش بخشی از آب استخر و تعلیق مجدد مواد در حال رسوب 

شماره تیمار فاکتورهاي رشد

123456789

82±8181/0±8181/0±8282/0±8181/0±8081/0±8179/0±81/0 82±8181/0±80/0)گرم(میانگین وزن اولیه 

d9±133a7/12±197a1/12±206 d3±132b5/5±183a5/4±203c4/7±161b5/3±179a5/2±202)گرم(میانگین وزن نهایی 

d2/11±3/64a6/13±7/140a2/15±3/154درصد افزایش وزن
d4±3/65b6/6±3/125a5/5±7/146c9/8±94b5/4±3/121a3±7/146

d1/11±3/62a15±3/136a6/14±7/148درصد رشد متوسط روزانه
d6/3±3/62b4/6±7/120a5±3/143c9/8±93b4±7/116a3±314 

a5/0±6/2d2/0±5/1d11/0±3/1 ab2/0±2/2d0/0±5/1d0/0±3/1bc15/0±2cd1/0±7/1d1/0±3/1 نسبت تبدیل غذا

d2/0±1/1bc21/0±8/1a17/0±1/2d17/0±1/1c0/0±7/1ab0/0±2d1/0±1/1d1/0±3/1c1/0±7/1 نسبت بازدهی پروتئین

d08/0±59/0a07/0±04/1نرخ رشد ویژه
a07/0±1/1d02/0±6/0b03/0±96/0a03/0±07/1c05/0±7/0b02/0±94/0a01/0±07/1

d03/0±05/1a02/0±31/1شاخص وضعیت
a05/0 ±32/1d03/0 ±06/1b02/0±22/1a05/0±29/1c05/0±16/1bc05/0±22/1a01/0±29/1

درصد مصرف پروتئین خالص 

یا   ذخیره پروتئین

de2/4±9/18ab2/5±3/30a7/3±7/33e8/2±9/16bc8/0±27a1/0±3/33de3/1±7/18cd8/1±3/23abc8/1±7/28
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تواند  بنابراین وجود هواده در استخرهاي خاکی می. شوند می

موجب بر هم زدن رسوبات کف استخر شده و آنها را به حالت 

ین شرایطی بخصوص در روزهاي گرم دوره در چن. معلق درآورد

پرورش، شرایط آب استخر بسرعت تغییر کرده، بطوریکه افزایش 

مواد غذایی در ستون آب و بدنبال آن رشد پالنکتونها منجر به 

این . شود آال می ایجاد اختالل در گرفتن و مصرف غذا توسط قزل

وضعیت همچنین باعث تشدید تعویض آب در این استخرها 

-forceبنابراین، استفاده از دستگاههاي هوادهی نظیر . گردد می

تواند عامل موثري در افزایش تولید اینگونه استخرها  نمی 97

 . محسوب شود

 

  هوادهیتحت تاثیردر استخرهاي خاکی آب لب شور  با تراکم هاي مختلف  مقایسه شاخص هاي رشد قزل آال:3جدول 

 

 )اول (تیمار شاهد فاکتورهاي رشد

 بدون - عدد در مترمربع2(

)هوادهی

 تیمار دوم

 - عدد در مترمربع2(

)هوادهی

 تیمار سوم

 - عدد در مترمربع4(

)هوادهی

25±253±253±3 )گرم(وزن متوسط اولیه 

 a41/1±239a707/0±5/236 b56/0±2/230 )گرم(وزن متوسط نهائی 

a50/0±214 a12/2±5/211b14/0±2/205)گرم(میزان افزایش وزن 

a006/0 ±783/1a001/0±762/1ab016/0±710/1)گرم(افزایش وزن روزانه 

b53/1±58/73a27/1±15/86b70/0±01/70)درصد(بازماندگی نهائی 

a086/0±377/1a136/0±307/1a127/0±361/1ضریب تبدیل غذائی

 a00/0±881/1a053/0±875/1 b008/0±849/1ضریب رشد ویژه

 . دار است  مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنیحروف     

 

