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 Introduction: Today, due to the rapid global demand for food, Asian cassava is one of 

the best farmed fish in the domestic and foreign markets due to its rapid growth and ability 

to adapt to different environmental conditions. The present study was conducted to 

investigate the effect of density on growth performance, nutrition and survival percentage 

of Asian Lates calcarifer in earthen ponds of Gwadar site for 6 months. 

Materials & Methods: In this study, storage from April to September 2019 in two 

different densities: 0.5 fish m-2 or 900 fish in each pond with an area of 1800 m2 and one 

fish m-2 or 1800 fish with an initial weight of 60 g. It was performed in each pool with the 

same area with two replications. Physical and chemical factors of water, temperature, 

oxygen, pH and salinity were examined continuously; bioassay was examined On a 

monthly basis. 

Result: Based on the results, at the end of the experiment, the highest daily growth rate 

(4.8 ± 0.78 g) and average monthly growth (141.5±13.6 g) and the average monthly growth 

increase (60±7.7%) were observed in the pool with a density of 0.5 fish m-2 (p<0.05). The 

mean feed conversion ratio and survival percentage of ponds were not significantly 

different from each other (p>0.05). 

Conclusion: In total, based on the results of this study, the density of 900 sea bass in an 

earthen pond with an area of 1800 m2 is recommended in order to improve growth indices. 

Seyed Ahmad Reza Hashemi 1, Paria Akbary 2*, Mahmood Hafezieh 3 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Lates calcarifer)باس آسیایی اثر تراکم بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی سی

 در استخرهای خاکی سایت گواتر
 

 

 

 

 3، محمود حافظیه*2پریا اکبری ،1سیداحمدرضا هاشمی
 


 های دور چابهار، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایرانبمرکز تحقیقات شیالت آ 1

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،گروه شیالت، دانشکده علوم دریایی 2
 ، ایرانتهرانموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  3

 چکیده  کلمات کلیدی

 تراکم
 باس آسیاییسی ماهی

 شاخص رشد
  درصد بازماندگی

 
 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

یی سازگار شدن در شرایط اسریع و تواندلیل رشد باس آسیایی بهامروزه باتوجه به سرعت زیاد تقاضای جهانی برای غذا، ماهی سی :مقدمه

منظور بررسی اثر تراکم بر عملکرد باشد. تحقیق حاضر، بهمحیطی مختلف از بهترین ماهیان پرورشی در بازارهای داخلی و خارجی می

 ماه صورت گرفت.  6مدت های خاکی سایت گوآتر به( در استخرLates calcariferباس آسیایی )رشد، تغذیه و درصد بقاء ماهی سی

عدد ماهی  900عدد در مترمربع یا  5/0در دو تراکم متفاوت:  1398سازی از فروردین تا شهریور ذخیرهدر این مطالعه،  ها:مواد و روش

احت گرم در هراستخر با مس 60عدد ماهی با وزن اولیه  1800مترمربع و یک عدد ماهی در مترمربع یا  1800در هر استخر با مساحت 

صورت سنجی بهصورت مداوم، زیستو شوری به pHگرفت. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، دما، اکسیژن،  مشابه با دو تکرار صورت

 ماهانه مورد بررسی قرار گرفت.

 5/141±6/13ماهانه )گرم( و میانگین رشد 0/4±78/8میانگین رشد روزانه ) میزان ترینبیش ،آزمایش پایان در حاصله، نتایج براساس نتایج:

میانگین  .(p<05/0عدد در هر مترمربع مشاهده شد ) 5/0استخر با تراکم  درصد( در 7±7/60گرم( و میانگین افزایش رشد ماهانه )

 .(p>05/0داری نداشت )ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی استخرها با یکدیگر اختالف معنی

مترمربع  1800باس در استخر خاکی با مساحت عدد ماهی سی 900تراکم  ،نتایج این تحقیقمجموع براساس در  :گیری و بحثنتیجه

 شود.های رشد پیشنهاد میمنظور بهبود شاخصبه
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 مقدمه

