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 كمانآالی رنگينورش ماهی قزلپرمقایسه برخی پارامترهای رشد در 

(Oncorhynchus mykiss)  در طراحی جدیدی از استخرهای بيضی شکل با جریان

 و استخرهای دراز (Foster Locus)دورانی فاستر لوكاس 
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 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

هاي رشد خصهدف از اجراي اين تحقيق، مقايسه شا پذيرد.هاي گوناگوني صورت ميروشكمان بهآالي رنگينپرورش متـراكم ماهي قزل

هر از باشد. در اين تحقيق و سالمت ماهي در طراحي جديد از استخرهاي بيضي شکل با جريان دوراني و استخرهاي دراز در شرايط يکسان مي

سازي هدار شدند. تراكم ذخيرگرم ماهي 40±5كمان با وزن متوسطآالي رنگينستخر سه نمونه ساخته شد. استخرها با ماهيان قزلدو نوع ايک از 

ماه با درنظر  10مدت ماهي در مترمکعب درنظر گرفته شد. در طول دوره مطالعه، تغذيه ماهيان با استفاده از غذاي تجاري چينه به قطعه 120

استخرهاي توده انجام شد. براساس نتايج، طي دوره آزمايش بازماندگي ماهيان در هر دو سيستم درصد زي 3/1ميزان گرفتن دماي آب و وزن ماهي به

داري در پارامترهاي رشد بين دو سيستم پرورشي مشاهده گونه اختالف معنيبود. هيچ 39/97 و 05/98ترتيب و بهدراز لوكاس و استخرهاي فاستر

  (.P≥05/0) تر از استخرهاي دراز بودبا اين وجود، ميزان افزايش رشد در استخرهاي بيضي شکل با جريان دوراني اندكي بيش (.P≥05/0) نشد

پرورش ماهي در دامنه مطلوب جهت  يدوران ياندر استخرهاي بيضي شکل با جرپي اچ ازجمله اكسيژن محلول و ميانگين فاكتورهاي كيفي آب 

ه در با ميانگين فاكتورهاي مذكور در استخرهاي دراز بود. نتايج تاييدكننده اين مطلب هستند ك  (P≥05/0)ه و فاقد تفاوت معني دار آال بودقزل

عنوان جايگزين استخرهاي دراز جهت هتواند بصورت حفظ شرايط كيفي آب در محدوده مناسب، استخرهاي بيضي شکل با جريان دوراني مي

 كمان مورد استفاده قرار گيرد.الي رنگينآپرورش متراكم ماهي قزل

  ستخر فاستر لوكاس، استخر بيضي شکل با جریان دوراني، استخر دراز، پرورش ماهي، ا(Oncorhynchus  mykiss) كمانآالي رنگينقزل کلیدی: کلمات