  افزایش تولید از طریق استفاده مجدد از پساب استخرهاي خاکی -

آال هر یک به   استخر خاکی پرورش قزل4براي این منظور 

در دو استخر خاکی .  هکتار در نظر گرفته شد5/0مساحت 

 ولی در قسمت .) یکتیمار( تغییري ایجاد نگردید ،انتخاب شده

 متر و 6خروجی دو استخر دیگر یک حوضچه گرد بتنی به قطر 

میزان . )تیمار دو (مکعب احداث گردید متر30حجم مفید حدود 

بصورت یکسان تعویض آب در استخرهاي خاکی در هر دو تیمار 

لیتر در  4معادل حدود (روز   حجم آب در شبانهدرصد 5حدود و 

آب خروجی استخرهاي تیمار . ظیم گردیدبصورت دائمی تن) ثانیه

 ولی آب خروجی استخرهاي تیمار ، به زهکش اصلییک مستقیماٌ

گرد بتنی هاي  دو قبل از انتقال به زهکش اصلی به حوضچه

هم بصورت ثقلی و هم آب از آنها هدایت گردید بطوریکه انتقال 

عالوه بر برقراري جریان ثقلی دائمی از . پمپاژ امکانپذیر بود

انتقال آب بصورت پمپاژ هاي بتنی،  استخرهاي خاکی به حوضچه

 تا بدین تنظیم گردیدروز در فواصل یکساعته   ساعت در شبانه12

هاي گرد بواسطه  طریق امکان دفع موثرتر فضوالت حوضچه

 . افزایش جریان آب فراهم گردد

 گرم 5/325رهاسازي حدود بچه ماهیها در زمان وزن اولیه 

سازي در استخرهاي خاکی در هر دو تیمار یک عدد و تراکم رها

هاي بتنی  و در حوضچه)  عدد در هر استخر5000(در مترمربع 

در )  عدد در هر حوضچه2100(مربع  عدد در متر70، تیمار دو

اه و در نیمه دوم سال  م5/4دوره پرورش حدود . نظر گرفته شد

 درجه 14±4دماي آب در طول دوره پرورش . انجام گرفت

مقایسه  .)4(  گرم در لیتر بود8/12±5/0سانتیگراد و شوري آب 

.  ارائه شده است4عملکرد رشد تیمارهاي مورد بررسی در جدول 

  نهاییزیتودههاي بتنی متوسط  ضمن آنکه در حوضچه

درصد ، 5/1±07/0 ضریب تبدیل غذایی کیلوگرم، 06/1±5/637

 رصد بود د5/90 و میزان بازماندگی 1037±82/2 افزایش وزن

)4( . 

گیري و آنالیز برخی فاکتورهاي آب  نتایج حاصل از اندازه

 ،، اکسیژن محلول، نیتریت و آمونیوم نشان دادpHشامل دما، 

تمام فاکتورهاي مورد نظر در طول دوره پرورش در محدوده 

لیمنولوژي استخرهاي خاکی بررسی . اپتیمم و مجاز قرار داشتند

 توسط مشائی و همکاران آال آب لب شور پرورش ماهی قزل

اساس این نتایج، بر. نماید می نیز این مساله را تایید) 1383(

هاي  اجراي یک دوره همزمان پرورش از طریق احداث حوضچه

گرد بتنی در انتهاي استخر خاکی و استفاده مجدد از آب 
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 درصد افزایش تولید به ازاي هر استخر خاکی 30خروجی، حدود 

این میزان تولید بدون نیاز به منبع آبی جدید و . را بدنبال داشت

 لیتر در ثانیه آب 4حدود آب صرفاً از طریق استفاده مجدد 

 .خروجی استخر خاکی بدست آمد

در بررسی برخی شاخصهاي اقتصادي شامل میزان تولید، 

دار بین تیمار  هزینه تولید، فروش کل و سود کل، تفاوت معنی

 درصد و با استفاده 5و در سطح یک و استخرهاي خاکی تیمار د

ولی در مجموع ). P>0,05( جفت شده وجود نداشت tاز آزمون 

 بطوریکه ).P<0,05( دار بود بین تیمارهاي یک و دو تفاوت معنی

 درصد، از 30تیمار دو نسبت به تیمار یک از نظر میزان تولید 

درصد افزایش  41 درصد و از نظر سود کل 29نظر فروش کل 

بنابراین با توجه به شرایط خاص این نوع سیستم . نشان داد

وري بهینه از عوامل تولید، نتایج  پرورشی و اهمیت موضوع بهره

تواند یکی از راهکارهاي افزایش تولید و درآمد در  این مطالعه می

 .آال باشد مزارع خاکی نیمه متراکم پرورش قزل

  

 مورد مطالعه براي ارزیابی اثرات استفاده مجدد از پساب ر مقایسه برخی فاکتورهاي رشد بین دو تیما:4جدول 

 

