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1پظيَـنذٌ امًلًطي دسياي خضس ،ػاسي ،ايشان
تاسيخ دسيافت 99/4/16 :؛ تاسيخ پزيشؽ99/12/5 :

چکيده
تٍدليل ممثًد مىاتع آب ؿيشيه دس مـًس ايشان ،اػتفادٌ اص مىاتع آبَاي لةؿًس ي ؿوًس توشاي تًليوذ محلوًت
ؿيالتي مًسد تًجٍ قشاس گشفتٍ اػت .ماَي قضلآتي سوگيهممان تٍدليل تًاوايي ػاصگاسي تا آب لةؿًس تيـتش اص ػايش
گًوٍَاي پشيسؿي مًسد تًجٍ ميتاؿذ .دس ايه پظيَؾ ؿواخقَواي سؿوذ مواَي قوضلآت دس آب لوةؿوًس 14 ppt
مؼتخشج اص مىاتع آتي صيشصميىي دس مىغقٍ اػفشايه (خشاػان ؿمالي) دس دي اػتخش خامي توٍ مؼوا ت َوش يول 3000
متشمشتع تا عمق مفيذ  1/8متش دس يل ديسٌ پشيسؽ  160سيصٌ (پاييض ي صمؼتان) مًسد تشسػي قشاس گشفت .رخيشٌػواصي
ايليٍ تچٍماَيان دس َش اػتخش  23000عذد تا مياوگيه يصوي  22/7±1/5گشم تًد .توٍدليول تفواي

دس ووشب تاصماووذگي

ماَيان دس اػتخش  82( 1دسكذ) ي  88( 2دسكذ) ،اختالف دس ػوايش پاسامتشَوا دس پايوان ديسٌ پوشيسؽ م ىويداس توًد
( .)P>0/05توٍعوًسيمووٍ توٍتشتيوة دس اػوتخشَاي  1ي  2تواصدَي ذووزا  0/88±0/02ي  ،0/82±0/02ضوشية اوواقي
 1/42±0/01ي  1/29±0/03ي ضشية سؿذ ييظٌ  1/51±0/01ي  1/40±0/02دسكوذ دس سيص ،وؼوثت مواسآيي پوشيت يه
 2/26±0/05ي  2/11±0/06ي ضشية تثذيل ذزايي  1/18±0/02ي  ،1/25±0/04مياوگيه يصن وُايي  390±7ي 340±7
گشم ت ييه ؿذ .وتايج وـان داد مٍ تچٍماَيان دس دي اػتخش تش خالف اختالف وؼثي دس ؿاخقَاي سؿذ ،اص يضو يت
خًتي دس پشيسؽ تا آب لةؿًس تشخًسداس تًدٌاوذ.
واصههبي کليذي :قضلآتي سوگيهممان ،ؿاخق سؿذ ،پشيسؽ ،آب لةؿًس ،اػتخش خامي
مقدمه

0

ذيووشقاتوول اػووتفادٌ تووشاي مووـايسصي ،كوووى ت ي

قشن اضش تٍعىوًان قوشن تحوشان آب ووام گشفتوٍ

تُذاؿت تا َذف توووووًػ ٍ آتضيپشيسي تٍعىًان يل

اػت .صيشا اص مول آبَواي مًجوًد دس عثي وت فقوظ

ساٌماس مىاػة تشاي تًليذ ذزا ي ايجواد اؿوتلال مغشح

دسكذ اوذمي اص آنَا تٍعىًان آب ؿيشيه قاتل دػتشػي

آتضيپشيسي

اػت (

اػووت .امووشيصٌ و وذيد ويمي اص تًليذا

 .)Wetzel,مـًس ايوشان تا متًػظ تاسوذگي

جُان توٍ محويظَواي آتوي لةؿًس ي ؿًس اختولاف

ووو وذيد  240ميﻠووو ويمتووو وش دس ػال جضي مـًسَاي

داسد ي ماَي قوضلآتي سوگويهمموان ينوي اص ماَيوان

ويمٍخـل دويا محؼًب ميگشدد (مؼو ًديان.)1384 ،

مىاػة تشاي پشيسؽ دس ايه محيظَاي آتوي توٍؿوماس

امشيصٌ اػتفادٌ گؼتشدٌ ي مىاػوة اص مىاتع خاك ي آب

ميسيد (

 .)FAO,ػُم ايشان اص مجموً تًليوذا

جُاوي ماَي قوضلآت توا ميوضان  580000توه دس ػوال
* مؼ ًل مناتثٍ@yahoo.com :

 ،1388تيؾ اص  73000ته تًدٌ اػت مٍ تا ايه ميوضان

salamyaran
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تًليذ مـًسمان ت وذ اص مـوًسَاي ؿويﻠي ي ووشيط دس

ماَي قضلآت پشيسؽيافتٍ دس اػتخشَاي خامي توا آب

 .)FAO,دس موًسد

ؿًس سا تا ت ييه مقاديش تشخي پاسامتشَواي تيًؿويميايي

پشيسؽ ماَي قضلآت تشسػيَاي مختﻠفي اوجام گشفتٍ،

ػشم خًن مًسد تشسػي قشاس دادوذ .وتايج وـوان داد توا

امووا وحووًٌ ػوواصگاس ؿووذن ،دامىووٍ ػوواصگاسي ،لووًل

افضايؾ ػه ،مياوگيه ميضان ػوذيم ،پتاػويم ي مﻠوش دس

ػاصگاسي ي سؿذ مواَي دس ديسٌ پوشيسؽ دس ؿوشايظ

خًن ماَي افضايؾ داؿوتٍ اػوت .ايوه اموش تيواوگش آن

مختﻠف آتي اص وظش ييظگيَواي ؿويميايي ،فيضينوي ي

ميتاؿذ مٍ تا افضايؾ ػه ي اووذاصٌ دس مواَي قوضلآت

ستثٍ ػًم جُواوي قوشاس داسد (

اقﻠيمي َش مىغقٍ جلشافيوايي ي مىثوع آتوي متفواي

تًاوايي ي قذس

اص

ينذيگش اػت (عمادي.)1383 ،

تغاتقپزيشي تا آب ؿًس افضايؾ داسد.