 gandomkar.habib@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

همواره  پرورش شرایط سازیبهینه و پرورشی مزارع هاینهاده تامین       

بنابراین استفاده  گردد.می محسوب پروریآبزی صنعت هایمحدودیت از

همه های نوین در تولید محصوالت دامی، زراعی و صنعتی در از روش

 برداری بهینه از امکانات موجود و افزایش تولید،منظور بهرهکشورها به

الزم است تولید   از دیرباز مدنظر محققان وکارشناسان بوده است. لذا

های بیضی شکل با جریان های جدید از جمله استخرسیستم  ماهی در

 در ماهی پرورش گیرد. قرار بررسی مورد (Fuster-lucas) دورانی

جویی در میزان دلیل صرفهبه جریان دورانیبیضی شکل با  یخرهااست

آب مصرفی، تسهیل خروج فضوالت از استخر، تنظیم و توزیع سرعت 

میزان انرژی مصرفی  جویی دراستخر و صرفه نقاط مختلف آب در جریان

از دیرباز مورد توجه ماهی و به تبع آن بهبود شرایط رشد و نمو ماهی 

؛ 1384فرزانفر، )پروری بوده است رح در امر آبزیسایر کشورهای مط

Weaton ،1996؛ Pennel و Barton، 1977.) تولید میزان بررسی، این در 

ماهی برای دو نوع استخر پرورشی بیضی شکل  پارامترهای رشد برخی و

، ) Race way) و استخرهای دراز دار()دیواره شیب یدوران یانبا جر

 گرفت.قرار مورد مقایسه و ارزیابی 

استخرها  گونه این :يدوران يانشکل با جر يضيب ياستخرها        

 یهاکانال تواند دریکه م یراخ یدر طراح معروفند. لوکاس -با نام فاستر

 یلمتر اجرا گردد، اضالع کوچک مستط 20از  یشدراز با طول ب

 یدارها، مخزن نگهضلع مورب در آن یجاددرازحذف و با ا استخرهای

 یدر بخش یدهبر یوارهگردد. دو دیم یلبزرگ تبد یضیب یک به یاهم

 یبا قطر کاف  مدور یمرکز یخروج یکاز طول استخر قرار گرفته و 

 (.1)شکل  یردگیقرار م یوارهدو د یندر ب یمساو یادر فاصله

استخر و از  یطول یمهعرض هر دو جهت ن در دارسوراخ یمواز       

گردد. یم یقداخل استخر تزربه بستر تا مجاورت سطح آب، کف یکنزد

 دارشیب شکل با دیواره بیضی هایاستخر آب در یانو جهت جر یتوضع

 یهایکانجهت پ یر،تصو یناساس امشخص شده است. بر 1در شکل 

 ینصورت نامنظم بوده، از اهها بیوارهد یمهن یپشت یهآب در ناح یانجر

صورت  یخوبهب یبطرف خروج یمواد معلق و رسوب یتجهت هدا ،رو

 یهاراز نقاط استخ یدر برخ یانجر ینظمیتوجه به ب با یرد.پذینم

خط محور  در پشت داریبش یوارهد یک گنجاندن لوکاس، -مدل فاستر

 (.2شکل) باشد موثرآب  یانجر تواند در بهبود جهتیم ها،یورود یافق

 

 هامواد و روش
برای  1389این پروژه در سال  مکان و زمان اجراي پروژه:       

ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی  تحقیقات مرکز بار در ایران دراولین

 دید.شهید مطهری یاسوج اجراء گر

از دو نوع استخر برای این منظور  طراحي سيستم پرورشي:       

 11×4×2جریان دورانی با ابعاد شکل با  بیضی یاستخرها شامل یپرورش

استفاده شد و از هر نوع )متر(  11×4×2با ابعاد  و استخر دراز)متر( 

 (. 1)جدول استخر، سه عدد ساخته شد
 

 هاي دو سيستم پرورشيويژگي :1جدول 

        

ماهی با وزن بچه عدد 24000 تعداد نياز: ماهيان موردتهيه بچه       

پس از ضدعفونی، جهت اجرای پروژه به مدت  گرم جدا سازی و 5±40

داری شدند. پس از طی این ماه در شرایط آداپتاسیون مرکز نگهیک

عدد ماهی در هر یک از  4000تصادفی تعداد  صورت کامالًدوره به

 Glencroos؛ 1997و همکاران،  Webesterها رهاسازی شدند )استخر

 (. 2003ان، و همکار

، بیضی شکل یاستخرهاماهی، بچه وسايل مورد نياز: مواد و        

متر دستگاه مولتیاستخرهای دراز، هواده )ونچوری( ترازوی دیجیتال، 

 

 
 (Wheaton، 1977) لوکاس-استخر فاستر يک يطراح :1 شکل

 

 