 تیمار یک فاکتورهاي مورد نظر

 )استخر خاکی بدون حوضچه بتنی(

 تیمار دو

 )حوضچه بتنی +استخر خاکی (

 b70/0±5/2193 a70/0±5/2831 )کیلوگرم ( نهاییزیتوده

 b014/0±35/1 a00/0±41/1 ضریب تبدیل غذا

 b07/7±1590 a5/3±2567 درصد افزایش وزن

b70/0±5/86a70/0±5/89 درصد بازماندگی نهایی

 . حروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است

 

net محصورآال از طریق ایجاد محیط پرورش قزل وري و عملکرد تولید در استخرهاي خاکی آب لب شور بهبود بهره - pen)( 

 هکتاري با 5/0ق چهار استخر خاکی براي انجام این تحقی  

استخر دو . در نظر گرفته شددر دو تیمار با دو تکرار  ،ابعاد مشابه

 فضاي  درصد20، حدود  دیگرردو استخدر بدون تغییر ولی 

 بطوریکه ماهیها ،انتهایی با استفاده از دیواره توري تفکیک گردید

اي و فض)pen(در دو محیط پرورشی شامل فضاي محصور شده 

تیمار برحسب تراکم ماهی در هر دو . آزاد استخر پرورش یافتند

 عدد در مترمربع 35/1محاسبه و مقدار آن استخر مساحت کل 

 6750استخر به عبارت دیگر در حالیکه در تیمار فضاي آزاد . بود

عدد ماهی رهاسازي گردید، همین تعداد ماهی به فضاي محصور 

 میزان تعویض آب براي هر . شدرها 2استخر تیمار شماره شده 

 درصد حجم کل آب استخر در 5دو تیمار مشابه و معادل حدود 

 331 رهاسازي بچه ماهیها با وزن اولیه. روز در نظر گرفته شد

 150گرم در هفته اول آبان ماه انجام شد و پرورش آنها به مدت 

 و GFT1 گرم با 80تغذیه ماهیها تا وزن حدود . روز ادامه یافت

. صورت گرفت طی سه نوبت در روز GFT2سپس تا پایان دوره با 

با در این تحقیق عملکرد رشد ماهیها در تیمارهاي مورد مطالعه 

 درصد افزایش وزن، متوسط رشد مانندفاکتورهایی  ازاستفاده 

روزانه، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، نسبت بازدهی 

 .)5(  گرفتپروتئین و شاخص وضعیت مورد بررسی قرار

و  pHدما، اکسیژن محلول، گیري  نتایج حاصل از اندازه

بیانگر میانگین ماهانه در طول دوره پرورش شوري آب و برآورد 

بدلیل در بین دو تیمار این فاکتورها دار  عدم وجود اختالف معنی

 .براي هر دو تیمار بودمشابه پرورش  تقریباٌنظر گرفتن شرایط 

 در مورد فاکتورهایی شامل میانگین ،دهبدست آمبراساس نتایج 

 ،وزن و طول کل نهایی، رشد متوسط روزانه و بازماندگی نهایی

 داري بین تیمارهاي مورد مطالعه مشاهده نگردید اختالف معنی

)P>0,05.( ،نهایی، زي توده در حالیکه درصد افزایش وزن 

محیط شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه و بازدهی غذایی در تیمار 

داشت محیط آزاد داري با تیمار  بیشتر و اختالف معنیصور مح

)P<0,05.(ًماهیها، باال بودن تراکم  ناشی از  این وضعیت عمدتا

امکان رقابت غذایی بیشتر، تحرك و شناي کمتر و دسترسی به 

محیط ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمار . غذاي بیشتر بود

 . داشت آزادر محیط کاهش معنی داري نسبت به تیمامحصور

شرایط محیط محصور نسبت به محیط آزاد استخر باعث 

 تا بدلیل امکان توزیع متعادل غذا بین تمام ماهیها و ،گردید

تر غذا توسط آنها،  همچنین فراهم شدن شرایط دریافت یکنواخت
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اختالف وزن کاهش یافته و بخش بیشتري از ماهیها از وزن 

 حاصل از مقایسه نسبتهاي نتایج. بازاري مناسب برخوردار شوند

 درصد نشان داد کهوزنی ماهیها در زمان برداشت نهایی 

 گروه بازاري مناسبی   گرم که معموال250ً-350گروههاي وزنی 

داري   افزایش معنیمحیط محصور در تیمار ،دهد را تشکیل می

 گرم و زیر 150-250دهد ضمن آنکه گروههاي وزنی  نشان می

هزینه تامین غذا بعنوان .  کاهش داشت گرم در این تیمار150

هاي صید  هاي پرورش و همچنین هزینه یکی از مهمترین هزینه

داري را در   باالست، کاهش معنیکه در استخرهاي خاکی نسبتاً

 ضمن آنکه بدلیل رشد بهتر دادتیمار محیط محصور نشان 

ش کل تر آنها در زمان برداشت، میزان فرو ماهیها و وزن یکنواخت

 . سود خالص افزایش یافتو 

 

