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ABSTRACT 

Information on the aquaculture of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in 

brackish water, especially in the Caspian Sea, is very limited. In this study, 

the growth performance and feeding efficiency of rainbow trout in an 

enclosed environment (5 floating cages) in an offshore farm (5 km 

distance from the beach) in the southern Caspian Sea region were 

investigated. This study was performed in Mehrangostar Caspian Sea 

farm in the Tuskatok area of Nowshahr City, Mazandaran Province, Iran. 

The fish were introduced to the cages with a density of 21 fish/m3 and also 

biomass of 3.33 kg/m3 and weight of 110 to 180 g. The duration of the 

rearing period and the average survival rate of fish were 123-158 days and 

95.8 ± 0.5%, respectively.  In addition, the feed conversion ratio and 

protein efficiency ratio were 0.94 ± 0.01 and 2.66 ± 0.01, respectively. In 

this brackish farm, the fish average daily growth rate and the average 

specific growth rate were 3.3 ± 0.9 g/day and 1.07 ± 0.01%/day. 

Moreover, the average weight of fish yield was 16 kg/m3. The results 

showed that the growth trend of rainbow trout in the brackish water of the 

Caspian Sea in floating cages was suitable. Therefore, the introduction of 

rainbow trout to floating cages in the southern Caspian Sea by different 

weights, density of 3.33 kg/m3 and also by managing the harvest of 15 

kg/m3 in different times or in a whole single catch is quite possible. 
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 چکیده 

محدود    یارخزر بس  دریای  شوردر آب لب  کمانینرنگ  آالیقزل  یپرور  یدامنه اطالعات مربوط به آبز

قفس   5محصور )  یطدر مح  کمان  ینرنگ  آالیقزل  یهتغذ  ییکاراو    عملکرد رشد   یقتحق  یناست. در ا

  یای( در منطقه جنوب دری از ساحلیلومترک 5در فاصله  دور از ساحل )  یایی مزرعه در  یک شناور( در  

در منطقه توسکاتوک شهرستان   کاسپین  دریای  گستر  در مزرعه مهران  یبررس  ین . اشد  رسیخزر بر

  یلوگرم ک 33/3 تودهیدر متر مکعب و ز  عدد 21با تراکم  یاننوشهر در استان مازندران انجام شد. ماه

  یانگینشدند. مدت زمان دوره پرورش و م  معرفی   هاگرم به قفس  180تا    130در متر مکعب و اوزان  

  غذایی   تبدیل  ضریب  همچنین،.  بود  %8/95  ±  5/0  و  روز  123-158  ترتیب  به  ماهیان  مانیزنده  نرخ

  دریایی   مزرعه  ینشد. در ا  تعیین  66/2  ±  01/0  ماهی   خوراک  پروتئین  کارایی   نسبت  و  94/0  ±  01/0

 روز   در  %07/1  ±  01/0  ماهی  ویژه  رشد  ضریب  میانگین  و  گرم  3/3±9/0  ماهی  روزانه  رشد  میانگین

هر    کیلوگرم  15/16  ±  55/0  ماهی  محصول  برداشت  وزنی  میانگین   ،همچنین.  شد  محاسبه در 

 دریای   شوردر آب لب  کمان  ینرنگ  آالیقزل  ماهی  رشد  روند  که  داد  نشان  نتایج.  آمد  دستبهمترمکعب  

  یهادر اوزان و تراکم  کمانینرنگ  آالیقزل  یماه   یمعرف  ین،شناور مناسب بود. بنابرا  هایدر قفس  خزر

برداشت   یریتبا مد   ینشناور و همچن  هایدر متر مکعب به قفس  یلوگرمک  33/3  یزانمتفاوت به م

به م واحد، در منطقه جنوب    ید ص  یا  ی ا در متر مکعب به صورت مرحله  یلوگرمک  15  یزانمحصول 

 است.  یرپذخزر امکان یایدر
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 مقدمه 