وفيؼووي ي َمنوواسان عووي ػووالَوواي 1375-79

ج فشيان ( )1388دس پظيَـي توا پوشيسؽ مواَي

تٍمىظًس تُثًد يض يت پشيسؽ قضلآتي سوگيهمموان

قضلآتي سوگيهممان دس آب لةؿًس  3 pptي ؿويشيه

تا آبَاي لةؿوًس صيشصميىوي دس اػوتخشَاي خوامي

 0/8 pptي مقايؼٍ عمﻠنوشد سؿوذ آنَوا دس عوًل 40

اػتان يضد ،تچٍماَيان تا مياوگيه يصووي  15گوشم سا دس

سيص تا ينوذيگش وـوان داد موٍ مواَي قووضلآت دس آب

ؿًسي  10 pptتا تشامم يل ي ػٍ قغ ٍ دس متشمشتع دس

لوووةؿوووًس اص قاتﻠيووت ػوواصگاسي امًلووًطيني خووًتي

عًل يل ديسٌ پشيسؽ  150سيصٌ پوشيسؽ دادووذ .دس

تشخووًسداس تووًدٌ ي تًاوووايي ايووه موواَي دس استقووا

پايان ايه پظيَؾ ماَيان تٍتشتية توٍ ميواوگيه يصووي

پاسامتشَاي سؿذ ي تلزيٍ دس آب لةؿوًس وؼوثت تووٍ

 220ي  270گشم ي تًليذ مياوگيه  620ي  380ميﻠًگشم

آب ؿيشيه تاتتش اػت.

دس  1000متشمشتع سػيذوذ.

وفيؼي ( )1386دس پظيَؾ خًد تش سيي پوشيسؽ

عﻠيووضادٌ ( )1375ايلوويه توواس دس آبَوواي لووةؿووًس

ماَي قضلآتي سوگيهممان تا مياوگيه يصن  93گشم دس

داخﻠي تا ؿًسي  10 pptدس مىغقٍ توافق يوضد اقوذام توٍ

 90سيص دس آب لةؿًس ،توثييش ػوغًح مختﻠوف

پشيسؽ قضلآت سوگيهممان ومًد .وتايج توٍ دػوت آموذٌ

اوشطي جيشٌَاي ذزايي ( 3900 ،3600 ،3300ي 4200

وـان داد امنان وگُذاسي ي پوشيسؽ مواَي قوضلآت دس

ميﻠًمالشي تش َش ميﻠًگشم مًجًد صوذٌ) تش ؿاخقَاي

آب لةؿًس مىغقٍ تا تًليذ  2/5-3ته دس َنتاس يجوًد

مذ

سؿذ ي تشميثا

داسد.

تؿٍ سا مًسد تشسػي قوشاس داد .وتوايج

وـان داد تا افوضايؾ ػوغًح اووشطي دس جيوشٌ ذوزايي

دس پوووظيَؾ  Partridgeي َمنووواسان ( )2008دس

ؿاخقَاي سؿذ ي اشتي تؿٍ ويض افضايؾ مويياتوذ.

جىًبذشتي اػتشاليا تا اػتفادٌ اص آب ااٌ تشاي پوشيسؽ

وفيؼي ي َمناسان ( )1386ماَيان قضلآتي  25گشموي

قضلآتي سوگيهممان دس ؿًسي  14گشم دس ليتش ميوضان

سا دس يل ديسٌ پشيسؽ  120سيصٌ دس ؿوًسي 11 ppt

ضشية تثذيل ذزايي  97دسكذ تا تاصماوذگي  90دسكذ

تٍ ميواوگيه يصووي  230-240گوشم سػواوذوذ .دس ايوه

تٍدػت آمذ.

تشسػي دس توشامم  2قغ وٍ مواَي دس متشمشتوع ،ميوضان

وتوايج پوظيَؾ  Altinokي  )2004( Grizzleسيي

تًليذ ماَي دس اػتخش تذين ًَادٌ ي اػتخش توا َوًادٌ

پشيسؽ قضلآت دس ؿًسيَاي مختﻠوف وـوان داد موٍ

تٍتشتية ذيد  1/1ي  1/2ته دس َنتواس ي دس اػوتخش

قضلآتي  14ي  20گشمي قادس تٍ تحمل توىؾ ؿوًسي

تا ًَادَي تا تشامم  4قغ ٍ دس متشمشتع تٍميضان  1/9ته

 18گشم دس ليتش ويؼتىذ ،يلوي ميوضان ،موشه ي ميوش دس

دس َنتاس تًدٌ اػت.

تچٍماَيان  30گشمي  18دسكذ تًد.
مغال ا  Altinokي  )2001( Grizzleوـان داد دس

خًاجٍ ي َمناسان ( )1386تًاوايي تغواتقپوزيشي
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تيه ماَيان پشيسؿي مختﻠف ،ماَي قضلآتي سوگيهمموان

داساي اىذيه ﻠقٍ ااٌ اػت ،آب ااٌ موًسد اػوتفادٌ

اص قاتﻠيوت تؼوياس خوًتي دس تحمول ؿوًسيَواي توات

ي صميهَاي اعشاف تٍدليل ؿًس ؿذن (َذايت النتشيني

تشخًسداس ميتاؿذ.