 
 ( 1384فرزانفر، لوکاس )-استرفمدل  يجهت اصالح استخرها يشنهادي: روش پ 2شکل

 نوع سيستم پرورش
حجم آبگيري 

 )متر مکعب(

تراکم در 

 واحد حجم

نوع تيمار با 

 تکرار

 264 استخر دراز
3m

n 120  A1 

 264 استخر دراز
3m

n 120 A2 

 264 استخر دراز
3m

n 120 A3 

استخر بیضی شکل با جریان 

 (دورانی )فاستر لوکاس
264 

3m
n 120  B1 

استخر بیضی شکل با جریان 

 دورانی )فاستر لوکاس(
264 

3m
n 120 B2 

استخر بیضی شکل با جریان 

 دورانی )فاستر لوکاس(
264 

3m
n 120 B3 
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 ،ایجیوه دماسنج تشت( سطل، )ساچوک، ماهی صید ابزار ،WTW دیجیتال

PH ،پلیت) ماهی خوراک سنجی،زیست تخته سنج،اکسیژن سنج GFT1-

GFT2)  ضدعفونی )سولفات مس  و پودرگل میخک، ویتامینمولتیو

 یان(.و ماهاستخرها 

د در یکی از اهداف پروژه فوق ارزیابی تولی سنجي:روش زيست       

رهای کمان در استخرنگین آالبا روش پرورش قزل آن مقایسه و شیوه این

ر دماهی  دراز و متعاقب آن بررسی میزان رشد و تعیین تراکم مناسب

و  باشد. برای این منظوراستخرهای بیضی شکل با جریان دورانی می

ش، چنین محاسبه میزان غذای مورد نیاز ماهی در طول دوره پرورهم

ر قطعه ماهی د 50طور تصادفی نسبت به صید هبار بروز یک 15هر 

 سنجی طول و وزن و محـاسبه میانگیناستخرهای تحقیقاتی و زیست

تر مسانتی 1/0 دقت با سنجیزیست تخته و دیجیتال ترازوی سیلهوهب هاآن

ی شده آورهای جمعگیری اقدام شده و ضمن ثبت نتایج  از دادهاندازه

یین نظیر ضریب رشد ، ضریب تبدیل غذایی، تع هاییفاکتور تعیین برای

از برای ها، ضریب چاقی، تعیین مقدار غذای نیاز مورد نیبهترین تراکم

 های مربوط به هر تیمار استفاده گردیده است. تکرار

غذادهی به ماهیان براساس  میزان مصرفي: غذاي نوع و غذادهي       

ذایی عمل آمده و محاسبه میزان غذا براساس جداول غهای بهبیومتری

رای ببا توجه به درجه حرارت آب و بیوماس ماهی با ترازوی دیجیتال 

ولتی ا توزین شد و ضمن غنی کردن با ممجزطور هبهر یک از استخرها 

طه ویتامین در ظروف مربوط به هر یک از تیمارها و تکرارهای مربو

 .داری شده و به مصرف ماهیان رسیدنگه

شیمیایی  و فیزیکی عوامل میان از آب: شيميايي و فيزيکي عوامل       

 گیری شدند. اندازه pHاکسیژن محلول، دما و  عاملسه  ،آب

رشد شامل  هایشاخص یسنجیستز هر از پس رشد: هايشاخص       

%( CF%(، ضریب چاقی )SGR) یژه(، نرخ رشد وWG) افزایش وزن بدن

(، نسبت بازده FCRهای تغذیه نظیر ضریب تبدیل غذایی )و شاخص

( با PI) یمت( و شاخص قPER( و نسبت بازده پروتئین )FERغذایی )

 :(2006و همکاران،  Marcouli) شدند همحاسب زیر هایفرمول از استفاده

 )وزن تر( (Weight gain) افزایش وزن =

 میانگین وزن نهایی بدن -میانگین وزن اولیه بدن

  (Specific growth rate) نرخ رشد ویژه = 

 ( lnوزن نهایی بدن  - ln)وزن اولیه بدن  ×100کل روزهای پرورش/

 (Condition factor) ضریب چاقی =

 میانگین وزن نهایی بدن × 100طول نهایی بدن( /  )میانگین 
 (Feed conversion ratio) ازده غذاییب =غذای مصرف شده/ افزایش وزن ×100