میزان  و  دارد  قرار  خاورمیانه  منطقه خشک  در  ایران  کشور 

جهانی به کمتر از   یبارندگی آن در مقایسه با متوسط بارندگ 

بیش از آن است. این امر   ی تبخیر  توان بالقوهیک سوم و با  

طبق  و    سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است

با    چندان دوره  های ندر سال  کشور  ، انجام شده  یهابینیپیش

آب )صادق   شیرین  بحران  شد  خواهد  آسا  یمواجه    ش، ی و 

در    نیریهمسو با کنترل تنش آب ش  یهااز راه  ی کی  (.1395

به   یپروریتوسعه آبز  یشور برا  ی کشور، استفاده از منابع آب

 یانسان  تیسالم با توجه به رشد جمع  نیپروتئ  نیمنظور تأم

و    حیصح  یزیرتوان با برنامهیم  یپروریآبز است. در صنعت  

و    ی ماه  دیدر تول  نیریمصرف آب ش  زانیاز م  نهیبه  تیریمد

با دارا    رانیآن با آب شور بهره جست. کشور پهناور ا  ینیگزیجا

فارس و   جیخزر، خل  یایدر در  یمرز آب  لومتریک  2700بودن  

و    ییایدر  یپرور  یتوسعه آبز  یعمان استعداد الزم برا  یایدر

 (. 1396)فارابی و همکاران،  را دارد ایبا استفاده از آب در ای

(  Oncorhynchus mykiss)  کمان   نیرنگ  آالیقزل  یماه 

است که   روایدر  یو ماه   نیر شی  ساکن آب  یدو نوع ماه  دارای

نوع  شوندیم   ده ینام  Steelheadو    Rainbow  بیترتهب  .

نسبت به نوع آب    یمعموالً از اندازه کوچکتر   نیریآب ش  یماه 

(. با توجه Burgner et al. 1992شور آن برخوردار است )

بررس   و  Johnston  وSedgwick   (1970  )  هاییبه 

Cheverie  (1985ماه ش  یآالقزل  ی (  آب  در    نیریساکن 

 ط ینسبت به مح   یاز رشد بهتر  ایو سواحل در  یمصب  طیمح

ساکن آب    آالیقزل  ی ماه  نیبرخوردار است. بنابرا  نیریآب ش

م  ری)غ   نیریش برایمهاجر(  در  یتواند  آب  در  به   ایپرورش 

  سمیوابسته به مکان  سازگاری  ن یو ا  سازگار شود  طیمح  یشور

ماه   یاسمز-یونی  میتنظ در چند  یآبشش  مطالعه    نیاست. 

مهاجر به آب    ریغ   آالیقزل ی ماه  سازگارینشان داده شد که  

انتقال   طیو شرا  یبه اندازه ماه  کیپراسموتیه  طیو مح  ایدر

  .Fuentes et alدارد )   ی( بستگ طیمح  شوری  ،مثال  برای)