 18100مينشيصيمىغ) تشاي َش گًوٍ ف اليت مـايسصي

وتايج پوظيَؾ  McKeeي  )1971( Wolfوـوان داد

ذيشقاتل اػتفادٌ ميتاؿذ .پشيسؽ ماَي قوضلآت دس دي

مٍ ماَي قضلآتي سوگيهممان قادس اػت ،ؿوًسيَواي

عذد اػتخش خامي َش يل تا يػ ت  3000متشمشتوع ي

مختﻠف سا تحمل مىذ يلي دس تاتتش اص  20 pptميضان تقوا

تشامم رخيشٌػاصي ايليٍ  23000عوذد (توشامم وذيد

ي سؿذ آن ماَؾ ميياتذ.

 7عذد ماَي دس متشمشتع) توا ميواوگيه يصن 22/7±1/4SE
گشم دس مذ

دس ال اضش پشيسؽ قضلآتي سوگويهمموان دس

 160سيص اوجام ؿذ.

تمام وقاط مـوًس ايوشان متنوي توش اػوتفادٌ اص ميوضان

اتتذا توشاي ضوذعفًوي اػوتخشَا ي تُثوًد ؿوشايظ

قاتلتًجُي آب ؿيشيه ي تا ميفيت تات مويتاؿوذ ،موٍ

تؼتش اػتخشَا دس ؿشايظ مشعًب آَلپاؿي تا آَول

ضشيسي اػت تا تشوامٍسيضي مىاػوة ،پوشيسؽ مواَي

صوذٌ تٍميضان  200ميﻠًگشم دس مف ي ديًاسٌ اػوتخشَا

قضلآت سا تٍ مىاعقي اص مـًس ػوً دَويم موٍ امنوان

اوجام ؿذ .ػپغ آتگيشي ايليٍ اػتخشَا تا استفوا 100

تاميه آب لةؿًس يجًد داسد .تا اص ايه عشيق اص يول

گشفت .آتگيشي تنميﻠي ي وُوايي توا

ػاوتيمتش كًس

ػًي رخايش اسصؿمىذ آب ؿيشيه سا فظ وموًدٌ ي اص

ذ  1/8متش پغ اص م شفي تچوٍماَيوان توٍ اػوتخشَا

ػًي ديگش اص اساضي داساي آب ي خاك ؿًس اػوتفادٌ

اوجام ؿذ .محل تواميه تچوٍماَيوان قوضلآت اص مىغقوٍ

تُيىٍ وماييم .تىاتشايه تٍمىظًس دػتياتي تٍ ايه َوذف

فيشيصمًٌ ماصوذسان تًدٌ اػت .تچٍماَيان تا تاونشَواي

دس ايه پظيَؾ ،ايه قاتﻠيت دس ساتغٍ تا ماَي قضلآتي

دي جذاسٌ تٍ محل اػتخشَاي خوامي پوشيسؽ مول

سوگيهممان توشاي پوشيسؽ دس اػوتخش خوامي توا آب

ؿذٌ ي ػپغ تا سعايت َمدمايي ي ػاصگاسي تا ؿًسي

لةؿًس صيشصميىوي (اواٌ) دس مىغقوٍ اػوفشايه موٍ اص

 3ػاعت ،تٍ اػتخشَا م شفي گشديذوذ.

تٍمذ

ؿشايظ دمايي مىاػة دس فلولَواي پواييض ي صمؼوتان

ذزادَي ماَيان دس اػتخش تا تًجٍ تٍ ت ذاد ي يصن

تشخًداس ميتاؿذ تٍ اجشا دس آمذ تا توا تنيوٍ توش وتوايج

ماَي ي َمچىيه دماي مياوگيه آب اػوتخشَا توٍعوًس

اكل تتًان ضمه تشسػي امنان اوجام ايه ف اليت دس

ذوزادَي

دػتي اوجام ميؿذ (عمادي .)1383 ،دف ا

مىغقووٍ مووًسد مغال ووٍ اص دػووتايسدَاي اكوول تووشاي

تٍ ماَيان دس ماٌ ايل  3ػٍ وًتت ي دس ماٌَاي ت وذ دي

اػتفادٌ دس ديگش مىاعق مـًس تُوشٌ گشفتوٍ ي كوى ت

وًتت دس سيص تًدٌ اػت .ذزاي مًسد ملوشف ماَيوان

پووشيسؽ موواَي قووضلآت دس آب ي خوواك لووةؿووًس سا

تًليذ ؿشمت فشاداوٍ ؿُشمشد تا ميواوگيه پوشيت يه 40

تٍعىًان گًوٍاي اقتلادي ي تاصاسپؼىذ دس وقاط مؼوت ذ

دسكذ ي اشتي  15دسكذ مغاتق توا ذوزاَاي م موًل

مـًس تًػ ٍ داد.

تجاسي تًدٌ اػت .تشاي تُثًد تًُيوٍ ي فوظ ميفيوت
آب اػتخشَا تٍييظٌ تاميه امؼيظن موًسد ويواص ماَيوان
عاليٌتش يسيد آب تٍ ؿنل تاساوي تٍ اػتخشَا ،سيصاووٍ

مواد و روشها
محل اجوشاي پوظيَؾ ؿوشمت مـوت ي كوى ت

 10-15دسكوووذ آب اػوووتخشَا ت وووًيض گشديو وذٌ ي
َمچىيه دس َش يول اص اػوتخشَا اص دي دػوتگاٌ َوًادٌ

اػفشايه ياتؼتٍ توٍ آػوتان قوذع سضوًي ،دس ذوشب

اػپﻠؾ ويض اػتفادٌ ميؿذ .دس عًل ديسٌ پشيسؽ تشخي

ؿُشػتان اػفشايه تًد .ايه مىغقٍ داساي آب ي َوًايي

فامتًسَوواي فيضينًؿوويميايي آب (َووذايت النتشينووي،

تياتاوي تا صمؼتانَايي ػشد ي خـل اػت .ايه يا وذ
46

شاخصهاي رشد ماهي قزلآالي روگيهکمان...