ترين موضوعاتي است جمله محوريامنيت غذايي و تامين غذا از       

كه طي دهه اخير با توجه به رشد جمعيت جهان و كمبود تامين منابع 

مختلف تجارب كشورهاي  طور جدي مورد توجه قرارگرفته است وبه

 به هاكشور غذايي امنيت به تواندمي پروريآبزي كه است داده نشان

و همکاران،  دوست)محمدي كند كمك توسعه حال در كشورهاي خصوص

شيرين، تغييرات اقليمي نظير بحران آب هاييتوجه به چالش (. با1399

پروتئيني منابع  خصوصهب غذايي مواد تامين نياز به منابع افزايش بحران و

 اندركاراندست رويکرد و هادولت گزاريسياست كه رسدمي نظربه منطقي

هاي پيش رو به سمت پروري در سالبخش غيردولتي در زمينه آبزي

شور و دريا تمايل يابد هاي لبپرورش ماهي و ساير آبزيان در آب

(Delgado  ،؛ 2003و همکارانHafez Amini ،2003) ،در عين حال .

و دسترسي  ايگونه تنوع دريايي، پروريآبزي روي پيش هايچالش زا يکي

هاي آبزي مطلوب، سريع الرشد، بازارپسندي و تطابق با شرايط به گونه

اقليمي و آب و هوايي كشور بوده كه توسعه اين صنعت را با مشکل 

(. 2003و همکاران،  Paterson؛ Mathew ،2009مواجه نموده است )

توليدكنندگان ماهي  مصرف غذاهاي دريايي، تقاضاي افزايشبا طرفي  از

اخالقي را رعايت نمايند  هايمبتني بر ايمني و ارزش تصميمات بايستي

(Ashley ،2007استفاده از روش .) ،هاي غيراخالقي در توليد حيوانات

آورد ها اثرگذار است و كيفيت محصوالت را نيز پايين ميبر سالمت آن

(Ormandy هم2011کاران، و هم .) چنين كاربرد انواع خاصي از

پروري ممکن است باعث استرس شده و بر هاي توليد آبزيسيستم

سازي، هاي پرورشي تاثيرگذار باشد. تراكم ذخيرهسالمت و ايمني گونه

سوء تغذيه، دستکاري ژنتيکي، محروميت از مواد مغذي، حمل و نقل 

ماهيان پرورشي  سالمت توانندمي كه هستند عواملي جملهاز و دستکاري.

حداقل رساندن استرس در  (. لذا بهConte ،2004را به خطر بيندازند )