1996; Johnston and Cheverie, 1985در    ،نی(. بنابرا

  سمیاز مکان  یکمان گروه   نیرنگ  آالیمهاجر قزل  ریغ   یماه 

  ی ولوژیزیدر ف  ریدرگ  هایو ژن  ایبا آب در  یسازگار  یمیتنظ

 (. Le Bras et al. 2011وجود دارد ) یاسمز میتنظ

ا وجود    دلیله  ب  کمان  رنگین  آالیقزل  ماهی  ران یدر کشور 

 ریتکث  هایکارگاه  پروری اعم ازهای اولیه برای آبزیزیرساخت

تول ماه   دیو  پ مراکز    ،یبچه  مرحله  تا  و    یپروار  شیپرورش 

کارخانه  یپروار تجهخوراک  دیتول  هایو  ملزومات   زاتی،   و 

  با محیط  سازگاری  توانایی ماهی در  ،نیو همچن  پروریآبزی

مناسب بازاری در   اندازهو رسیدن به    دریایی  قفس  شور ولب

پرورش   ماههیک دوره  عنوان    شش  با    منتخبگونه    کیبه 

از استقبال بیشتری در بین   پرورییدر آبز  ی اقتصاد  ی بازده

ی )مخازن  داخل  هایپرورش دهندگان ماهی در قفس در آب

(.  1396،  ی)فاراب  استخزر برخوردار    یایو در  آبی پشت سد(

  پروری دریایییبه عنوان گونه گذر در توسعه آبزاین گونه  لذا  

هر چند که در ابتدا    ، شد   یخزر معرف   یایدر منطقه جنوب در

اثرات زیست محیطی و   ارزیابی  از معرفی،  قبل  بود که  الزم 

. یکی از دالیل  دوشاین گونه بررسی    مخاطرات بوم شناختی

دریایی در منطقه مهم معرفی این گونه به صنعت آبزی پروری  

ابت در  ـ ل رقـقاب  ی پرورشیگونه بوم   جنوب دریای خزر، نبود

آینده نزدیک    گذاری برنامهاست. البته هدف   یادـه اقتصـعرص

سازمان شیالت ایران برای توسعه آبزی پروری در منطقه خزر  

ای یا ماهی آزاد  جنوبی با استفاده از گونه بومی قزل آالی قهوه

خزر ،  ی)فاراباست    (Salmo trutta caspius)  دریای 

1396.) 

شناور    یهادر قفس   کماننی رنگ  آالیقزل  ی تجربه پرورش ماه

اما پرورش   ،محدود است  بسیارخزر    یایدر منطقه جنوب در

های  آب  در و همچنین،    شورشور و لب  هایدر آب  ی ماه  نیا

لب و  شور  دارد. کشور  شورداخلی  علیزاده    وجود  مطالعات 

ماهی  1388) پرورش  دستاوردهای  بر  مروری  در  آالی قزل( 

ایران  های لبکمان در آبرنگین شور داخلی منطقه مرکزی 

ماهی   این  که  داد  شرا  یخوبهبنشان  شور    طیبا  لب  آب 

شور  ینیرزمیز ل  14  ی)با  در  هتریگرم  بدون    ، یتلفات  چی( 

  (1392ی دارد که با مطالعات قانعی )سازگار شده و رشد مطلوب

لب شور   آب  در    13در  استخرهای    لیترگرم  زمینی در  زیر 

اسفراخاکی     مطابقت دارد.   یاستان خراسان شمال  نیمنطقه 

( رشد    و  روز  40در مدت    (1388جعفریان  عملکرد  مقایسه 

  1/29 ± 37/3ماهی قزل آالی رنگین کمان با میانگین وزنی 

شیرین    آب  به  نسبت  را  لیترگرم در    95/2شور    لب  آب  در  گرم

  یانوزن ماه  مدت  این  در  که  طوریهب  کرد،   یابیارز  ترمناسب



 52 ( /  1400پاییز ، سوم، شماره هفتمتغذیه آبزیان )سال 

 5/7به    یریندر آب ش  و   گرم  69/82  ±  3/5  به  شوردر آب لب

نشان  1396)  یتهران  یقانع  ،ینهمچن.  رسید  گرم  2/69  ±  )