سال پاوزدهم ،شماره اول ،بهار  / 1400صفحات24-33 :

دما ،اػيذيتٍ ،امؼيظن محﻠًل ،ػختي ،مﻠؼيم ،مىيوضيم،

تاقيماوذٌ دس اػتخش تٍ ت ذاد ماَي رخيشٌػاصي ؿذٌ،

ويتشيت ،ويتشا  ،آمًويًم ي فؼفا ) اوذاصٌگيشي ي يثت

ضشب دس عذد  100محاػثٍ گشديذ.

گشديذ ( Eatonي َمناسان.)2007 ،

()4

دس اتتذاي م شفي ماَيان تٍ اػتخشَاي خامي ي دس

( Aiي َمناسان)2006 ،

پايووان ديسٌ پوووشيسؽ دس َىگوووام تشداؿوووت وُوووايي

مٍ دس آن :Ni ،ت ذاد ماَيان رخيشٌػاصي ؿذٌ ي

صيؼتػىجي ماَيان تا يثت عًل اىگوالي ي يصن مول

 :Nfت ذاد ماَيان صوذٌ وُايي.

تشاي ت ييه ؿاخقَاي سؿذ تٍؿشح ساتغٍَاي  1تا 7

ثبسدهي غذا :4اص وؼثت افضايؾ يصن ماَي دس عًل

اوجام گشفت.
()1

SR=)Nf / Ni(×100

ديسٌ تٍ ذزاي ملشفي محاػثٍ گشديذ.

WG=Wf - Wi

()5

()1990 ،Tacon

()1995 ،De Silva

مٍ دس آن :Wi ،يصن ايليٍ (گشم) :Wf ،يصن وُايي

مٍ دس آن :WG ،افضايؾ يصن (گشم) ي  :FIذزاي

(گشم) ي  :WGافضايؾ يصن (گشم).

ملشفي.

ضزيت چبقي يب شبخص وضعيت :1اص ساتغٍ فًلتًن

5

ضزيت تجذيل غذايي  :اص ساتغٍ وؼثت ذزاي خًسدٌ

تا وؼثت مياوگيه يصن ماَي تٍ گشم ،تش تًان ػٍ عًل

ؿذٌ تٍ مقذاس افضايؾ يصن ماَي محاػثٍ گشديذ.

اىگالي تٍ ػاوتيمتش محاػثٍ گشديذ.
()2

FE=WG / FI

()6

CF=)Wf / L^3(×100

FCR=FI / WG

مٍ دس آن :WG ،افضايؾ يصن (گشم) ي  :FIذزاي

()1978 ،Austreng

ملشفي (گشم).

مٍ دس آن :Wf ،يصن وُايي :L ،عًل اىگالي ي

نسجت کبرآيي پزوتئين :6اص ساتغٍ وؼثت افضايؾ يصن

 :CFضشية ااقي.

ماَي تش ميضان پشيت يه خًساك ملشفي تٍدػت ميآيذ.

2

ضزيت رشذ ويضه  :ضشية سؿذ ييظٌ يل ؿاخق

()7

تشسػي يض يت سؿذ يصوي ماَي اػت مٍ اص ساتغٍ

PER=WG / PI

لگاسيتم يصن وُايي مهَاي يصن ايليٍ ماَيان وؼثت تٍ

مٍ دس آن :WG ،افضايؾ يصن (گشم) ي  :PIپشيت يه

ت ذاد سيصَاي پشيسؽ ضشب دس عذد  100محاػثٍ

ملشفي (گشم) ( Abdel-Tawwabي َمناسان2008 ،؛

گشديذ.

.)1996 ،Helland

()3

تشاي يثت اعالعا

](SGR, % day-1;[100×))ln Wf - ln Wi(/t

اص وشمافضاس

( Hevroyي َمناسان)2005 ،

ي ت ييه آماس تًكويفي دادٌَوا

 Excelي تشاي تجضيٍ ي تحﻠيل آماسي

دادٌَا اص عشح مامالً تلادفي ( )CRDاػتفادٌ ؿوذ .توا

مٍ دس آن :t ،ت ذاد سيصَاي پشيسؽ :Wi ،يصن ايليٍ

اػتفادٌ اص تشوامٍ آماسي

(گشم) ي  :Wfيصن وُايي (گشم).

 SPSS ver.ي جذيل آواليض

ياسياوغ يلعشفٍ فامتًسَاي سؿوذ ي اسصيواتي ميفوي

درصذ ثبسمبنذگي :3اص ساتغٍ وؼثت ت ذاد ماَي صوذٌ

خًساك ماَي دس ػغح  5دسكوذ موًسد مقايؼوٍ قوشاس

)1. Condition Factor (CF
2. Specific Growth Rate:SGR
. Survival Rate:SR

)4. Food Efficiency (FE
)5. Food Conversion Ratio (FCR
)6. Protein Efficiency Ratio (PER
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گشفت .مقايؼٍ مياوگيه پاسامتشَاي اووذاصٌگيوشي ؿوذٌ

محيظ آب لةؿًس دس عًل ديسٌ پشيسؽ تًدٌ اػوت.

تيه ماَيان دي اػتخش آصمايـي پغ اص م ىيداس توًدن،

دس عًل پشيسؽ آب ياسد ؿذٌ تٍ اػتخشَا تحتتوثييش
عًامل محيغوي ي ف ول ي اوف وات

تٍ سيؽ آصمًن داونه دس ػغح  5دسكذ اوجام ؿذ.

