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  باس آسیاییی مختلف پرورش ماهی سیهاتراکمبررسی 

(Lates calcarifer )چوئبده آبادان میگو هایاستخرر د 
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 رفعالیغ فعال یاصورت نیمهرا به مزارع اکثر که بیماری ویروسیوریطبه بزرگی روبرو بوده، چالش با اخیر هایسال در میگو صنعت

 را مزارع این یایاح که پتانسیل نهیگزعنوان به فرموله غذای پذیرش در توانایی و تحمل شوری سریع، رشد دلیلبه باسسی یماه .درآورده است

 یمترمربع 7000 استخر 9 شامل که 1396 آذر تا خرداد از آبادان چوئبده پرورش میگو در مجتمع آزمایشی صورتبه راستا این در انتخاب شد. دارد

فاکتورهای  ی شد.سازرهیذخ هکتار در گرم، 40 اولیه وزن قطعه با 15000 و 13500 ،12000 یهاتراکم با تیمار 3 تکرار، 3 با تیمار 3 در

 رشد ضریب شامل رشد ای وتغذیهی هاشاخص و بارکهفته ی 3 صورتسنجی بهزیست مداوم، صورتبه ژناکسی و pH دما، آب، شیمیاییفیزیکو

 ی قراربررس مورد ((SVR یبازماندگ درصد و (PER) یی پروتئینکارا زانیم (،WG) افزایش وزن (،FCR) ییغذا لیتبدضریب  (،SGR) ژهیو

5/662±3/8 و 5/763±5/9 ،17/749±14/9 بیترتبه 3 و 2 ،1ی هاتراکمروز در تیمارهای مختلف وزن نهایی  175 از پس نهایی وزن گرفت.

45/1±06/0 و 42/1±05/0 ،39/1±03/0 بیترتبه 3و  2، 1 یمارهایتغذایی در  تبدیل بیضر (.>05/0P) داری را نشان دادندیمعناختالف 

 داد نشان را داریمعنی اختالف 21/86±87/0 و 54/82±86/0 ،84/83±46/1 بیترتبه 3و  2، 1 یمارهایت در نیز بازماندگی درصد و

(05/0P<.) کارایی بهترین میگو خاکی استخرهای هکتار در در قطعه 13500 متوسط تراکم مختلف، تیمارهای در آمدهدستبه نتایج به توجه اب 

 شود. گرفته کارهپرورش ب در الگویی یک عنوانبه تواندیم که داد نشان هشوپژ این در را

 چوئبده آبادانباس آسیایی، استخرهای میگو، تراکم مختلف، ماهی سی کلمات کلیدی:

 l.mohseninejad@areeo.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 در جمعیت، فزاینده رشد با جهان سطح در پروریآبزی تولیدات       