 (Protein efficiency ratio) ازده پروتئینب =پروتئین مصرف شده/ افزایش وزن

 (Feed efficiency ratio) ضریب تبدیل غذایی =غذای مصرف شدهافزایش وزن/

 (Price index) خص قیمتشا =

 ضریب تبدیل غذایی × قیمت یک کیلو گرم غذا

در سیستم پرورش و کنترل  آلودگی از جلوگیری برای مرگ و مير:       

طور روزانه هدقیق بیوماس موجود در هر مخزن، تلفات احتمالی ب

 آوری و در جدول مربوطه ثبت گردید. جمع

های الیز، آنSPSS22افزار فاده از نرماست با آماري: تحليل تجزيه و       

 طرفهیک واریانس آنالیز معیار، انحراف میانگین، چونهم آماری

(ANOVA) میانگین مقادیر از آزمون  مقایسه برای چنینو همT-TEST 

 استفاده شد.  Excelافزار و برای رسم نمودارها از نرم

 

  نتایج
امل فیزیکی و شیمایی عو فاکتورهاي فيزيکي و شيمايي آب:       

در طول دوره پرورش  pHآب ازجمله درجه حرارت، اکسیژن محلول و 

 گیری و ثبت گردید.  اندازه

آب  :پرورشي مورد مطالعه هايسيستم ورودي آب حرارت درجه

درجه  5/10±2/0) ترین درجه حرارتورودی در بهمن ماه دارای کم

راد( گدرجه سانتی 3/13±5/0)ترین دما بیش ماه مرداد و در گراد(سانتی

 (.2را دارا بود )جدول 

 شیدر دو سیستم پرور  های مختلفاچ آب در ماهمیانگین پی :اچ پي

 اچ آب در سیستم پرورشسنجش گردید. براساس نتایج، میانگین پی

ر با دار برابآال در استخرهای فاسترلوکاس با دیواره شیبماهی قزل

ای با مقدار آن در استخره (P≥05/0)دار فاقد تفاوت معنی 3/0±6/7

 (.3( بود )جدول9/7 0±/2دراز )

استخرهای  آب در موجود محلول اکسیژن میانگین محلول: اکسيژن

م گرمیلی 9/7±2/0 در طول دوره پرورشبیضی شکل با جریان دورانی 

ول طنیز متوسط اکسیژن محلول در   در استخرهای دراز بود. در لیتر

یزان ثبت گردید. براساس نتایج، م  گرم در لیترمیلی 85/7 ±2/0 دوره

 اکسیژن محلول در آب استخرهای بیضی شکل و استخرهای دراز فاقد

ر داکسیژن محلول  . تغییرات میزان(P≥05/0دار بودند )تفاوت معنی

در جدول  دراز شکل و استخرهای بیضی استخرهای در دوره پرورش طول

 آمده است. 4

نتایج حاصل از  :بر شاخص هاي رشد يستم پرورشيستاثير        

ماهی رشد مختلف های شاخص مختلف بر یپرورش یستمسدو نوع تاثیر 

 بیان شده است. 5کمان در جدول رنگین آالیقزل

های پرورش ماهیان، میزان تلفات باتوجه در سیستم مرگ و مير:       

یدی به بازار از های تولید و پرورش و عرضه محصوالت تولبه هزینه

استخرهای  در ماهیان تلفات مطالعه، این در است. برخوردار ایویژه اهمیت

دار دیواره شیب با شکل بیضی از استخرهای تربیش داریمعنی طوربه دراز

 .(3)شکل (P<05/0)بود 
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مطالعه طي دوره ورودي تغييرات دماي آب: 2جدول   

 