گرم، کامالً   20از  یشب وزانکمان در اینرنگ یآالقزلداد که 

  ج ـنتایخزر را داراست.    دریای  شوربا آب لب  یسازگار  ییتوانا

  گرمی   110  ±  28  کمانرنگین  آالیقزل  یـ ماه  پرورش  هـاولی

  قفس  5 تعداد در محصور محیط و خزر دریای شورلب آب در

  در  رشد  برای  مناسبی  توانایی   از  ماهی  این  که  داد  نشان  شناور

روز  165 دتـ م در که وریـ ط هب ،تـاس برخوردار خزر دریای

  متوسط   وزن  به  اردیبهشت  تا آذر    هایماه   در  رورشـپ   دوره

 (. Farabi et al. 2020)  است رسیده گرم 1200 ± 168

در   کمانرنگین  آالیقزل  ماهی   پرورش  مطالعات  ادامه  در

  در یهتغذ ییروند رشد و کارا یبررس ینخزر، هدف از ا یایدر

  ±   28مطالعات قبل )  یاز محدوده وزن  یشاوزان مختلف و ب

 ( بوده است.  یگرم 110
 

 ها مواد و روش  

 در  کمانرنگین  آالیقزل  ماهی  پروریآبزی  روی  بررسی،  این

-مهران  دریایی  مزرعه  در(  1)جدول    مختلف  های زمان  و  اوزان

  در  نوشهر  توسکاتوک  منطقه  در   واقع  کاسپیندریای  سترگ

، N  ʺ3/31  ،ʹ38و    E  ʺ8/5،ʹ57  ،51°)  خزر  دریای  جنوب

دور از ساحل   یلومتریک  4/5قفس شناور در فاصله    5( در  36°

مزرعه   ینا  هایانجام شد. قفس   یمتر  30و مستقر در عمق  

  متر   7+1  تور  ارتفاع  و   متر  16  قطر  با  شناور  اتیلن پلیاز نوع  

(  آذر  ماه   27)  قفس  به  معرفی   زمان  اولین  در  آب   دمای.  بود

ماه  گرادسانتی  درجه  16 مزا  پرواریپیش  یانبود.  رع از 

  تأمین  در  تأخیر  دلیل  ه. بشد  ینمأ استان مازندران ت  سردابی

به همبود  متفاوت  ها قفس  به  ماهی  معرفی  زمان  ماهی،   ین. 

مزرعه  ن یشناور در ا ی هادر قفس  انیدوره پرورش ماه ،لیدل

 بود.  ریروز متغ 158روز تا  103از 

 
های شناور در دو مزرعه دریایی در منطقه جنوب  کمان به قفسآالی رنگینتعداد، متوسط وزن و تاریخ معرفی قزل 1 جدول

 . (1396-1397دریای خزر ) 

 ( عدد)  تعداد متر()سانتیاولیه طول متوسط  )گرم( اولیه وزن متوسط  معرفی تاریخ  شماره قفس 

 30000 24 ± 6/2 180 ± 55 29/10/1396 یک

 30000 8/21 ± 1/2 147 ± 47 27/9/1396 دو

 30000 5/22 ± 4/2 160 ± 44 19/10/1396 سه 

 30000 5/21 ± 9/1 130 ± 45 3/10/1396 چهار

 30000 5/22 ± 1/2 160 ± 52 3/11/1396 پنج

 

و تا    معرفی به قفس در زمان    انیماه:  یماه  یسنج  ستیز

-ستیز  ش ـیله پا ـمرح  4-5، در  1397اه خرداد  ـه اول م ـهفت

با استفاده از ساچوک   ینمونه ماه   ،این امر  ی. براشدند  ینجس

زنده به    یماه   شدند. سپس،   حمل  ق یقا  با و    د یص  ها از قفس

  خک،یبا پودر گل م  یحس  ی ب  طیو در شرا  شد   ساحل منتقل

  و   ،نییهر قفس تع  کتفکی  به هاو وزن کل آن  یچنگال  درازای

 . ها بازگردانده شدندبه قفس  سپس ماهیان
 

: برای تغذیه ماهیان از خوراک پرواری  یماه  ه یخوراک و تغذ

م  خا  ، چربی %40  خامشناور شرکت فرادانه )پروتئین  راکسترود

اندازه%8  رطوبت  و  %9  ، خاکستر%3، فیبرخام  15% با  های  ( 

 متر استفاده شد.  میلی  5/7-6
 

 ب یاز رابطه ضر  یبررس  نیدر ا :  انیبچه ماه  یفیسنجش ک

 ی ( براRSDاستاندارد )  یو انحراف نسب   ی( وزنCV)  راتییتغ

در قفس   یساز  رهیذخدر هر    ان یماه  ی بندرقم  تیفیک  نییتع

 . شد استفاده
 RSD= CV×100; CV= Ϭ/µ           (Cardia and Lovatelli, 2015) 
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Ϭ  ،انحراف استاندارد :µی ؛  وزن  نیانگی: مRSD  :کم    ر یمقاد