وري بسيار مهم است. هاي پرورشي براي حفظ سالمتي و بهرهگونه

خوراک، بازده تبديل  رشد، مصرف استرس منجر به كاهش عملکرد ازير

و همکاران،  Rowlandگردد )هاي پرورشي ميغذا و بقاء در گونه

(. 2001و همکاران،  Lefrancois؛ 2002و همکاران،  Ellis؛ 2006

كه  (Lates calcariferباس آسيايي )سي ماهيهاي مهم يکي از گونه

( Baramundiباراماندي ) در آسيا به نام باس دريايي و در استراليا

 Latidaeهالين از خانواده، يرشود اين ماهي يك گونه يوشناخته مي

كه در اقيانوس هند و اقيانوس آرام از خليج فارس تا چين،  است

استراليا پراكنش يافته است )محمدي  نو و شمالتايوان، پاپوا گينه

باس به . سي(2003و همکاران،  Peterson؛ 1399دوست و همکاران، 

دليل رشد سريع، تحمل شوري باال و تکثير آسان و پذيرش غذاي 

شود كه در مدت فرموله جز بهترين ماهيان پرورشي دنيا محسوب مي

رسد كه مناسب بازار است گرم مي 600الي  500ماه به بيش از  5

(Allen 2002ان، رو همکا .)ر در باس نخستين باپرورش ماهي سي

و به سرعت در سراسر جنوب  آغاز 1970مراكز تحقيقاتي تايلند در 

و پرورش  ميالدي تکثير 90تا  80شرق آسيا گسترش يافت. در دهه 

باس در كشورهاي چين، هند، اندونزي، مالزي، فيليپين، گونه سي

 Garzaاست ) داشته چشمگيري ويتنام و استراليا رونق تايوان، سنگاپور،

Gill  ،مطالعات متعددي در زمينه اثر تراكم ذخيره .(2009و همکاران 

آبزيان پرورشي  هايگونه رشد برخي عملکرد مهم بر عنوان عاملبه سازي

( Acipenser nudiventris) شيب ماهي و (Huso huso) ماهيفيل ازجمله،

(Yooneszaheh Feshalami ؛ 2018 و 2016 همکاران، وRafathezhad  

(، 1399همکاران،  و دوست)محمدي باسسي ماهي ،(2008ان، رو همکا

( Zakêoe ،2002و Sander lucioperca( ) Szkudlarekماهي سوف )

( 1399دوست و همکاران )عنوان مثال، محمديصورت گرفته است. به

باس در قطعه در هر هکتار سي 13500نشان دادند كه تراكم متوسط 

آبادان منجر به بهبود عملکرد رشد و استخرهاي خاكي ميگو چوئبده 

هاي منطقه چابهار يکي از ويژگيكه جاييتغذيه ماهي شد. از آن

هاي جنوبي مناسب بودن شرايط آب و هوايي در مقايسه با ساير استان

در تاثيرگذاري آن بر پرورش ماهي  تواندباشد، اين موضوع ميكشور مي

رد بررسي قرار گيرد. از باس در استخرهاي خاكي سايت گواتر موسي

ويژه بيماري ويروسي لکه سفيد، در زا، بهطرفي، وجود عوامل بيماري

سبب شده است تا صنعت پرورش ميگوي پاسفيد غربي  گوآتر منطقه

(Litopenaeus vannamei )ها مختل دچار مشکل و يا در برخي از سال

ماهي هاي منطقه براي پرورش گردد. بنابراين، جهت بررسي ظرفيت

باس و نيز امکان جايگزني آن با بخشي از توليدات پرورشي ميگو سي

ب و هوا آموجود نياز بود تا عالوه بر بررسي شرايط محيطي منطقه )

هاي مختلف ذخيره باس، تاثير تراكمو خاک( بر ميزان رشد ماهي سي

منظور بررسي تحقيق به لذا اين قرارگيرد. بررسي نيز مورد سازي ماهيان

باس و بقاء ماهي سي رشد سازي بر عملکردهاي مختلف ذخيرهتراكم راث

 در استخرهاي خاكي سايت گوآتر طراحي شد.
 

 ها مواد و روش
در بهمن و  :سازی استخرها و مدیریت تغذیهعملیات آماده       

 ماهيان به گواتر )واقع در، قبل از انتقال بچه1397اسفند ماه سال 

درجه شمالي  27/61چابهار با طول جغرافيائي كيلومتري شرق 100

 4درجه شرقي در مرز ايران و پاكستان(،  12/25و عرض جغرافيائي 

مترمربع و ميانگين  1800 تحقيقاتي با مساحت مقياس خاكي در استخر

سازي متر جهت پرورش ماهي آماده شدند. عمليات آماده 5/1عمق 

در طول مدت  .شي و آبگيريپازني، آهكبودند از شخم استخرها عبارت

غذاي تجاري )شركت مرحله پرواربندي، تغذيه ماهيان با استفاده از 

درصد  9/11پروتئين خام،  درصد 6/51 شيراز، ،بيضاء 21 توليدي تعاوني

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1113
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1113
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15805
http://www.fishbase.us/summary/FamilySummary.php?ID=631
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در دو نوبت صبح  درصد رطوبت( 3/6درصد خاكستر و  1/12چربي، 

جهت محاسبه وزن  تخمين وزن بدن انجام شد. درصد 5ميزان و عصر به

ي ماهي دبار و با صيد تعداصورت دو هفته يا ماهانه يكمقدار غذا به

آب استخرها  تعويض عمليات گرفت. صورت )ساچوک( دستي تور وسيلهبه

درصد حجم آب استخرها و در صورت  20-30صورت روزانه بين به

 نبود آب كافي و يا مشکالت فني سه مرتبه در هفته انجام گرديد. 