  تکامل گنادها، بلوغ و تکثیر مصنوعی-4

این موضوع طی دو مطالعه جداگانه زیر مورد بررسی قرار 

  : گرفت

   آالي رنگین کمان   مقایسه روند تکامل گنادهاي ماهی قزل-

 :  در آب شیرین و لب شور

آالي رنگین کمان با میانگین وزنی   قزلماهیعدد  180

 حوضچه 3(  مترمکعبی2 حوضچه پلی اتیلنی 6رم به  گ5±200

انتقال داده )  حوضچه حاوي آب لب شور3حاوي آب شیرین و 

 ، روزه پرورش140 دورهدر طول . ) عدد30هر حوضچه  (شدند

و   pH 12/0±18/8، درجه سانتیگراد 8/13±6/0ي آب دما

گرم در لیتر بود و این مقادیر   میلی2/6±11/0اکسیژن محلول 

 شوري آب شیرین و لب . آب شیرین و لب شور یکسان بوددر

 تا 3/14 و 5/0 تا 4/0مورد استفاده در طول دوره آزمایش شور 

و GFT2غذادهی بوسیله غذاي تجاري . بود گرم در لیتر 7/14

هر سنجی ماهیها  زیست.  انجام شدزیتودهوزن درصد از اساس بر

رش هر ماه یکبار از در طول دوره پرو.  انجام گرفت روز یکبار15

 ماهی بصورت تصادفی صید و بعد از عدد 3هر حوضچه پرورشی 

، طول استاندارد )FL(، طول چنگالی )TL(گیري طول کل  اندازه

)SL (برداري و در   تکهگنادهااز ه و  کالبد شکافی شد،و وزن کل

شناسی گنادها به روش  مطالعات بافت. گردیدمحلول بوئن تثبیت 

و شاخصهاي گنادیک و سوماتیک ماهی ن انجام پارافینه کرد

آالي رنگین کمان در دو محیط آب شیرین و لب شور مورد  قزل

نتایج حاصل از سنجش وزن ماهیان . )1( بررسی قرار گرفت

نشان داد بین میانگین وزن ماهیان پرورش یافته در آب شیرین و 

 داري سنجی اختالف معنی زیستلب شور در نوبت اول تا پنجم 

 اما در نوبت ششم تا پایان دوره اختالف ،)P<0,05( وجود دارد

 نتایج .)P>0,05( شود مشاهده نمی درصد 5در سطح داري  معنی

 روند ،شناسی بیضه ماهیهاي نر نشان داد حاصل از مطالعه بافت

ها در آب لب شور سریعتر از آب شیرین است  توسعه بیضه

شور دو ماه زودتر از بطوریکه ماهیان پرورش یافته در آب لب 

. ماهیانی که در آب شیرین پرورش یافتند به بلوغ جنسی رسیدند

در سطح  )GSI(این نتایج با تغییرات شاخص گنادوسوماتیک 

نتایج حاصل از بررسی .  مطابقت داشت درصد95اطمینان 

تخمدان ماهیان شناسی گناد ماهیهاي ماده نشان داد که  بافت

و  )a4مرحله  زیر (4 تا مرحله پرورش یافته در آب شیرین

 5تخمدان ماهیان پرورش یافته در آب لب شور تا آخر مرحله 

هاي حاصل از تعیین ترکیب  داده آنالیز آماري. پیش رفتند

اووسیتهاي تخمدان نشان داد که تا آذر ماه اختالف بین درصد 

مساحت اشغال شده بوسیله اووسیتهاي مراحل مشابه در تخمدان 

دار نبود  ورش یافته در آب شیرین و لب شور معنیماهیان پر

)P>0,05 .(داري  اما در ماههاي دي، بهمن و اسفند اختالف معنی

شناسی  نتایج حاصل از مطالعات بافت). P>0,05(مشاهده شد 

آالي رنگین کمان پرورش یافته  رشد مواد تناسلی ماهی ماده قزل

ادوسوماتیک و در آب شیرین و لب شور با تغییرات شاخصهاي گن

 در ماهیان پرورش GSIمیزان . هپاتوسوماتیک مطابقت داشت

یافته در آب شیرین و لب شور در ماههاي دي، بهمن و اسفند 

 .)P<0,05()1(داري داشت  اختالف معنی

و بیولوژیکی وابسته  به فاکتورهاي ژنتیکیبطور کلی بلوغ 

. )37 و 27، 18 (اند تحت تاثیر شرایط محیطیکه خود است 

میزان رشد و عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی بیشترین اهمیت را بر 