 از حاکی اطالعات و آمار .است یافته توسعه سرعتبه گذشته دهه دو

 کاهش به رو حاضر حال در دریایی آبزیان طبیعی ذخایر که است آن

 محدودیت .است افزایش به رو هاآن مصرف برای چنین تقاضاهم و بوده

 دریایی هایگونه از برخی صید کاهش داخلی، هایآب در آبی منابع

 مطلوب پشتیبانی و پروریآبزی تولیدات صعودی روند جهان، در

 پرورش به را آبزیان تولیدکننده کشورهای دریایی، تجهیزات صنایع

که مصرف  شودمی بینیپیشچنین هم داده است، سوق دریایی ماهیان

به  1997در سال  میلیون 7/62از  توسعهدرحالماهی در کشورهای 

و همکاران،  Delgado) یابد افزایش، 2020 سال تن در در میلیون 6/98

چنین آسیای جنوبی با در جهان و هم پروریآبزی صنعت .(2003

 .(2001و همکاران،  Chang) استدر حال افزایش  ایفزایندهسرعت 

باشد. می (Lates calcarifer) باس آسیاییهای مهم، سیاز گونه یکی

نیز شناخته  (Baramundi) گونه مذکور که تحت عنوان باراماندی

شود، از ماهیان آنادروموس بوده که قابلیت سازگار شدن در هر دو می

 این .(2003و همکاران،  Paterson)محیط آب شور و شیرین را دارد 

بوده که در بسیاری از  Latidae یوری هالین از خانواده گونهیکماهی 

 باشدپراکنده می اطلس اقیانوس و هند اقیانوسحاره، حاره و نیمه مناطق

(Whitehead،1984). تحمل آسان، تکثیر سریع، رشد دلیلبه باسسی 

 ماهیان بهترین از فرموله، غذای پذیرش در توانایی و باال شوری

 600 تا 500 بیش به ماه 5 مدت که در شده محسوب دنیا پرورشی

 .(2002و همکاران،  Allen) است بازار مناسب که رسدمی گرم

استان  یابد.می پرورش قفس در و خاکی استخرهای در هم گونهاین

فارس یکی از خلیج خوزستان با توجه مرز ساحلی بسیار طوالنی در

شود و دارای مساحتی معادل می ترین مناطق منطقه محسوبگرم

کیلومتر  288کیلومتر و عرض متوسط  940طول  کیلومترمربع به 234

دریای عمان نزدیکی متر بوده که از اروندرود تا  38به عمق متوسط 

میان کشورهای خاور دور و نزدیک، ایران با توجه به  امتداد دارد. در

فرد خود دارای موقعیتی ممتاز در زمینه پرورش نوار ساحلی منحصربه

جه به افزایش جمعیت و محدودیت با تو باشد وماهیان دریایی می

عنوان منبع ارزشمندی از پروتئـین توان ماهی را بهمنابع پروتئینی می

کرد. با توجه به تنوع اقلیمی و نیز اختالف پارامترهای آب در  محسوب

سنجی هایی در زمینه امکاننقاط متفاوت استان شرایـط اجرای طرح

منابع آبی استان فراهم شور در تکثیر و پرورش آبزیان شور و لب

بوده و برای  های اقتصادی حائز اهمیتاز گونه باسباشد. ماهی سیمی

های موجود ترین چالشاز طرفی یکی از مهم شود.استان توصیه می

بیماری و  که دائماً این صنعت را دچار بحران کرده، در صنعت میگو

با راهکار  است تا تلفات در طول دوره است که این کار مستلزم این

داشته و دهندگان را در آن منطقه فعال نگهپرورش کاربردی بتوان

و از خروج نیروها از آن منطقه  شتدا را پویا نگه پروریبخش آبزی

که است ای ها جایگزین نمودن گونه. یکی از این روشردجلوگیری ک

 باشد.داشته و از رشد خوبی برخوردار  بتواند با شرایط موجود سازگاری

های مختلف باس با توجه به یوری هالین بودن آن در شوریماهی سی

نیز تر های کمتواند در استخرهایی که از شوریرشد کرده و می

 اولین برای باسسی ماهی تکثیر و پرورشبرخوردار است رشد کند. 

 فیلیپین کنگ،هنگ مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند، کشورهای در بار

 طوربه باسسی پرورش هایروش تایلند گرفت. در یا انجاماسترال و

 فیلیپین، تری دربیش تحقیقات از آنپس  .یافت گسترش عمومی

مطالعه  .(2009و همکاران،  Garza-Gil) گرفت انجام استرالیا و سنگاپور

های آب پتانسیل پرورش در گونه دهنده آن است که اینحاضر نشان

 بازارپسندی نیست. آن محدودکننده عامل شوری و داشته را شور تا شیرین

 آب دمای که خوزستان اقلیمی شرایط آسان، تکثیر آسیایی، باسسی

 چنینهم و رسدمی گرادسانتی درجه 25 از بیش به سال از ماه پنج در

 به منجر کشور در موجود هایپتانسیل و پروریآبزی توسعه لزوم

 شده حاضر مطالعه طی تجاری گونهاینمولدین  سنجی تولیدامکان

بخشی به تنوع پروری وتوسعه آبزی بنابراین این پروژه جهتاست. 

 . شدانجام گونه اقتصادی  یکمعرفی عنوان های پرورشی بهگونه

 

 هامواد و روش

کلیه مراحل اجرایی تحقیق در  محل اجرا و تیمارهای مطالعه:       