انگين ماهيان با ميبچه انتقال استخرها: سازی و برداشتذخیره       

متر به استخرهاي خاكي تحقيقاتي سانتي 48گرم و طول  60وزن 

و  1397مورد نظر سايت گواتر، در دو نوبت در هقته اخر اسفند سال 

صورت گرفت. جهت بررسي اثر تراكم  1398هفته اول فروردين سال 

وت: در دو تراكم متفا سازيذخيره دريايي، باسرشد ماهي  فاكتورهاي بر

 1800در هر استخر با مساحت  ماهي عدد 900عدد در مترمربع يا  5/0

 عدد ماهي در هر 1800مترمربع و يك عدد ماهي در مترمربع يا 

استخر با مساحت مشابه صورت گرفت. جهت حصول نتايج آماري 

 1800ر با مساحت تر، براي هر يك از سطوح تراكم، دو استخمناسب

 مترمربعي درنظر گرفته شد. 

شیمیایی آب استخرها طی دوره  فاكتورهای فیزیكی و       

ماه( برخي  6جهت پايش كيفيت آب طي دوره پرورش )پرورش: 

شوري  :و شيميايي آب استخرهاي پرورش شامل کيهاي فيزيفاكتور

مقادير  .شدندصورت روزانه اندازه گيري و ثبت به PHو دما، اكسيژن و 

(، HI98319سنج )ترتيب با استفاده از شوريو دما بهpH شوري، 

 ( وEbro,PHT-3140)اچ متر پي (TECPEL DO-1609)متر اكسيژن

 . گيري شدنداندازهگراد يدرجه سانت 1/0با دقت  ايدماسنج جيوه

های رشد طی دوره پرورش: سنجی و شاخصزیست       
سنجي طول كل با تخته سنجي ماهانه انجام شد. در زيستزيست

با  وزن كل با ترازوي ديجيتالمتر و سانتي 1/0سنجي با دقت زيست

سنجي ساعت قبل از زيست 24 (.1گرم ثبت گرديد )شکل  1/0دقت 

اده گرم بر ليتر( استف 2هوشي )غذادهي قطع و از گل ميخك براي بي

هاي شاخص سنجي،از زيست پس (.2014و همکاران،  Hoseinifar) شد

ش رشد ميانگين رشد روزانه، رشد ماهانه، درصد افزايرشد، نظير 

 و همکاران، Wahliو درصد بازماندگي ) ضريب تبديل غذايي ماهانه،

  تعيين شد. (2000و همکاران،  Lim؛ 2003

اوليه  ميانگين وزن -تعداد روزهاي پرورش/ ميانگين وزن نهايي )گرم( 

 )گرم( = رشد روزانه ) گرم(

 ميانگين وزن -ميانگين وزن ماه قبل/ ميانگين وزن قبل )گرم( ×100

 ماه مشخص )گرم( = افزايش رشد ماهانه )%(

 هاي دوره پرورش/ مجموع ضريب تبديل غذايي ماهانهتعداد ماه

 = ميانگين ضريب تبديل غذايي كل

 مقدار كل غذاي مصرفي دوره پرورش )كيلوگرم( / مقدار كل توليد

 دوره پرورش )كيلوگرم(= ضريب تبديل غذايي

ره دوره / تعداد ماهيان ذخيتعداد ماهيان صيد شده در پايان ×100

 شده در ابتداي دوره = درصد بازماندگي
 

 

 

 
 باسسنجی ماهی سی: زیست1شكل 

 