  ادیز  ریهمگن و مقاد  های( نشان دهنده مجموعه%10  تا  %3)

 است.  انینشانگر تنوع در اندازه ماه( %20از  شیآن )ب

 

افزایش وزن :  یماه  ، خوراک و تغذیهرشد  ییکارا  نییتع

( چاقی ؛  ( WGبدن  ویژه  ؛  (CF)   ضریب  رشد  شاخص 

(SGR)  یرشد روزانه  ماه   نیانگیدرصد م؛  (ADG)ضریب    ؛

  آیینسبت کار؛ (PIپروتئین مصرفی )؛ (FCR)  تبدیل غذایی 

 دست آمد. ه های زیر ببه شرح رابطه (PER) پروتئین

 
 WG = Wf –Wi    (Tacon, 1990) 
 CF = (Wf / L

3) × 100    (Austreng, 1978) 

 SGR %/day = [100 × ((ln Wf – ln Wi) / t))]      (Hevroy et al. 2005)  

 ADG = (Wt2-Wt1)/ (t2-t1)       (De Silva and Anderson, 1995) 

 FCR = FI/ WG     (De Silva and Anderson, 1995, Abdel-Tawwab et al. 2008) 

 PI = FI × % Pr       (Helland et al. 1996) 

 PER= WG / PI     (Helland et al. 1996, Abdel-Tawwab et al. 2008) 
 

iW  ،)گرم( وزن اولیه :fW  یینها: وزن    ،)گرم(WG  افزایش :

: تعداد روزهای  t  ، متر()سانتی  چنگالی   درازای:  L،  )گرم(وزن  

:  t  ،1Wt-2Wt  و    1t: تعداد روزهای پرورش بین  1t-2t،پرورش

: خوراک داده 2t  ،FIتا    1tبه گرم از روز    یمتوسط وزن ماه

 : پروتئین جیره )گرم(Pr، شده )گرم( 
 

 تجزیه و تحلیل آماری 

از انحراف    نیانگیها در مداده  ی شاخص پراکندگ  نییتع  یبرا

رشد و    یهافراسنجه  یآمار  یبررس  یبرا  استفاده شد.  اریمع

طرفه   ک ی  انس یوار  زیبا روش آنال  Fخوراک از آزمون    ی بازده

برا چند   یهافراسنجه  نیانگیم  سهیمقا  یو  آزمون  از  فوق 

افزار    %5دانکن در سطح    ایدامنه نرم  از  استفاده    SPSSبا 

 استفاده شد.  20نسخه 

 

 نتایج 

افزا استاندارد    یانحراف نسب  راتییوزن و تغ  شیروند 

تا زمان برداشت از هر    ی ماهیاز زمان معرف: این روند  یوزن

  ی و تعداد روزها  ی زمان معرف  کیقفس متفاوت بود. لذا به تفک

 آمده است.  2 و  1 هایپرورش به شرح شکل
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 . کاسپینگستر دریای مزرعه دریایی مهران شناور  قفس در  کمان رنگین   آالی  قزل وزن در پرورش افزایش روند 1شکل 
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گستر  مهران  ییایمزرعه در  شناور قفس درکمان نیرنگ   یآال قزل( RSDی )استاندارد وزن یانحراف نسبرات یتغی 2 شکل

 . نیکاسپیایدر

 