طول دوره مطالعهدر  ورودي آب اچپيتغييرات : 3جدول   

 هاي پرورشيسيستمآب  در تغييرات اکسيژن محلول: 4جدول 

 

آالي هاي رشد ماهي قزل( شاخصمقايسه )ميانگين : 5جدول 

 کمان طي دوره پرورشرنگين

 
 

  حثب

استخرهای در  یش ماهپرور ینهزم در آمده عملبه هاییبررس طبق       

، ولی مطالعاتی نشده انجام یرانا در یتیفعال گونهیچه تاکنون شکل بیضی

شرح های استخر، بهطراحی انواع سایر آال درقزل به بررسی پرورش ماهی

بررسی پرورش ماهی  به (،1388) بهرامیان :زیر صورت گرفته شده است

س از بررسی نتایج روش سیلو پرداخت. در این تحقیق، پآال بهقزل

سیلوها از نظر ضریب چاقی،  در گردید که ماهیان تحت پرورش مشخص

از  SGRو  FCR ،FCEرشد مطلق، میزان بازماندگی، میزان تولید، 

شرایط بهتری نسبت به ماهیان پرورش یافته در حوضچه گرد بتونی 

چنین از نظر اقتصادی، برآورد قیمت تمام شده برخوردار بودند و هم

ریال( نسبت به قیمت  17800) ای تولید هر کیلوگرم ماهی در سیلوبر

ریال( نشان 20800حوضچه بتونی )تمام شده هر کیلوگرم ماهی در

تری داد که پرورش ماهی در سیستم سیلو دارای توجیه اقتصادی بیش

( 1387شلمانی و خلیلی )ذوقی باشد.حوضچه گرد بتونی می نسبت به 

های ضلعی و کانال هشت استخرهای آال را درقزل رشد ماهی نیز وضعیت

دراز مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، ضریب تبدیل غذایی در 

های دراز بود کانال تر ازداری بیشطور معنیضلعی به استخرهای هشت

داری نداشتند. در این معنی ویژه و تولید با هم اختالف رشد ولی ضریب

گرم( در استخرهای  416به وزن برداشت )تحقیق مدت زمان رسیدن 

تر بودن ضریب رشد ویژه و میزان افزایش دلیل بیشهشت ضلعی به

که این مدت زمان طوریهای دراز بود، بهتر از کانالتر، کوتاهوزن بیش

 9) 281و  (ماه 5/8) 254ترتیب در استخرهای هشت ضلعی و دراز به

 یقاتی در زمینهکار تحق ینچند کشورها یرسا در یول بود. روز روز( 10 و ماه

استخرها  طراحی انواع در کمانرنگین آالیقزل ماهی پرورش بررسی

و  Palmerاشاره کرد.  یلموارد ذبه توانیصورت گرفته است، که م

های چینوک در استخر ماهی آزادرشد بچه مقایسه در (،1952) همکاران

هر دو سیستم پرورش، نرخ رشد  که در فاسترلوکاس و گرد، نشان دادند

 قابل مقایسه می باشد.
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استفاده  کمانرنگینآالیقزلماهی پرورش جهت مختلفی هایمحیط       