دارند و تعداد زیادي از مطالعات، ارتباط آن فاکتورهاي موثر بر

). 43(اند  میزان رشد باال و سن بلوغ پایین را مشخص کرده

که از ماهیان پیش مولد استفاده کرده  اساس نتایج یک بررسیبر

از  ش یافته در آب لب شور زودتربودند، مشخص شد ماهیان پرور

ماهیان پرورش یافته در آب شیرین بالغ شده و آماده تخمریزي 

ب لب شور محیط مساعدتري آ رسد بودند؛ همچنین به نظر می

با دماي باالتر ی ین پرورش یافته در آبهایبویژه براي پیش مولد

تاثیر فتوپریود مصنوعی بر رشد در مطالعه دیگري که . )10 (باشد

آالي رنگین کمان مورد بررسی قرار  مواد تناسلی ماهی ماده قزل

طول مرحله مشخص شد که در رژیمهاي نوري مختلف، ؛ گرفت

 داخلی تحت تاثیر عوامل ءگیري با منشا گیري و زرده زرده پیش

تحت   خارجیءگیري با منشا  اما مرحله زرده،محیطی است

بنابراین ). 13( باشد هاي بیولوژیکی داخلی می کنترل ریتم

بعنوان یک عامل (گیري کرد که فاکتور شوري آب  توان نتیجه می

یک عامل )  در کنار سایر عوامل ژنتیکی و بیولوژیکیمحیطی

آالي  قزل ماهیدر انواع نر و ماده تسریع کننده رشد مواد تناسلی 

چون ماهی در این محیط به عالوه براین،  .باشد رنگین کمان می
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ژي ذخیره شده جهت سنتز آتی و فعالیت اندازه کافی انر