آبادان انجام گرفت. پایلوت پرورش ماهی مجتمع پرورش میگو چوئبده 

 9انجام شد.  1396باس در استخرهای خاکی از خرداد تا آذر سی

تکرار( انتخاب شدند. شرایط  3تیمار با  3ی )مترمربع 7000استخر 

 گرفت. انجام موجود استانداردهای با مطابق استخرها سازیآماده

 در هکتار، 12000تراکم  1 ماریتبه استخرها،  شدهیمعرفی هاتراکم

در هکتار  15000تراکم  3 ماریتدر هکتار،  13500تراکم  2 ماریت

 باشد.می

باس آسیایی با طول سیماهیان بچه ان:ماهیبچه یسازرهیذخ        

 کپسول وگرم با استفاده از بران تانک  43و وزن  متریسانت 38متوسط 

قسمت در  45با شوری  مترمکعبکیلوگرم در  8اکسیژن با تراکم 

شرکت دما از  کنندهمیتنظمجهز به  دار وهزار با کامیون سردخانه

ند. شدمنتقل  سایت پرورش میگوی چوئبده آباداندر بوشهر به  راموز

ی هاتراکمی با متر 7000استخر  9در  هاماهی، بچهدماییهمپس از 

 .شدندی سازرهیذخهزار قطعه در هکتار  15و  13500 و هزار 12
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 آالیقزل ماهیان با غذایبچه ی، ترکیب غذا:غذادهروش        

صورت روزانه غذادهی شدند. تعویض آب به SFT3 با شماره کماننیرنگ

 45با پروتئین  آالیقزلکنسانتره شناور ماهی  غذای .گرفتیمانجام 

وزن بدن در طول  درصد 5الی  2 زانیمبه یغذاده. درصد بود درصد

سنجی براساس غذایی پس از هر زیست نامهبردوره استفاده شد. 

فیزیکو شیمیایی آب  یفاکتورها میانگین وزن جدید مشخص گردید.

 قرار گرفتند.بررسی روزانه  صورتبهژن و اکسی pH ودما  شامل

 شدانجام  روزه 20 سنجی در فاصله زمانیزیست سنجی:زیست       

متر، سانتی 1/0دقت  سنجی بازیست کل با تخته سنجی طولدر زیست

ساعت  24گرم ثبت گردید.  1/0وزن کل با ترازوهای دیجیتال با دقت 

و از ماده فنوکسی اتانول برای  شدهقطعی غذا دهسنجی قبل از زیست

 های تغذیه و رشد که شاملشاخص ماهیان استفاده شد. کردن هوشیب

درصد افزایش  ،(FCR) ییغذا لیتبدضریب  ،(SGR) ژهیوضریب رشد 

( SVRی )بازماندگدرصد  و (PER) یی پروتئینکارا( میزان WG) وزن

 رفتند.قرار گ یسمورد برر
 

 
 باسسنجی ماهی سی: زیست1شکل 

 

سنجی هر زیست پس از های رشد و تغذیه:محاسبه شاخص       

و همکاران،  Hung)(Growth Rate)  رشد سرعت نظیر رشد یهاشاخص

و همکاران،  Ronyai) (Specific Growth Rateرشد ویژه ) نرخ ،(1989

و  Hung) (Body weight Index%) درصد افزایش وزن بدن ،(1990

، Lutes و Hung) (Condition Factor)چاقیضریب ،(1989همکاران، 

 Food) ییضریب تبدیل غذا ای مثلهای تغذیهو شاخص( 1987

Convertion Ratio) (Ronyai  ،؛ 1990و همکارانAbdelghany  و

Ahmad ،2002) شدند:محاسبه  های زیربا استفاده از فرمول 
FCR = F/(Wt-W0)  

F توسط ماهی شدهمصرف: مقدار غذای، Wt و W0 میانگین بیوماس :

 اولیه و نهایی
SGR = (lnWt -lnW0)/t ×100 
% BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi  

BWi  وBWf مخزن: متوسط وزن اولیه و وزن نهایی در هر 
 GR = (BWf - BWi) - n  

CF = 100 × (BW/TL3)  
BW(گرم) : وزن ،TL : متر(، )سانتی طول:n تعداد روزهای پرورش 

 افزارنرمتجزیه و تحلیل آماری با  روش تجزیه تحلیل آماری:       

SPSS 16 (Version16) لهیوسها بهبودن توزیع داده نرمال گردید. انجام 

آنالیز واریانس  آزمون از با استفاده گردید. مشخص Shapiro-Wilk آزمون

فاکتورها در بین تیمارهای  هیکلسطوح  سهیمقا( ANOVA) طرفهکی

به کمک پس  داریمعنمختلف انجام شد و در صورت وجود اختالف 

 صورت گرفتند. یاچندگانهمقایسات  توکیآزمون 

 