ط ها در اواسبرداشت استخر ماهی: فرآوری و جابجایی صید،       

حفظ كيفيت  منظوربه پذيرفت. پره صورت تور كمك با 1398 سال مهرماه

ند شديخ قرار داده  در پودرباس سيهاي پس از برداشت، ماهي، گوشت

 حاوي  هايجعبه تازه درون صورتهببا امعاء و احشاء  ،آوريعملو بدون 

ند و به سردخانه پسابندر منتقل شد آوري آبزيانمراكز عمليخ به 

 (.2)شکل 

ريق ها از طتجزيه و تحليل داده: روش تجزیه و تحلیل آماری       

 (Independent- Samples T testبا دو نمونه مستقل ) tآزمون 

. يدگرد استفاده درصد 5 داريمعن سطح تيمارها در مقايسه ميانگين بين

ز تست اها و با استفاده از تست كالموگراف اسميرنوف نرمال بودن داده

 افزارمها توسط نرها و تجزيه و تحليل كليه دادهلون برابري واريانس

SPSS افزار صورت گرفت و جهت محاسبات آماري از نرم 19 ويرايش

Excel  استفاده گرديد. 2010ويرايش  
 

 نتایج

 باسسی پرورش آب شیمیایی و كیفیزی فاكتورهای       

ميانگين ماهانه فاكتورهاي فيزيکي و شيميايي استخرهای خاكی: 

نشان داده  1طول دوره پرورش در جدول  ( درPHآب )دما، شوري و 

استخرهاي پرورش با ها در ماهانه اين فاكتور ميانگين .است شده

. اختالف دماي آب از (p>05/0داري نداشتند )اختالف معنييکديگر 

گراد و اختالف شوري درجه سانتي 6ابتداي شروع دوره پرورش تا انتها 

 تقريبا ثابت ماند.  pHگرم بر ليتر بود و  5
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هاي رشد ميانگين شاخصباس: رشد و تغذیه سی هایشاخص       

باس با تراكم مختلف در استخرهاي خاكي در جدول و تغذيه ماهي سي

ميانگين رشد روزانه )گرم( و ميانگين رشد  .نشان داده شده است 2

ماهانه و ميانگين افزايش رشد ماهانه استخرهاي پرورش با يکديگر 

متغيرها براي  شرايط اين و بهترين (p<05/0) داري داشتاختالف معني

. ميانگين ضريب مربع ثبت گرديدعدد در هر متر 5/0با تراكم استخر 

 (p>05/0داري نداشت )استخرها با يکديگر اختالف معني غذايي تبديل

عدد در هر مترمربع  1بهترين شرايط اين متغير در استخر با تراكم  و

بچه  5255ماهه دوره پرورش از  6بعد از پايان حدود  .مشاهده شد

 عدد زنده ماندند. بر اين اساس، 5042سازي شده، تعداد ماهي ذخيره

درصد براي اين دوره محاسبه شد و نيز  95درصد بازماندگي بيش از 

 نداشت داريمعني اختالف يکديگر با استخرها بازماندگي درصد

(05/0<p.) هاي مختلف در باس در ماهبررسي سرعت رشد ماهي سي

باس نشان داده شده است. ماهي سي 3در شکل هاي مختلف تراكم

قطعه در هر مترمربع تا تيرماه آهنگ رشد  5/0در استخر با تراكم 

كمي داشته و پس از آن سرعت رشد افزايش پيدا كرده است. در 

قطعه در هر  1باس در استخر با تراكم كه سرعت رشد ماهي سيحالي

به استخر با تراكم  مترمربع تا شهريور ماه روند كندتري را نسبت

مقايسه ميانگين ضريب تبديل غذايي و رشد  تر نشان داده است.پايين

هاي مختلف پرورش در دو تراكم مورد باس در ماهروزانه ماهي سي

نشان داده شده است. در بررسي  5و  4ترتيب در شکل آزمايش به

ترين مقدار به انتهاي دوره ضريب تبديل غذايي در طول دوره، كم

سنجي زيست در مختلف هايتراكم كه رشد روزانه دردرحالي گردد.برمي

 ترين مقدار را نشان داد.نهايي بيش
 

 باس: میانگین ماهانه فاكتورهای فیزیكی وشیمیایی آب استخرهای پرورش ماهی سی1جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین پارامترها
0/7±8/84 گرم بر ليتر(اكسيژن )ميلي  3/01±1/8  12/8±2  01/8±1/7  10/8±1  90/8±0/7  

 30±3/5 29±3/7 31±2/6 30±4/4 28±6/5 25±3/6 گراد(دما )درجه سانتي
 44±4/3 44±6/6 45±5/8 44±5/5 44±6/7 40±2/1 شوري )گرم بر ليتر(