اػتخشَا خاكٍ اوجام ذوزادَي توٍ ماَيوان ،تلييشاتوي

نتايج
تشسػي مياوگيه فامتًسَاي فيضيني ي ؿيميايي آب

اكل ميومًد .ميواوگيه تلييوشا

پاسامتشَاي فيضينًؿيميايي آب اػوتخشَا توا ينوذيگش

اػت .وتايج تٍدػت آمذٌ تياوگش ػاصگاسي تچوٍماَيوان
قضلآتي سوگيهممان تا وًػاوا

پاسامتشَواي يثوت

ؿذٌ آب اػتخشَا دس عًل ديسٌ پشيسؽ وـان داد موٍ

ااٌ ي اػوتخشَاي پوشيسؽ دس جوذيل  1آيسدٌ ؿوذٌ
ي تحمل تلييوشا

دسين محويظ آب

داساي اختالف م ىيداس آماسي وثًدٌاوذ (.)P<0/05

دس

جذول  -1خصوصيبت فيشيکوشيميبيي آة لتشور چبه و استخزهبي پزورش (ميبنگين  ±خطبي استبنذارد).
پاسامتشَاي ميفي آب

اػتخش 1

اػتخش 2

آب ااٌ

امؼيظن محﻠًل (ميﻠيگشم تش ليتش)

8/4±0/5

8/0±0/9

6/1±0/3

pH

7/7±0/2

7/6±0/3

8/2±0/2

ؿًسي (گشم تش ليتش)

13/1±0/4

13/5±0/7

11/1±0/6

مًاد جامذ م ﻠق (ميﻠيگشم تش ليتش)

9570±390

9990±500

7500±450

مﻠؼيم (ميﻠيگشم تش ليتش)

915±51

957±107

578±37

مىيضيم (ميﻠيگشم تش ليتش)

1013±67

1074±123

715±45

19000±1200

19500±1300

15500±1100

(ميﻠيگشم تش ليتش)

0/175±0/060

0/198±0/087

0/07±0/02

ويتشيت (ميﻠيگشم تش ليتش)

0/006±0/001

0/007±0/001

0/001±0/0

ػختي مل (ميﻠيگشم تش ليتش)

5950±400

6100±450

4000±400

يًن آمًويًم (ميﻠيگشم تش ليتش)

َذايت النتشيني (مينشيياويٍ تش ػاوتيمتش)
فؼفا

ويتشا

(ميﻠيگشم تش ليتش)

ذاقل دسجٍ شاس

0/4±0/1

0/6±0/1

0/30±0/06

0/90±0/50

0/97±0/30

0/15±0/02

يثت ؿوذٌ آب اػوتخشَا دس

تٍتشتية  367گشم ي  317گشم ،ميضان تاصماوذگي ماَيوان

عًل ديسٌ پشيسؽ  9دسجٍ ػاوتيگوشاد دس تُموهمواٌ

دس اػتخش  82 ،1دسكذ ي دس اػتخش  88 ،2دسكذ توًد.

يثووت ؿووذٌ آب اػووتخشَا

ميضان وُايي تًليذ ماَي دس اػتخشَاي  1ي  2توٍتشتيوة

 18دسجٍ ػاوتيگشاد دس مُشماٌ توًدٌ اػوت .ميواوگيه

 6882ي  6416ميﻠًگشم تًدٌ اػت .وتايج تٍدػت آموذٌ

آب اػتخشَا ويض دس عًل ديسٌ پشيسؽ

وـان ميدَذ تيه ؿواخقَواي سؿوذ تويه دي اػوتخش

ي ووذام ش دسجووٍ ووشاس
دسجٍ شاس

اختالف م ىيداس اػت ( .)P>0/05وتايج تٍدػوت آموذٌ

 13/5-14/5دسجٍ ػاوتيگشاد تًدٌ اػت.
تشاػاع وتايج تٍدػت آمذٌ اص صيؼتػوىجي اوجوام

اص ايه مغال ٍ تيان ميمىذ ؿاخقَواي سؿوذ محاػوثٍ

گشفتٍ ،مياوگيه يصن وُايي ماَيان دس پايان ديسٌ پشيسؽ

ؿذٌ دس اػوتخش  1اص اػوتخش  2مىاػوةتوش توًدٌ اػوت

دس اػتخش  390 ،1گشم ي دس اػوتخش  340 ،2گوشم توًدٌ

(جذيل .)2

اػت .ميضان افضايؾ يصن ماَيوان دس اػوتخشَاي  1ي 2
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جذول  -2پبرامتزهبي رشذ و تغذيه مبهي قشلآال در دوره پزورش در آة لتشور.
اػتخش 1

پاسامتشَاي سؿذ ي تلزيٍ
a

يصن ايليٍ (گشم)
مياوگيه يصن وُايي (گشم)
مياوگيه عًل وُايي (ػاوتيمتش)
مياوگيه ميضان افضايؾ يصن (گشم)

a

a

22/7±1/5
a

a

اػتخش 2
22/7±1/5
b

390±7
a

29/8±0/2

b

367/3±7/1

340±7

29/4±0/3

317/3±8/3

ت ذاد ايليٍ رخيشٌػاصي

23000

23000

ميضان تاصماوذگي (دسكذ)

82a

88b

a

تيًمغ وُايي (ميﻠًگشم)