های دراز، استخرهای شامل استخرها یا کانال آن از ییهامثال که شودمی

ضلعی، شش ضلعی، بیضی شکل، سیلو و منابع آبی پشت گرد، هشت 

های دراز باشد. در کشور ایران کانالهای کشاورزی میسدها و کانال

های پرورشی بوده و دیگر محیط مورد استفاده پرورشی ترین محیطرایج

از سیمان ساخته  تر کاربرد دارند. استخرهای دراز معموالًمذکور کم

؛  1995و همکاران Roos)باشند ان دائم آب میجری شوند و نیازمندمی

Losordo  وWesters 1994 ًتری نسبت به دارای طول بیش (. معموال

 2تا  1)حداکثر  دعمق کمی هستندارای عرض خود هستند و نسبتاً

باشد. خاطر وجود جریان دائمی، حجم زیادی از آب الزم میمتر (. به

 Wheatonتراکم وجود دارد ) زایشاف توانایی وجود جریات خطیدلیل به

استخرهای   (.Burley ، 1984؛1995 همکاران، و Ross ؛Klapsis، 1977 و

وجود آوردن یک تغییر دراز دارای جریان خطی بوده و شیب باعث به

طوری (. بهWessters، 1994و  Lorsodo) شودواضح در کیفیت آب می

که باعث تجمع یطورکه کیفیت آب در ورودی استخر خوب است، به

که کیفیت آب به سمت خروجی شود. درحالیماهی در این قسمت می

عنوان یک مشکل مهم در پرورش کاهش می یابد. ساییدگی باله به

دراز مطرح  هایسیمانی و استخر استخرهای ،هامخازنمتراکم ماهی در 

 همکاران، و Kindschi ؛Bosakowski، 1995 و Wagner) باشدمی

پذیری ماهی در برابر آلودگی دیده سبب آسیبآسیب هبال   (.1991

تواند منجر به از دست رفتن باله شود میکروبی شده که در نهایت می

(Wagner و Bosakowski ،1995؛ Barton  ،آلودگی2002و همکاران .) 

شود. تمیز کردن عملکرد شنا می کاهش سبب احتماالً رفتن باله و از بین

شود، بلکه تنها سبب صدمه فیزیکی به ماهیان می استخرهای دراز نه

مانده موجب کاهش کیفیت آب و در نتیجه ایجاد استرس ضایعات باقی

عمده استخرهای  هایعیب از یکی .(Wood ،1979 ؛Pst ،1983) کندمی

 باشد. معموالً دراز عدم وجود قدرت خودپاالیی در این استخرها می

(، که باعث تجمع متر/ثانیهسانتی 1-3سرعت جریان آب پایین است )