را دارد، بنابراین قطر )  خارجیءگیري با منشا زرده(اندوسیتوزي 

تخمکها نیز نسبت به قطر تخمکهاي ماهیان پرورش یافته در آب 

 . شیرین کاهش نخواهد یافت

 :   بلوغ و تکثیر مصنوعی-

 رشد  کهمطالعات انجام گرفته قبلی حاکی از این بود

آال در آب لب شور نسبت به آب  قزلماهی  و گنادیک سوماتیک

توان مولدین مناسبتري را جهت   میشیرین بیشتر است و احتماالً

تکثیر مصنوعی و تولید جمعیتهاي سازگارتر و داراي رشد بیشتر 

سپس این پرسش مطرح گردید که . در آب لب شور پرورش داد

مصنوعی گامتهاي جنسی و تکثیر آیا امکان رسیدگی کامل 

آالي پرورش یافته در شرایط آب لب شور وجود  مولدین قزل

. اي با هدف بررسی این موضوع انجام گرفت  بنابراین مطالعه؟دارد

آالي  قزلماهی  عدد 25ماه تعداد  براي این منظور در اسفند

 30 گرم که از وزن حدود 450یکساله با وزن متوسط حدود 

ی ایستگاه بافق پرورش یافته ماه در استخرهاي خاک گرمی از مهر

 تنی 3هاي   و به حوضچهندبودند، بطور تصادفی انتخاب گردید

براي ادامه نگهداري و . ندفایبرگالس داخل سالن منتقل شد

پرورش این ماهیها در طول بهار و تابستان سال بعد از آب سرد 

از طریق احداث یک آبسرد کن سنتی ابداعی سازگار با شده 

میانگین دماي آب در فصل بهار . استفاده گردیدشرایط محیطی 

میانگین شوري .  درجه سانتیگراد بود19 و 17و تابستان بترتیب 

با آغاز .  گرم در لیتر بود15 و 5/13آب نیز در این فصل بترتیب 

اي ماهیها  فصل پاییز و کاهش تدریجی دماي آب، فعالیت تغذیه

براي تغذیه . پیدا کردپاییز ادامه فصل افزایش یافت و تا اواخر 

مقدار غذا در طول فصل .  استفاده شدBFTماهیها از خوراك 

پاییز فصل  درصد و در 5/0تابستان فصل  درصد، 7/0بهار حدود 

 عدد 8تا آخر تابستان تعداد .  ماهیها بودزیتوده درصد 2/1حدود 

م بلوغ جنسی ماهیها از اواسط پاییز عالئ. ها تلف شدنداز ماهی

 17روي بر در نیمه دوم دي ماه ینه ا اولین بررسی و مع.ظاهر شد

 عدد از ماهیها 9اساس آن مانده انجام گرفت که برماهی باقیعدد 

 ها و نرها بترتیب میانگین وزن ماده.  عدد نر بودند8ماده و 

  گرم و میانگین طول آنها بترتیب1430±82/2  و41/1±1170

ی سه مرحله معاینه ط.  سانتیمتر بود6/46±26/0  و42/0±3/39

 ماهی استحصال 5 گرم تخم از 537  بهمن ماه مجموعاٌدربعدي 

 عدد نارس و یک عدد در اثر آب 3ماده دیگر عدد  4از . گردید

 میلیمتر و هر 6/4میانگین قطر تخمها . شدندآوردگی شکم تلف 

بیشترین تخم استحصالی از یک .  تخم بود7/16گرم آنها شامل 

تمام نرها .  گرم بود57 گرم و کمترین آن 213 مقدار ، مولدماهی

 طی سه مرحله معاینه حدود داراي اسپرم سیال بودند و جمعاٌ

تخمهاي استحصال شده . لیتر اسپرم استحصال گردید  میلی230

در هر مرحله پس از لقاح با استفاده از انکوباتورهاي کوچک 

ر گرفته آزمایشگاهی و آب شیرین سرد شده مورد انکوباسیون قرا

میانگین .  گرم پرورش یافتند3تا وزن حدود و الروهاي حاصله 

و میانگین درصد  65 زدگی  درصد، میانگین چشم92لقاح حدود 

.  درصد بود48گشایی از کل تخمهاي استحصالی حدود  تخم

گرمی با آب لب شور   میلی250الروهاي حاصله از وزن حدود 

 گرمی در 3محل بخوبی سازگار شده و تا وزن حدود 

 میزان بازماندگی از. هاي آزمایشگاهی پرورش یافتند حوضچه

 بطور میانگین حدود گرمی، 3 وزنمرحله جذب کیسه زرده تا 

 . )12(  بود درصد85

این بررسی نشان داد آب لب شور مورد مطالعه محیط 

 و استآال  مناسبی براي رشد سوماتیک و گنادیک ماهی قزل

رد بررسی ضمن داشتن وزن مناسب، در مو  تمام مولدینتقریباٌ

جوان بودن عواملی نظیر  البته. دو سالگی به بلوغ رسیدند

که (، استفاده از آب شیرین شهري )ها بویژه ماده(مولدین 

سازي کلر موجود   تخمها مستلزم خنثیتفریخمصرف آن براي 

 مقدار تخم ، سایر عوامل دیگر باعث گردید و احتماالٌ)در آب بود

 ، بازماندگی نهایی آنها کمی استحصال شده و همچنینسبتاٌن

دقیقتر این   بنابراین بررسی.کاهش چشمگیري داشته باشد

  . باشد موضوع نیازمند انجام تحقیقات بیشتر می

   

  گیري و پیشنهاد نتیجه

آبهاي لب شور و شور داخلی کشور از پتانسیل بالقوه باالیی   

آالي رنگین کمان یکی از  زلق. پروري برخوردارند براي آبزي

 ت و نتایج مطالعات حاضر نشان دادهاي مقاوم به شوري اس گونه

عه پرورش ماهی در آبهاي براي توسهاي زیادي  قابلیتاین ماهی 

آبهاي شور زیرزمینی از نظر میزان و . شور و لب شور داخلی دارد

 متناسب با  همچنین دماي اولیه در زمان پمپاژترکیب امالح و

این موضوع از این نظر . رایط جغرافیایی مناطق، متفاوت استش

هاي مختلف،  آال به شوري رغم مقاومت قزل بهاهمیت دارد که 

برداري از آن براي  بهرهة اي در نحو کننده  نقش تعیین،دماي آب

انجام شده حاضر مبتنی بر مطالعات . پرورش این ماهی دارد

 در مناطق که عمدتاٌاست ی استفاده از آبهاي گرم و شور زیرزمین

نتایج این . دکم ارتفاع و داراي اقلیم گرم و خشک وجود دار

برداري از  راهکار مناسب و قابل قبولی را جهت بهرهمطالعات 

مبتنی بر احداث آال  اینگونه منابع آبی براي پرورش قزل

برداري از آنها در  هکتاري و بهره25/0استخرهاي خاکی حداقل 

 شامل فصول پاییز و زمستان ال که معموالٌماههاي سرد س

سیستم پرورش بصورت نیمه متراکم . کند ارائه می ،باشد می
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 5-10میزان تعویض آب حدودو )  عدد ماهی در مترمربع5/1-1(