 نتایج
ماه  آبان ماه تایبهشتارد از دمایی نوسانات مطالعه دوره طول در       

 ماه آبان اواخر در ترینکم ومردادماه  در دما ترینیش. بگردید ثبت

 (2 شکل) است شده ثبت

در  روزه175داد میانگین وزن پس از دوره نتایج مطالعات نشان        

که تیمار با تراکم یطوربه. دارندداری یمعنتیمارهای مختلف اختالف 

 (.>05/0P) داشتداری با تراکم پایین و متوسط یمعنباال اختالف 

 5/763±5/9 ،17/749±14/9 یبترتبه 3و  2،1ی هاتراکموزن نهایی 

طول دوره نشان داد که ماهی ها در یبررسثبت شد.   5/662±3/8و 

 باشد.یمسرعت رشد کندتری  روزهای اولیه پرورش دارای باس درسی

آمده است، در بازه  3باس که در شکل بررسی سرعت رشد ماهی سی

گرم( در استخرها  43ی شده  )رهاساززمانی مختلف نشان داد در وزن 

 آن از پسروز اولیه آهنگ رشد کمی داشته و  45یان تا ماه خاکی،

 یداکرده است.پسرعت رشد افزایش 

 

 
 نوسانات دمایی در طول دوره مطالعهنمودار : 2شکل 
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باس در طول دوره پرورش در وزن ماهی سی سهیمقا: 3شکل 

  مختلفتیمارهای 
 با: 3 ماریتدر هکتار،  13500تراکم  با: 2 ماریتدر هکتار،  12000تراکم  با: 1 ماریت)

 (در هکتار 15000تراکم 
 

ی داریمعناختالف  شدهیبررسدر تیمارهای  غذایی تبدیل ضریب       

 بیترتبه 3و  2،1را نشان نداد، ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 

 در (.1 جدولآمد ) دستبه 45/1±06/0 و 05/0±42/1، 03/0±39/1

مقدار به انتهای  نیترشیب یی در طول دوره،غذابررسی ضریب تبدیل 

 رشد روزانه در تیمارهای مختلف در .(4شکل ) گرددیبرمدوره 
 رشد (.5 شکلمقدار را نشان داد ) نیترشیبی نهایی هایسنجزیست

ی را نشان نداد رشد داریمعنروزانه در تیمارهای مختلف اختالف 

 12/4±23/1، گرم 05/4±74/0 بیترتبه 3 و 2،1روزانه در تیمارهای 

(. رشد روزانه در 1 جدول) آمد دستبهگرم  54/3±14/1گرم و 

مقدار را نشان  نیترشیبی نهایی هایسنجزیست تیمارهای مختلف در

  (.5 شکل) داد

 ،37/3±01/0 بیترتبه 3و  2، 1 ضریب رشد ویژه در تیمارهای       

درصد بازماندگی  (.1 جدول) آمد دستبه گرم72/3±04/0 و 04/0±68/3

 تیمارهایی را نشان نداد در داریمعندر تیمارهای مختلف اختالف 

گرم  21/86±87/0و  54/82±86/0 ،84/83±46/1 بیترتبه 3و  2، 1

نتایج برداشت نهایی در انتهای دوره نشان . (1است )جدول  شده ثبت

 ی وجود داشتداریمعناختالف  3و  2 یمارهایتبا  1داد که در تیمار 

(05/0P<). 

شد میزان برداشت  تراکم متوسط انجام میزان برداشت در باالترین       

 92/6020±94/89  ،6/5298±94/116 بیترتبه 3و  2 ،1 یهاتراکم در

 (.1 جدول) آمد دستبه گرم 37/5982±81/170 و

 

های مختلف در ماهی ی رشد و تغذیه در تراکمهاشاخصمقایسه : 1جدول 

 (Mean±S.E)پرورشی باس آسیایی در استخرهای سی

 
باس در طول دوره ضریب تبدیل غذایی ماهی سی سهیمقا: 4 شکل

مطالعه موردپرورش در تیمارهای   
 

 
باس در طول دوره پرورش در رشد ماهی سی سهیمقا: 5 شکل

مطالعه موردتیمارهای   

 شاخص

 تیمارهای تراکم

 Aتراکم 

 در 12000)تعداد 

 هکتار(

 Bتراکم 

 13500)تعداد 

 در هکتار(

 Cتراکم 

در  15000)تعداد 

 هکتار(

 00/43±29/0 00/33±29/0 00/43±29/0 وزن اولیه )گرم(

 a14/17±9/749 a5/5±9/763 b3/5±8/662 وزن نهایی )گرم(

 6/143±41/4 4/136±5/3 6/143±41/4 متر(یسانتطول اولیه )