(. Wessters، 1994و   Lorsodo) شودمی کف در مدفوع و بقایای غذایی

تر معلق نگه داشتن این مواد باعث فعالیت شنای ماهیان از طریق بیش

های کمک کردن به خودپاالیی شود. یکی از راهبدتر شدن وضع می

و  Burrowsباشد )می متر/ثانیهسانتی 6استخرها افزایش سرعت تا 

Chenoweth، 1970.) شکل معروف  جدید استخرهای بیضی یدر طراح

تواند در یکه م دار(به بیضی شکل با جریان دورانی )دیواره شیب

متر اجرا گردد،  20از  یشدراز با طول ب یدراز و با استخرها یهاکانال

ضلع  دیجادراز حذف و با ا یاستخرها یاکانال  یلاضالع کوچک مستط

 یلبزرگ تبد یضیب یکبه  یماه یدارها، مخزن نگهمورب در آن

 یکاز طول استخر قرار گرفته و  یدر بخش یدهبر یوارهگردد. دو دیم

 یوارهدو د یندر ب یمساو یادر فاصله یکاف با قطر مدور یمرکز یخروج

صورت همشبک ب یمحور افق یک یلهوسهب یورود آب .یردگیقرار م

 یقاز طر یا یدهسطح آب پاش یاز باال و به دو جهت مخالف رو یافواره

استخر و  یطول یمهدار در عرض هر دو جهت نسوراخ یمواز یهالوله

ردد. گ یقداخل استخر تزربه کف بستر تا مجاورت سطح آب، یکاز نزد

  دارشکل با دیواره شیب بیضی هایآب در استخر یانجر جهت و یتوضع

طرف هب یمعلق و رسوب مواد یتهدا جهت روینا ه، ازصورت نامنظم بودهب

 یفیتپرورش ک یستمدر هر دو س یرد.پذیصورت نم یخوبهب یخروج

 نگه داشته شد یانپرورش آزاد ماه یبرا یشنهادیآب در محدوده پ

(Crab  ،؛ 2007و همکارانFivelstad  ،؛ 199و همکارانNeori  و

در این پروژه به جز در فاکتور اگر چه  (. Colt ،2006؛ 2004 همکاران،

داری از میزان تلفات در سایر فاکتورهای مورد بررسی اختالف معنی

های رشد در استخرهای حال شاخصلحاظ آماری مشاهده نشد، با این

طور نسبی در طول دوره دار  بهتر بوده و بهبیضی شکل با دیواره شیب

تری به وزن ت کوتاهباشد. ماهیان در این استخرها در مدباالتر می

شکل با دیواره  بیضی استخرهای که ماهیان درطوریاند. بهرسیده بازاری

که این امر سبب  اند،ماه زودتر به وزن بازاری رسیدهدار حدود یکشیب

ها خواهد داری، غذا، کارگر و سایر هزینههای نگهجویی در هزینهصرفه

 دو نوع سیستم در گرم حسب برشده  داده غذای میزان وزن شد. با مقایسه

 با این (.P≥05/0) مشاهده نگردید آماری مورد مطالعه اختالف پرورشی

تر و حال میزان وزن غذای داده شده در استخرهای دراز کمی بیش

دار  و در استخرهای بیضی شکل با دیواره شیب 6/1145146حدود 

های گرم برآورد شد. نوع جریان آب در استخر 9/1144269 حدود

تر غذا در استخرهای دراز عنوان عاملی در مصرف بیشتواند بهدراز می

جا که باعث حرکت رو به جلوی غذا خواهد شد در مطرح شود، از آن

آب  دار نوع جریانکه در استخرهای بیضی شکل با دیواره شیبحالی

تر غذا و در نتیجه کاهش میزان مصرف غذا خواهد باعث شناوری بیش

تر جریان مناسب، توزیع مناسب اکسیژن و وجود استرس کم دشد. ایجا

گذار دار  از عوامل مهم و تاثیرهای بیضی شکل با دیواره شیبدر استخر

( عنوان کردند که غذادهی در 1377بشارت و همکاران )باشد. می

های با جریان آهسته که باعث گذاشتن مواد دفعی جامد و نیز آب

 شود. تاثیراهش ضریب تبدیل غذایی میشود، سبب کآمونیاک می

دار بر ضریب تبدیل غذایی ماهیان پرورشی معنی نوع سیستم پرورش

در استخرهای  دوره طول در غذایی تبدیل ضریب میانگین (.P≥05/0) بودن

. بود 48/1و در استخرهای دراز  46/1 داربیضی شکل با دیواره شیب

خود می از هزینه تولید را بهجا که تهیه و تامین غذا بخش اعظاز آن

باشد. غذا در استخر مهم می تبدیل لذا کاهش ضریب دهد،اختصاص می

توان ناشی از هدر رفت غذا این اختالف در ضریب تبدیل غذایی را می

که غذادهی و توزیع غذا در هر در طول دوره دانست. حتی درصورتی

ای خورده دو سیستم توسط یک فرد صورت گرفته باشد، کنترل غذ
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،D’orbcastelباشد )نشده در یک سیستم بزرگ پرورشی مشکل می

تر از داری بیشدر استخرهای دراز به طور معنی مقدار تلفات(. 2009

دار در میزان تلفات اختالف معنی (.P<05/0) فاسترلوکاس بود استخری

تر آب کم تعویض توان مربوط بهمشاهده شده در استخرهای دراز را می

نتایج (. 2009 ،و همکاران D’orbcastel)استخرهای دراز ذکر کرد  در

تاییدکننده این مطلب هستند که در صورت حفظ شرایط کیفی آب 

 یاستخرها کمان درآالی رنگینرشد ماهی قزل نرخ مناسب، محدوده در

 باشد.قابل مقایسه با استخرهای دراز می داریبش یوارهشکل با د یضیب
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