b

6882

7355
b

تاصدَي ذزا ()FE

a

ضشية ااقي ()CF

1/42±0/01a

1/29±0/03b

وؼثت ماسآيي پشيت يه ()PER

a

2/26±0/05

b

2/11±0/06

ضشية سؿذ ييظٌ ()SGR, % day-1

a

1/51±0/01

b

1/40±0/02

ضشية تثذيل ذزايي ()FCR

b

0/88±0/02

a

1/18±0/02

بحث

0/82±0/02

1/25±0/04

 Altinokي  )2004( Grizzleتي وان داؿووتىذ ،موواَي

قضلآتي سوگيهمموان ( )Oncorhunchus mykissاص

قضلآت  14ي  20گشمي تحمل تىؾ ؿوًسي  18 pptسا

گًوٍَاي مقايم تٍ ؿًسي تا عمﻠنوشد سؿوذ مىاػوة دس

وذاسد .اما ماَي  30گشمي داساي تحمل تُتوشي وؼوثت

آبَاي لةؿًس ي تي ؿًس مويتاؿوذ (2006 ،FAO؛

تٍ ؿًسي وامتشدٌ اػوت .تًاووايي ػواصگاسي ي تىظويم

 ،)2010 ،FAOتا تًجٍ تٍ تىً ميفيوت مىواتع آبَواي

اػمضي دس آب ؿًستش تقشيثاً تحوتتوثييش اووذاصٌ توذن

تُشٌگيشي تُيىٍ اص مىواتع توالقًٌ

ميتاؿذ ( .)2001 ،McCormickدس ايوه پوظيَؾ توا

آب ي خاك ؿًس دس مـًس تصم اػت پظيَؾَا دس ايه

تًجٍ تٍ تاصماوذگي 82 ،ي  88دسكذ مويتوًان وتيجوٍ

صميىٍ ادامٍ يافتٍ ي ساٌماسي متىاػة تا ؿشايظ َش مىغقوٍ

گشفت ػاصگاسي ي تحمل عمًمي تچٍماَيوان قوضلآت

يافت ؿًد .تش ايه اػاع ايه پظيَؾ تشاي دػوتيواتي

دس ايه پوظيَؾ توا ؿوًسي محويظ پوشيسؽ دس وذ

تٍ ايه َذف اوجام گشفتٍ اػت.

قاتلقثًل ي مىاػثي توًدٌ ي توا موًاسد تيوان ؿوذٌ توات

ؿًس داخﻠي ي ضشيس

مغاتقت داسد .تٍدليل تفاي

ينووي اص ػووىجؾَوواي اكووﻠي دس ػوواصؽپووزيشي

دس ميضان تاصماوذگي ،تويه

مياوگيه يصن وُايي ي ضشية سؿذ ييظٌ دس اػتخشَاي

تچٍماَيان تٍ محيظ جذيذ ،دسكذ تاصماوذگي قاتلقثًل

 1ي  2اختالف م ىيداس گشديذ (.)P>0/05

اػت .تىاتشايه تًاوايي سػيذن تٍ ت ادل فيضيًلًطيل توا

مياوگيه دما ي امؼيظن محﻠًل مؤيشتشيه عًامل دس

محيظ جذيذ ،تياوگش قاتﻠيتَاي اوفوشادي َوش مًجوًد

اػتفادٌ ي ساوذمان ذام شي اص ذزاي ملشفي ميتاؿذ،

اػت .ايه قاتﻠيتَا توٍ جوىغ ،گًووٍ ،ػوه ي اووذاصٌ

مىاػة تًدن دامىوٍ تلييوشا

(يصن ي عًل) َش ماَي تؼتگي داسد .تًاوايي اوفوشادي

ايوه دي فوامتًس يواتي

مًجة ميؿًد ذام ش َضم ي جزب ذزاي ملوشف

ماَيان دس تشاتش ؿشايظ محيغي تا افضايؾ اوذاصٌ تيؾتش

ؿذٌ اوجام ؿًد ي ماَي قضلآت اص ؿاخقَاي سؿذي

موويگووشدد ( Farabiي َمنوواسان2009 ،؛  Sanchezي

مىاػةتشي تشخًسداس گشدد مياوگيه مىاػة دما توشاي

َمناسان.)1998 ،

پشيسؽ ماَيان قوضلآت  12-18دسجوٍ ػواوتيگوشاد ي
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امؼوويظن محﻠووًل  6-8ميﻠوويگووشم دس ليتووش اػووت

دي اػتخش داساي اختالف م ىويداس اػوت (،)P>0/05

(اػماعيﻠي1379 ،؛ مـايي )1368 ،مٍ توش ايوه اػواع

(جذيل .)2

مياوگيه ميضان دما ي امؼيظن آب دس ايه پظيَؾ ميضان

وتايج تشسػي آب تاميهمىىذٌ اػوتخشَا (آب اواٌ:

 14-15دسجٍ ػاوتيگشاد ي  8-8/5ميﻠيگشم دس ليتش دس

جذيل  )1وـان داد مٍ فامتًسَاي مًسد تشسػي توشاي

دامىٍ مىاػة پشيسؽ قوضلآت قوشاس داؿوتٍ موٍ امنوان

پووشيسؽ ماَيووان قووضلآت دس دامىووٍ تحموول ي پووزيشؽ

خًساكدَي تا ساوذمان تات سا فشاَم ومًدٌ تًد .اضوافٍ

تچٍماَيان تذي م شفي تٍ اػتخشَا قوشاس داؿوتٍ اػوت.

تش آن ،اص آنجا موٍ مقوذاس امؼويظن موًسد ويواص مواَي

َمچىيه وتايج تشسػي آب اػتخشَاي خامي دس عوًل

قضلآت دس محيظ آب لةؿوًس وؼوثت توٍ آب ؿويشيه

ديسٌ پشيسؽ (جذيل  )1وـان داد موٍ توٍدليول توثييش
عًامل صوذٌ ي ذيشصوذٌ (ماَي ،تًليذا