 تن در 5-7باشد و توان تولید   حجم آب استخر در روز میدرصد

فزایش براي ا .باشد آال را در هر دوره پرورش دارا می هکتار قزل

با حفظ تراکم مناسب از توان  ، میپرورشتولید در استخرهاي 

 هوادهی بعنوان بخش مهمی هرچند. گرفتبهره  خاصی يشهارو

 ،ها نشان داد بررسی  ولی نتایجپروري تجاري مطرح است  از آبزي

 رسوبات بستر و افزایش ذرات معلق و در خوردنهم بدلیل ب

کارآیی قابل قبولی در نتیجه کاهش کیفیت آب، این روش از 

آال به روش نیمه متراکم برخوردار  استخرهاي خاکی پرورش قزل

 مانندهایی  این در حالی است که بکارگیري تکنیک. نیست

استفاده مجدد از پساب خروجی استخرهاي خاکی از طریق 

هاي بتنی در قسمت خروجی جهت پرورش  احداث حوضچه

هاي محصور در آال و همچنین ایجاد محیط متراکم قزل

 هکتاري و بزرگتر با استفاده از دیواره 5/0استخرهاي خاکی 

برداري از محیط پرورش را در  توري، امکان افزایش تولید و بهره

بررسی برخی نیازهاي اصلی . دهد حد قابل توجهی افزایش می

آال شامل پروتئین، انرژي و چربی نشان داد که این  غذایی قزل

 مورد مطالعه تفاوت خاصی با آب شیرین نیازها در آب لب شور

 درصد 6/20 درصد و چربی 35ندارد ضمن آنکه سطح پروتئین 

هاي  بعبارت دیگر خوراك. بهترین رشد را در این ماهی ایجاد کرد

آال، در شرایط آب لب شور از کارآیی  تجاري رایج در تغذیه قزل

 رشد این مطالعات همچنین اثبات نمود که. باالیی برخوردارند

آال در آب لب شور بیشتر از آب شیرین  سوماتیک و گنادیک قزل

بنابراین اینگونه محیطهاي آبی در صورت مدیریت دماي . است

آب از اهمیت قابل توجهی براي پرورش گوشتی و همچنین تولید 

آال برخوردارند و ممکن است عالوه بر استفاده  پیش مولدین قزل

هاي  واسط براي ایجاد گله دبراي پرورش، بعنوان محیطهاي ح

 . برداري قرار گیرند مولد مورد بهره

توان بشرح  بطورکلی مزایا و پیامدهاي تحقیقات انجام شده را می

 :زیر خالصه کرد

  بویژه در مناطق ،پروري در آبهاي داخلی کشور  توسعه آبزي-1

  .مرکزي

غیر برداري اقتصادي از آبهاي لب شور بعنوان منابع آبی   بهره-2

. غیرهصنعت و قابل مصرف در کشاورزي،

 با توجه به تقاضاي روزافزون بازار ،آال  تولید گوشت ماهی قزل-3

.داخلی و ارزش اقتصادي بسیار باالي آن

.نفتی و ایجاد درآمد ارزي امکان توسعه صادرات غیر-4

 ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته و جلوگیري از -5

 .مهاجرت

ایش مصرف سرانه ماهی در مناطق تولید و کمک به  افز-6

 .بهبود تغذیه مردم

توان اذعان نمود که منابع آبهاي لب شور  بنابراین می  

  ماهیانپروري زیرزمینی کشور از قابلیت باالیی براي آبزي

چند تحقیقات انجام شده  سردآبی برخوردار است و هر

آال ارائه  پرورش قزلراهکارهایی جهت استفاده از این منابع براي 

برداري بهینه و علمی همراه با سود اقتصادي  کرده است ولی بهره

 . باشد در این زمینه میبیشتري  نیازمند تحقیقات ،و درآمدزایی

 