 5/34±38/7 3/38±76/6 6/37±36/8 متر(یسانتطول نهایی )

 21/86±87/0 54/82±86/0 84/83±46/1 درصد بازماندگی

 54/3±14/1 12/4±23/1 05/4±74/0 گرم در روز(روزانه )رشد 

 68/3±04/0 72/3±04/0 37/3±01/0 درصد در روز() یژهورشد 

 36/0±01/0 37/0±01/0 38/0±01/0 ضریب چاقی

 10500 9500 8500 هکتار 7/0تعداد در 

 a94/6±116/5298 b94/92±89/6020 b81/37±170/5982 برداشت نهایی

 45/1±06/0 42/1±05/0 39/1±03/0 ضریب تبدیل غذایی

 .است مختلف بین تیمارهای داریمعن اختالف وجوددهنده نشان متفاوت حروف *

    



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

205 
 

 
باس در طول دوره مقایسه ضریب رشد ویژه ماهی سی :6 شکل

مطالعه موردپرورش در تیمارهای   
     

 حثب
باس پرورشی در ماهی سی تغذیه و رشد هایشاخص بررسی       

در بررسی آماری صورت گرفته روی نتایج  :های مختلفدر تراکم

باس آسیایی پرورشی های رشد و تغذیه در ماهی سیحاصل از شاخص

گونه با توجه به یناتوان اذعان داشت که های مختلف میدر تراکم

. رشد و ضریب تبدیل داشته استی رشد خوببهشده یفتعرهای تراکم

و همکاران،  Yooneszadeh) پروری استیآبزین اهداف ترمهم غذایی از

 گونه پرورشی مناسبدر تعیین تراکم یک که (Jobling ،1994؛ 2018

، آمدهدستبهشود. با توجه به نتایج یماز فاکتورهای کلیدی محسوب 

داری را نشان نداد و وزن نهایی در یمعنضریب تبدیل غذایی اختالف 

راکم پایین با ت اگرچه ،تراکم متوسط بهترین نتیجه را نشان داد

داری را داشت. از یمعناختالفی را نشان نداد اما با تراکم باال اختالف 

طرفی محصول نهایی تراکم متوسط و تراکم باال با 

توجه به وزن انفرادی ماهیان بسیار نزدیک هم بودند و تراکم متوسط 

اندکی باالتر بود. از طرفی ماهیانی که وزن باالتری دارند در بازار رقابت 

از قیمت باالتری برخوردار هستند و قدرت رقابت باالتری نسبت به 

 را داشتند. گونههمانماهیان کوچک 

گونه نشان داد که وزن رهاسازی باید در اندازه ینانتایج پرورش        

گرم باشد تا در یک دوره پرورش به وزن بازاری برسد هرچه  45باالی 

مطالعه حاضر  در شود.یمتر یطوالن پرورش تر باشد دورهیینپااولیه  وزن

قرار  یپرورشهای مختلف یر تراکمتحت تأثمیزان بازماندگی ماهیان 

ها نگرفت. در مراکز پرورش ماهیان افزایش تراکم پرورش در حوضچه

پذیرد که های اجرایی صورت میعلت کمبود فضا و سایر محدودیتبه

 داشته باشدیفیت و بازماندگی ماهیان بر کممکن است عواقب سوء 

(Yooneszadeh  ،2016و همکاران). داری ماهیان این شرایط نگه در

علت عدم توزیع یکنواخت غذا، باعث افزایش تعداد طبقات رشد و به

مطالعه حاضر تا سطح تراکم  در باال رفتن درصد تلفات خواهد شد.