تيؾتش تًدٌ ي الليت آن تٍعًس وؼثي ممتش اػت ،تٍ

عثي ي گيواَي

ي جوواوًسي ي ذووزادَي سيصاوووٍ) تووش محوويظ آب ،آب

ايه مىظًس دس ايه پظيَؾ عاليٌتوش اػوتفادٌ اص سيؽ

اػتخشَاي پشيسؽ تا مىثوع آب يسيدي (اواٌ) داساي

تاساوي تشاي ًَادَي ي تُثًد آب يسيدي تٍ اػوتخشَا

تفاي َايي تًدٌ يلي تشاي يوا

اص دػووتگاٌ َووًادٌ ويووض دس اػووتخشَا دس عووًل ديسٌ

ماَيوان َوماىوان

مىاػة اػت .پاسامتشَاي فيضينًؿيميايي آب اػوتخشَاي

پشيسؽ ،اػتفادٌ ؿذٌ اػوت )1997( Boyd .دس وتوايج

خامي تٍدليل ت وًيض سيصاووٍ ي َمچىويه اػوتفادٌ اص

تٍ دػت آمذٌ اص ف اليتَاي خًد تيان ميمىذًَ ،ادَي

ًَادٌ ،دس دامىٍ تحمل ماَيان قضلآت قشاس داؿتٍ اػوت

ي اػووتفادٌ اص دػووتگاٌ َووًادٌ دس اػوتخشَاي پووشيسؽ

ي تش خالف تفا

تٍعىًان تخؾ مُمي اص آتضيپوشيسي تجواستي مغوشح

وؼثي دس مقاديش يثت ؿذٌ تشاي ايوه

پاسامتشَا (جذيل  ،)1اختالف م ىيداسي تيه پاسامتشَواي

اػت .ايه دػوتگاٌ دي عمول عموذٌ سا دس اػوتخشَاي

فيضينًؿيميايي آب اػتخشَا دس عًل پشيسؽ مـاَذٌ

پووشيسؽ آتضيوان توٍ عُووذٌ داسد ،ياسد مووشدن َووًا يوا

وگشديذ ( )P<0/05تا تًجٍ تٍ وتايج تٍدػوت آموذٌ اص

امؼيظن تٍ محيظ آب اػتخش پشيسؽ ي توٍ گوشدؽ دس

فامتًسَوواي سؿووذ ي تلزيووٍ ،تچووٍماَيووان عوواليٌتووش

آيسدن آب اػتخش ،مٍ تا اوجام ايه اعمال مٍ مىجوش توٍ

ػاصگاسي ي تحمل ؿوشايظ فيضينًؿويميايي ي ؿوًسي

ًَادَي دس آب ي خاك اػتخش مويؿوًد ،اػوتخشَاي

امم تش آب اػتخشَا دس عًل ديسٌ پشيسؽ تٍ خًتي

پشيسؽ اص ؿشايظ تؼياس مىاػةتوش ي توا ميفيوت تُتوش

ف اليتَاي ياتي ي متاتًليني خوًد سا اوجوام دادٌ ي

تشخًسداس ميگشدوذ .دس ايه ؿشايظ ماَيوان تُتوش ذوزا

تٍ ؿاخقَاي سؿذي مىاػثي دػوت يافتوٍ ي ضومه

ميخًسدوذ ي دس تشاتش تيماسيَا مقايمت تويؾتوشي اص

ػالمت عمًمي اص تاصماووذگي مىاػوة دس پايوان ديسٌ

خًد وـان ميدَىذ ،تىاتشايه مشه ي ميش ممتشي داسوذ

پشيسؽ تشخًسداس تًدوذ .تٍوظش ميسػذ موٍ تشخوي اص

ي ضشية تثذيل ذزايي ويض تُثوًد مويياتوذ .مجمًعوٍ

عًامل تثييشگزاس دس سػيذن تٍ ؿاخقَاي ميفي سؿذ

مًاسد تات دليل آن گشديذ تا ؿاخقَاي سؿذ تٍدػت

ي ضشية تثذيل ذزايي مىاػة يجًد ذوزاي صووذٌ دس

آمذٌ دس ايه پظيَؾ دس قياع تا ديگوش پوظيَؾَواي

محيظ پشيسؽ (تٍكًس

عثي ي) توًدٌ اػوت .وتوايج

اوجام ؿذٌ اص وتايج ي مقواديش مىاػوةتوشي تشخوًسداس

آيسدٌ ؿذٌ دس جذيل  2وـوان داد موٍ دس پايوان ديسٌ

گشدد .وتايج تٍدػوت آموذٌ وـوان مويدَوذ ،تواتتشيه

پشيسؽ اختالف م ىويداسي تويه يصن وُوايي ماَيوان
قضلآت مـًُد تًدٌ اػت ( .)P<0/05اختالف تٍ دػت

ضووشية تثووذيل ذووزايي ي تووٍ پيووشيي اص آن موومتووشيه

آمذٌ دس مياوگيه يصن وُايي ماَيان قضلآت تيه اػوتخش

تاصدَي ذزا ،وؼثت ماسايي پوشيت يه ي ضوشية اواقي

 1تا اػتخش  2ميتًاوذ تٍدليول تفواي

دس ماَيان اػتخش  2يثت گشديذٌ اػت ي ايه وتايج تيه
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( 82دسكووذ دس اػووتخش  1ي  88دسكووذ دس اػووتخش )2
تاؿذ صيشا ايوه تفواي
تفاي