PH 1/1±4/8 2/3±4/8 3/3±1/8 2/2±3/8 5/1±3/8 4/3±1/8 
 

 در پایان دوره آزمایش باس آسیایی در تراكم مختلف در استخر خاكیهای رشد و تغذیه ماهی سی: میانگین شاخص2جدول 
 عدد در هر مترمربع  1تراكم  عدد در هرمترمربع 5/0تراكم  شاخص

 a25/60±10 b 83/8±60 وزن اوليه )گرم(

 a78/8±0/4 b 15/0±1/2 ميانگين رشد روزانه )گرم(
 a6/13±5/141 b7/4±65 ميانگين رشد ماهانه )گرم(

 7/7a 45/5±6/43b±60 ميانگين افزايش رشد ماهانه )درصد(

 0/56a 1/5±0/34b±1/7 ميانگين ضريب تبديل غذايي

 9/3a 95/5±10/23a±95/2 بازماندگي )درصد(

 34/3a 488/5±34/89b±902 ميانگين وزن برداشت ) گرم(

 (.p<05/0دار بين دو استخر است )دهنده اختالف معنيدر هر رديف نشان حروف متفاوت                                   

  
  

 
 

 : عملیات برداشت ماهیان سی باس از استخر ها و انتقال آن به سردخانه2شكل 
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 های مختلفباس در طول دوره پرورش در تراكم: مقایسه وزن ماهی سی3شكل 

 

 
 های مختلفباس در طول دوره پرورش در تراكمماهی سی:  مقایسه ضریب تبدیل غذایی 4شكل 

 

 
 های مختلفباس در طول دوره پرورش در تراكم:  مقایسه رشد روزانه ماهی سی5شكل 

 بحث

ترين فاكتورهاي عملکرد رشد و ضريب تبديل غذايي از مهم       
هاي مهم پرورشي كه در تعيين تراكم گونهپروري هستند كليدي آبزي

؛ محمدي 2018و همکاران،  Yooneszadehاند )مورد توجه قرار گرفته
(. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه 1399دوست و همکاران، 

عدد در هر مترمربع(  5/0ترين ميزان وزن نهايي در تراكم پايين )بيش
هاي مختلف يي در تراكمكه ضريب تبديل غذامشاهده شد درحالي

( 1399دوست و همکاران )داري را نشان نداد. محمدياختالف معني
باس در استخرهاي ترين وزن نهايي ماهي سينشان دادند كه بيش

مقايسه در  هکتار در قطعه 13500تراكم متوسط  در آبادان چوئبده خاكي
قطعه  12000قطعه در هر هکتار و تراكم پايين  15000با تراكم باال 

غذايي اختالف  تبديل كه از نظر ضريبشد درحالي هر هکتار مشاهده در
( 2011) همکاران و  Szczepkowskiندادند. نشان را با يکديگر داريمعني

كيلوگرم بر مترمربع ماهي  80/3و  49/2، 27/1هاي با بررسي تراكم
تراكم  دادند كه با افزايش نشان (Acipenser oxyrinchus) خاويار اطلس

 Yooneszahehچنين كارايي رشد و بازده غذايي كاهش يافت. هم

Feshalami  5/1هاي مختلف )( با بررسي اثر تراكم2016همکاران )و ،
ماهي كيلوگرم بر مترمربع( روي رشد و پاسخ فيزيولوژيکي فيل 6و  3

و ماهي شيپ نشان دادند كه با افزايش تراكم ميزان وزن نهايي، وزن 
آمده، ضريب رشد ويژه و غذاي مصرفي در هر دو گونه كاهش دست هب

توان گفت خواني داشتند. ميكه با نتايج حاصل از اين تحقيق هم يافت
زاي مزمن در كاهش سرعت عنوان يك عامل استرسكه تراكم باال به

اي كه انرژي متابوليسم و در نهايت كاهش رشد ماهي شود به گونه
سترس مزمن ناشي از تراكم باال از مسير رشد ورودي غذا براي جبران ا

شود مي هموستازي و حفظ تعادل شده و صرف پاسخ به استرس منحرف
( Szkudlarek وZakêoe ،2002.) باس در سي رهاسازي ماهي اوليه وزن