نشان ندادند.  داری در میزان بقاماهیان اختالف معنی 15000

بوده  تحملقابلباس توان گفت تا این سطح تراکم برای ماهی سیمی

در محیط پرورش به دو دسته حاد و مزمن  زااسترس. عوامل است

شود. در مورد استرس مزمن دالیل عمده ازدحام جمعیت، یمتقسیم 

، Bonga)باشد محیط پرورشی می کیفیت آب مکرر و افت هایآشفتگی

دلیل نیاز به صرف انرژی برای جبران های مزمن بهاسترس .(1997

یت موجب کاهش بازماندگی نها درسالمت ماهی را تضعیف و  هاآن

 .(Iwama ،1991و  Barton)شود یمماهی 

عنوان سازی بهتحقیقات گذشته حاکی از تأثیر تراکم ذخیره       

نامطلوب  ین عامل روی آبزیان پرورشی است. تراکم در سطحترمهم

شده های آبزی معرفیزا در بسیاری از گونهعنوان یک عامل استرسبه

 .(1995و همکاران،  Jobling؛ 1997و همکاران،  Hengsawatاست )

سازی به مشخصات استخر رایج اندازه و تراکم ماهی در ذخیره طوربه

باس ماهی سی هکتار( 08/0-16/0) دارد. در استخرهای کوچک بستگی

 متردر  5/0-1گرم(، در حدود  20متر )حدود سانتی 10-15جوان 

 20-30تربزرگباس که سییدرحال( مترمکعبدر  4/0-75/0) مربع

در  2/0-4/0) مترمربع 25/0-5/0گرم( در  100متر )حدود سانتی

شود. سازی میهکتار ذخیره 3/0از  تربزرگ( در استخرهای مترمکعب

در استخرهای  نوزادگاهمتر( از سانتی 8 -10جوان باس ماهی سی

 در هکتار در سیستم پرورش تک 10000-20000پرواری در تراکم 

در هکتار در سیستم پرورش کشت توأم  3000-5000گونه و 

 .(Aldon ،1997)شوند سازی مییرهذخ

این استرس نوعاً وابسته به افزایش سرعت متابولیسم است        

(Bonga ،1997). مشاهدهتوان نتیجه گرفت کاهش رشد رو میینا از 

تواند ناشی از کاهش سرعت متابولیسم در ماهیان تراکم باال می شده

  
  

  
ازاستخرهای خاکی میگو و انتقال به حوضچه باس : برداشت ماهی سی7شکل 

 شستشو
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ی از استرس ناش تواندیمباشد. این کاهش سرعت متابولیسم خود 

وجود آمده در تراکم باال باشد. به عقیده برخی محققین تولید مزمن به

و  Barcellos) یر استناپذاجتناب زااسترسط در تراکم باال وقوع شرای

عوامل خارجی موجود در محیط پرورش نیز  .(1999همکاران، 

عنوان یکی از باشند. کاهش رشد به اثرگذارتوانند روی میزان رشد می

دهد که انرژی اثرات شاخص بروز استرس مزمن، به این دلیل رخ می

س از مسیرهای ورودی از غذا و ذخایر بدن توسط پاسخ استر

و همکاران،  Kebus)شوند منحرف می رشد مثل یرضروریغ فیزیولوژیک

یل به دلتواند های باالتر میکاهش میزان رشد در تراکم بلکه .(1992

اثر استرس مزمن ناشی از ازدحام جمعیت باشد. این کاهش رشد به 

توسط های باال دهد که انرژی ورودی از غذا در تراکماین دلیل رخ می

به سمت جبران استرس و حفظ تعادل هموستازی  رشد از پاسخ استرس

عبارت دیگر بخشی از انرژی ورودی غذا که . بهشده استمنحرفآبزی 

های باال صرف جبران استرس شده باید صرف رشد شود در تراکم

که آیا این کاهش رشد است. برخی محققان عقیده دارند، تعیین این

تابولیکی مرتبط با استرس، تأثیرات جذب غذا، ناشی از تغییرات م

ها، های متقابل اجتماعی یا اثرات مستقیم تغییر سطوح هورمونکنش

باشند، دشوار است. این پاسخ استرس ها و فاکتورهای رشد میآنزیم

ی باشد که این خود احتماالً ناشی اجتماعممکن است ناشی از استرس 

های باال تی در میان ماهیان تراکمتر وقوع جدال رقاباز احتمال بیش

 .(Zakêœ ،2002و  Szkudlarek)  باشدمی

توان در سطح اصلی در کاهش رشد در تراکم باال را می علت      

هورمون رشد و سطح ایمنی ماهی جست. محققین علت کاهش رشد 

های باال را به عواملی از قبیل کاهش مصرف غذا نسبت در تراکم

دهند. در مطالعاتی که روی ماهیان تحت استرس صورت گرفته می

. گرفتن غذا در تذکرشده اساست، کاهش اشتها در اغلب موارد 

 Pickerring) ترین دالیل سرکوب رشدای یکی از عمدهآالی قهوهقزل

 Subordinate)  و دلیل اصلی کاهش رشد در گونه (Stewart ،1984و 

eels) (Peters  ،1980و همکاران) ای باشد. تراکم باال فعالیت تغذیهیم

 ینرنگآالی ( و قزلCoho salmonو سرعت رشد در آزاد ماهی کوهو )