 منابع 

 .علیزاده، م  ؛.ب مجازي امیري،  ؛.ع فالحتی مروست، - 1

 مقایسه روند توسعه غدد جنسی .1382 ، .ب و ابطحی،

 در آب (Oncorhynchus myksis) نگین کمانآالي ر قزل

، صفحات .5 مجله علوم دریائی، شماره .لب شور و شیرین

  .58 تا 47

آالي رنگین کمان پرورش قزل .1375، . علیزاده، م -2

(Oncorhynchus myksis)  در استخرهاي خاکی با

رویجی معاونت ت نشریه .استفاده از آبهاي شور زیرزمینی

. 15 تا 13ات صفح یالت ایران،تکثیر و پرورش ش

 روابط متقابل سطوح مختلف  .1379 ، .م ،علیزاده -3

   آالي رنگین کمان ی بر قزلیپروتئین و انرژي جیره غذا

(Oncorhynchus myksis)نامه   پایان. در آب لب شور

 واحد علوم و ،، دانشگاه آزاد اسالمیتخصصیدکتري 

. صفحه102 . تهران،تحقیقات

 .1384 ، .ح  و سرسنگی،.ف پور،  رجبی ؛.م ،دهعلیزا -4

آال از طریق  د در استخرهاي خاکی پرورش قزللیافزایش تو

ی پروژه ی گزارش نها.استفاده مجدد از پساب خروجی

 . صفحه38موسسه تحقیقات شیالت ایران،  تحقیقاتی،

 ؛. م  محمدي،؛. ح  سرسنگی،؛.  بیطرف، ا ؛.م ،علیزاده -5

وري و  بهبود بهره. 1388، . پور،ف ی و رجب.مشایی، ن

پرورش  استخرهاي خاکی آب لب شور عملکرد تولید در

 و افزایش )net pen( محصورآال از طریق ایجاد محیط قزل

موسسه  گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی،. دوره نوري

  . صفحه37تحقیقات شیالت ایران، 

 گی، و سرسن.ف پور، رجبی؛ . م علیزاده، ؛ .ن مشائی، -6

 بررسی لیمنولوژیک استخرهاي خاکی آب لب .1383 ،. ح

گزارش نهائی پروژه  .آال در منطقه بافق یزد شور پرورش قزل

. صفحه120 .موسسه تحقیقات شیالت ایران تحقیقاتی،

  ؛.م علیزاده،  ؛.ع آخوندي،  ؛.م شریفیان،  ؛.م نفیسی، -7

  افزایش تولید.1383 ، .ح  و سرسنگی، .ر خدارحمی،
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با استفاده از روشهاي  آال در استخرهاي خاکی پرورش قزل

  گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی،.هوادهی در منطقه بافق یزد

 . صفحه42موسسه تحقیقات شیالت ایران،

 پرورش .1381 ، . و دهموبد، د.شریفیان،م  ؛.نفیسی،م -8

آالي رنگین کمان در استخرهاي خاکی آب لب  ماهی قزل

موسسه  گزارش نهائی پروژه تحقیقاتی. زدشور در استان ی
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Abstract 
Inland brackish aquaculture may offer an opportunity for income diversification and a potentially 

productive use of land that can no longer support traditional agriculture in salt-affected parts of inland 
production and investment levels are characteristically low. It may also provide a means of defraying 
all or part of the cost of surface and subsurface water management systems. It seems inland brackish 
aquaculture will be an essential component of salinity management in the future, because unlike many 
other adaptation strategies, it can be effectively integrated with engineering solutions to treat salinised 
land. This activity needs to develop in a manner that both prevents the further degradation of 
agricultural land and provides opportunities for an alternative and sustained economic base for 
dependent rural communities. Most central areas of Iran are rich in saline water resources with 
different salinities (5-40g/l). Applying these resources for aquaculture production is a potential 
adaptive use, although it maybe limited by some factors especially strict environmental conditions. 
The limitations, have led to the logical progression of investigating the suitability of these resources 
for aquaculture. So, regarding to well adaptation of rainbow trout to rapid changes in salinity and 
profitability of its production in state of Iran, this species promoted as potential candidate for 
aquaculture in these regions. After feasibility studies, supplementary researches carried out during 
recent decade in Inland Saline Water Aquaculture Research Center, Bafgh, Iran. According to the 
results, rainbow trout well adapted to underground brackish well water (in salinity 14g/l) without any 
mortality and growth performance was desired. It was also introduced the earth pond as culturing 
system for rainbow trout through semi-intensive method during cold seasons when the cool weather 
provide a suitable conditions in cultivating ponds. Investigations on increasing production methods in 
selected system indicated that reusing wastewater and establishing net pen in pond are the effective 
ways than aeration by submerged and surface aerators. Study on protein and energy requirements of 
rainbow trout in this medium showed the best growth was obtained by fishes fed by 35% protein and 
4750kcal/kg digestible energy levels. Considering some gonadic and somatic indices of rainbow trout in 
the research station demonstrated that body growth and gonad development were faster than fresh 
water, as well as maturation speed was quicker too. Findings of this paper demonstrated that by using 
appropriate semi-annual production system, rainbow trout farming in brackish water is a profitable 
method to develop inland aquaculture industry in Iran.
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