ماهه پرورش به اندازه  6گرم بود كه در انتهاي دوره  60اين تحقيق 
تحقيق نشان داد كه در ابتداي چنين نتايج اين بازاري رسيدند. هم

باس )تا تير ماه براي تراكم پايين و تا شهريور دوره پرورش ماهي سي
ماه براي تراكم باال( آهنگ رشد تدريجي و كند بود و بعد از آن سرعت 
رشد سريع گرديد. اين موضوع نشان داد كه وزن رهاسازي بايد در 

مدت به اندازه رش كوتاهگرم باشد تا در يك دوره پرو 45اندازه باالي 
(. درصد بازماندگي 1399دوست و همکاران، بازاري برسد )محمدي

داري نداشتند كه با باس در دو تراكم مورد بررسي اختالف معنيسي
( و ديگر 1399دوست و همکاران )نتايج حاصل از تحقيق محمدي

 Yooneszahehماهي و ماهي شيپ )روي فيل بر گرفته صورت تحقيقات

Feshalami  ،؛2018و  2016و همکارانRafathezhad  ان، رو همکا
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توان گفت كه در مطالعه حاضر تا سطح خواني داشت. ميهم( 2008
باس قابل تحمل قطعه در هر مترمربع براي ماهي سي 1800تراكم 

زا مزمن، به عنوان يك عامل استرسصورت، تراكم بهاست در غير اين
غذا باعث افزايش واريانس وزني و باالرفتن علت عدم توزيع يکنواخت 

و همکاران،  Ellis ؛2006و همکاران،  Rowland) شد خواهد تلفات درصد
(. نتايج اين تحقيق نشان داد 2001و همکاران،  Lefrancois؛ 2002

كه دامنه وزني طوريبرداشتي باال بوده، به واريانس وزني بين ماهيان كه
برداشت شده  ماهيان بين در گرمي 1700- 1800گرمي تا  40-50بين 
ماهيان پرورشي  وزني واريانس رابطه با در مختلفي شده است. عوامل ثبت
هاي تفاوت عبارتند از عوامل وجود دارند. اين دوره پرواربندي از اتمام بعد

غذادهي  اتبي،سلسله مر مانند رفتار ماهيان رفتار برخي در رشد، ژنتيکي
 پرورش خصوصا   دوره طي ماهيان بندي منظمسورتنامناسب و نيز عدم 

 Tucker؛ Jerry ،،2013خواري دارند )همنوع رفتار كه هاييگونه مورد رد
بندي منظم و غذادهي رسد با سورتنظر ميبه (2002و همکاران، 

مناسب بتوان مشکل وجود واريانس وزني باال بين ماهيان برداشتي را 
حل نمود و ماهياني با وزن باالتر كه در بازار از قيمت باالتري نسبت 

 در كل نتايج، نشان داد كهبه ماهيان كوچك برخوردارند توليد نمود. 
مزارع پرورشي  شرايط س آسيايي درابماهي سي پرورش ماه 6 حدود طي

هاي بهترين تراكم براي استخر گواتر به وزن بازاري مطلوب رسيد.
باس پيشنهاد قطعه ماهي سي 900مترمربع  1800ميگو با مساحت 

شود چرا كه برداشت نهايي و وزن نهايي در اين تراكم نسبت به مي
چنين جهت هم هر مترمربع شرايط بهتري داشت. عدد در 1800تراكم 
لحاظ اقتصادي كردن پرورش به سطح و نيز بهينه توليد در واحد افزايش

هاي بنديسورت شامل ايتغذيه و مديريتي تدابير برخي شودپيشنهاد مي
منظم، استفاده از هواده يا تعويض آب روزانه از سطح، تعويض آب از 

تجاري مخصوص  غذاي از و استفاده بار يا ماهانهيك هفته دو صورتبه كف
 اتخاد گردد. باسسي

 

 تشکر و قدردانی
وسيله از زحمات كليه پرسنل مركز تحقيقات علوم شيالتي بدين       

هاي دور چابهار كه امکانات و تجهيزات الزم را فراهم نمودند كمال آب
  آيد.عمل ميبهتشکر و قدرداني 
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