آب يسيدي ويؼوت ،صيوشا ميوضان آب

دليل ايه تفاي

دس تاصماووذگي ،تيواوگش يجوًد

يسيدي ي ت ًيض آن توشاي اػوتخشَا دس عوًل ديسٌ

تشامم تيوًمغ مواَي مًجوًد دس اػوتخشَا دس

پشيسؽ مـواتٍ توًدٌ اػوت .تىواتشايه تخـوي اص ايوه

مـاَذٌ وـذٌ اػوت

تؼوتش

عًل ديسٌ پشيسؽ تٍدليل تﻠفا

تفاي

ممنوه اػوت توٍ تشميثوا

ي سػوًتا

مٍ وتيجٍ مـخق آن دسيافت ذزا ي فضواي تويؾتوش

اػتخش ي جشياوا

تووشاي ماَي وان اػووتخش  1وؼووثت تووٍ ماَي وان اػووتخش 2

اػتخشَا مشتًط تاؿذ ،مٍ اَذاف ايه مغال ٍ وثًد ي دس

ميتاؿذ مٍ ايه امش مياوگيه يصوي وُايي تويؾتوش توشاي

ايه پظيَؾ مًسد تشسػي قشاس وگشفتٍ اػوت .تىواتشايه

ماَيان دس اػتخش  )390±7( 1وؼثت توٍ ميواوگيه يصن

اختالف دس يصن امتؼاتي تچٍماَيان قضلآت تٍ پيوشيي

وُايي دس اػتخش  340±7( 2گشم) سا مًجوة گشديوذٌ

اص آن تفاي َايي دس پاسامتشَاي عًل وُايي ،افوضايؾ

اػوووت Leatherland .ي  )1998( Vijayanگوووضاسؽ

يصن َش ماَي ،ماسايي ذوزا ي ضوشية تثوذيل ذوزايي

ومًدوذ تا افضايؾ تشامم ماَيان ،ػوغح تحشيول آنَوا

ايجاد ؿذ (جذيل  .)2اكل وتايج توٍدػوت آموذٌ اص

افضايؾ يافتوٍ ي مىجوش توٍ ايجواد اػوتشع دس ماَيوان

ايه پظيَؾ وـان داد ،تا ميضان تًليذ تويؾ اص  13توه

ميگشدد ايه ػوغح تواتي تمواع فيضيًلوًطيني ويواص

دس ػووغحي ووذيد  6000متشمشتووع تووا ميواوگيه 2/37

ماَيان تٍ اوشطي سا تيؾتش مشدٌ ي تشاػاع آن ملشف

ميﻠًگشم دس متشمشتع ي تا مياوگيه يصووي  360گوشم دس

Reftsie

مقايؼٍ تا ديگش ف اليتَواي اوجوام ؿوذٌ دس مـوًس دس

( )1997تيان ومًد دس تشامم تاتتش ،يل سؿذ مىفوي دس

ساتغٍ تا پشيسؽ قضلآت دس آب لةؿًس توٍميوضان  0/4ي

آصادماَيان ميتًان اوتظاس داؿت .دس ايه الوت سؿوذ

 0/7ميﻠًگشم دس متشمشتع (وفيؼي 0/3 ،)1386 ،ميﻠًگشم

گشفتوٍ ي ضوشية تثوذيل ذوزا افوضايؾ

دس متشمشتوووع (وفيؼوووي )1381 ،ي  0/5ميﻠوووًگشم دس

ميياتذَ .مچىيه اص ديگش عﻠل اخوتالف تويه ميواوگيه

متشمشتع (عﻠيضادٌ )1375 ،اص وتايج تُتش تشخًسداس توًدٌ

ي افووضايؾ وؼووثي دس

اػت مٍ وتيجٍاي تؼياس اسصؿمىذ ي قاتولتًجوٍ توشاي

ؿووًسي ( 13/5±0/7ي  )13/1±0/4ي تشخووي ديگووش

تًػ ٍ ي تشييج ايه كى ت دس مىغقووٍ مًسد مغال ووٍ

فامتًسَوواي آب دس اػووتخش  2وؼووثت تووٍ اػووتخش 1

ي َوضاسان َنتواس اص مىواعق مؼوت ذ آب ي َوًايي دس

(ويتشيوووت  0/007±0/001ي  ،0/006±0/001ويتوووشا

اساضي مشمضي ي َمچىيه اساضي ػا ﻠي دس ؿومال ي

 0/97±0/30ي  ،0/90±0/50يًن آمًويوًم  0/6±0/1ي

جىًب مـًسمان اػت.

ذزا ي سؿذ ماَيان آػية مويتيىوذَ .مچىويه

مىذتش كًس

يصن وُووايي دس ماَي وان تفوواي

آتي تٍ َىگام ت وًيض آب اص موف

 )0/4±0/1دس عًل ديسٌ پشيسؽ ميتًاوذ تاؿوذ يلوي
منابع
 -1اػماعيﻠيػاسي .1379 ،. .مثاوي مذيشيت ميفي آب دس آتضيپشيسي .اوتـاسا

مؤػؼٍ تحقيقا

ؿيال

ايشان ،ااج ايل،

 263ف.
 -2ج فشيان ،ح .1388 ،.مقايؼٍ آب لةؿًس ي ؿيشيه تش عمﻠنشد سؿذ ي تلزيٍ دس ماَي قضلآتي جًان .مجﻠٍ عﻠًم مـايسصي ي
مىاتع عثي ي .25-23 ،)2(16
 -3خًاجٍ ،غ ،.پيلان ،س .1386 ،.تشسػي تشخي فامتًسَاي تيًؿيميايي ػشم خًن ماَي قضلآتي سوگيهممان پشيسؽيافتٍ دس
اػتخشَاي خامي .مجﻠٍ تحقيقا

دامپضؿني (داوـگاٌ تُشان) .203-197 ،)3(62

 -4عﻠيضادٌ ،م .1375 ،.پشيسؽ قضلآتي سوگيهممان دس اػتخشَاي خامي تا اػتفادٌ اص آبَاي ؿًس صيشصميىي .وـشيٍ تشييجي
م ايوت تن يش ي پشيسؽ ؿيال

ايشان ،كفحا

.13-15
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Indicators growth rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
in earthen ponds with use of underground brackish water
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H. Nasrollahzadeh Saravi , A.A. Saeidi , H. Ramzani and A.H. Azari
Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran

Abstract8
Because of the scarcity of fresh water resources in the country, the use of brackish and saline
water resources for fisheries products is taken into consideration. In this study, growth rainbow
trout with brackish water (
ppt) extracted from underground water sources in the area
Esferayen (North Khorasan) in earthen ponds with an area of
square meters with a good
depth of
m was studied. The period of pisciculture were
days (autumn and winter).
The number of primary fish stock in each earth pond was
and average weight of fish
±
g. At the end of rearing period, because of differences in the survival rate of fish in
pond ( %) and (
), differences in other parameters were significant (P<
). So that in
pond of
and
were determined FE:
,
; CF:
,
;
SGR:
,
% /day- ; PER:
,
; FCR:
,
and FW:
,
g. respectively. The results showed that, Oncorhynchus mykiss
fingerling have good growth in each pond with brackish water, whereas have difference relative
in growth indicator.
Keywords: Oncorhynchus mykiss; Brackish water; Growth; Earthen ponds
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