را کاهش داد. تراکم باال، سبب افزایش تقاضای  (Rainbow trout) کمان

های های آنزیمانرژی ماهی برای انجام تنظیماتی نظیر تغییر فعالیت

شود. کاهش رشد ناشی از شرایط گلوکونئورژنیک و گلوکولیتیک می

های کنشپرورش در تراکم باال به عواملی نظیر کاهش مصرف غذا و 

؛ 2000و همکاران،  Sloman) شده استدادهمتقابل اجتماعی نسبت 

Bonga ،1997 ؛Wedemeyer ،1997.) نژادی در پاسخ به  اختالفات

گونه است که حاکی از حساسیت یک شدهگزارشاسترس در ماهیان 

و  Pottinger)به استرس ممکن است جنبه وراثتی داشته باشد 

تراکم  مثال عنوانبه (.1991همکاران،  و McGeer؛ 1992همکاران، 

اثر مثبت دارد. در  Arctic charی در گونه بررس موردروی فاکتورهای 

، Bonga)دهد گونه تراکم باال رفتارهای تهاجمی را کاهش میینا

1997). 

        Vigayan وLeatherland (1988 در مورد گونه )Book char  و

Fagerlund ( در مورد1981و همکاران ) ماهی آزاد کوهو (Coho 

salmon نیز مشاهده کردند با افزایش تراکم میزان کارایی رشد و )

( به 2011و همکاران ) Szczepkowskiیابد. بازده غذایی کاهش می

یین از نظر افزایش وزن، ضریب تبدیل پااین نتیجه رسیدند که تراکم 

یی بهترین شرایط را در پی و افزایش تراکم وزن نهاغذایی و میانگین 

و  Rafatnezhadهای رشد ماهی پرورشی دارد. اثر منفی بر شاخص

( گزارش کردند افزایش تراکم سبب کاهش میزان 2008همکاران )

 رشد طولی و وزنی در تاس ماهی سیبری شد.

توان به چند نکته اشاره یم آمدهعملبههای یبررسبا توجه به        

 40ماهیان با وزن باالی کرد. برای پرورش در استخرهای خاکی از بچه

شود، در ابتدای دوره پرورش ماهیان دارای رشد کند  گرم استفاده

 بعدشده است و بینییشپروزگی پرورش  45داشته که این زمان تا 

ی هاقسمتشود. با توجه به شور شدن یمسریع  ،رشد آهنگ آن از

عنوان یک جایگزین تواند بهیمباس ی سیماه ،زیادی از منابع آبی

ی هاگونهیاء استخرهای میگو راهی جز معرفی احمعرفی شود. برای 

توجه  با باشد.یمباس گونه ها ماهی سییناکه یکی از  نیستجدید 

 منشأیی که هارودخانهی نامتعارف شور و یا هاآب ،هازهکشبه وجود 

گونه استفاده کرد. بهترین تراکم برای یناتوان از یمشور دارند لب

باشد که یمعدد در هکتار  13500استخرهای میگو با وضعیت موجود،

و برداشت نهایی تراکم حاضر نسبت به تراکم دیگر شرایط  وزن نهایی

 بهتری دارد.

های آبی که پدیده شور شدن در پهنهی، با توجه به اینطورکلبه       

که بتوان از پتانسیل باشد برای اینفزایش میکشور ایران در حال ا

پروری در مناطق موجود استفاده بهینه کرد باید راهکار مدیریتی یآبز

 مناسب هر منطقه با توجه به شرایط موجود اتخاذ شود.

 

 دانیقدر و تشکر
 کارکنان و تیریمد از نددانیمزم البر خود  نویسندگان       

جناب مهندس  ژهیوبهشرکت میگو کشت جنوب مرکز  کشزحمت

ی هماهنگ وزاده که در اجرای پروژه همکاری اسماعیلی و آقای کوچک

 .ندالزم را داشتند قدردانی ویژه نمای
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