وزن و    شیافزا  فراسنجهی:  خوراک ماه   یرشد و بازده   یی کارا

  نییتع  16/2/1397تا مورخ    یرشد ماه   ی هاشاخصمحاسبه  

  ش یب 3/1397/ 5مرحله و تا قبل از مورخ  نیبعد از ا رایشد، ز

. در  ندشد   د یص  یی ایمزرعه در  نیموجود در ا  انیماه  %70از  

  د یص  انیماه  احتساببا    انیماه  ی درصد بازماندگ  عهمزر  نیا

.  شد  نیی تع  5/3/1397تا مورخ    16/2/1397  خیشده پس از تار

 ترتیبهب  دوره پرورش  و بازدهی خوراک ماهی در  رشد  کارایی

 شد.  نییتع 3و  2 ولابه شرح جد
 

در مزرعه دریایی   کمان در دوره پرورش در قفس شناور رنگینآالی قزلخطای استاندارد(  ±  های رشد )میانگینشاخص 2جدول 

 1396- 1397کاسپین در منطقه جنوبی دریای خزر گستر دریایمهران

SR 

(%) WG (g) 1CF 2CF 
SGR 

)%/day ( 
ADG 

(g/day) 

پرورش   دوره

 )روز(

شماره 

 قفس 

96 395/83 ± 17/96b 3/1  1/33 ± 0/02c 1/07 ± 0/03bc 3/73 ± 0/17a 106 1 

97 493/19 ± 20/36a 42/1  1/45 ± 0/03a 1/04 ± 0/03bc 3/57 ± 0/15a 138 2 

94 420 ± 14/26b 4/1  1/43 ± 0/04ab 1/1 ± 0/02b 3/62 ± 0/12a 116 3 

5/96  402/29 ± 27/53b 31/1  1/44 ± 0/03ab 1 ± 0/04c 2/98 ± 0/2 b 135 4 
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70/95  407/51 ± 24/77b 4/1  1/36 ± 0/03bc 1/19 ± 0/04a 3/96 ± 0/24a 103 5 

*    ADG ،رشد روزانه هر ماهی :SGR ،2: شاخص رشد ویژهCF ،1: ضریب چاقی نهاییCF ،ضریب چاقی اولیه :WG  ،افزایش وزن هر ماهی :

SRدرصد است.   5دار تحت آزمون دانکن در سطح  اختالف معنی  هدهندحروف التین باال نویس غیرهمسان در هر ستون نشان  .: درصد بازماندگی 
 

سنجش کیفی خوراک قزل آالی رنگین کمان در دوره پرورش در قفس شناور در دو مزرعه دریایی در  های شاخص 3جدول 

 . 1396- 1397منطقه جنوبی دریای خزر  

*  Wf  (16/2/1397): وزن نهایی  ،FCR  ،ضریب تبدیل غذایی :FI  ،غذای مصرفی هر ماهی :PI  ،پروتئین مصرفی :PERبازده پروتئین خوراک :  .

 است.   %5دار تحت آزمون دانکن در سطح  اختالف معنی  هدهندحروف التین باال نویس غیرهمسان در هر ستون نشان
 

 بحث

خزر    یایدر منطقه جنوب در  ییایدر قفس در  یپرورش ماه

ز قدمت  ن  کیاز    ش ی)ب  یادی از  برخوردار  مزارع ستیدهه(   .

صورت پراکنده هو ب  اسیمق-کوچکعرصه، از نوع    نیفعال در ا

گ استان  سواحل  ب  النیدر  در  هو  مازندران  استان  خصوص 

از ساحل   لومتریک  5از    شیمتر و در فاصله ب   30از    شی اعماق ب

همکاران،    ی)فاراب  هستند  ستقرم زمان  1398و    حقیقـت(. 

  ییایدر  یپروریآبز  تیروع فعالـسال ش  نیمصادف با هشتم

دوره پرورش   نـیخزر و سوم  یایجنوب در  هدر قفس در منطق

م   یاه ـم مـدر  درهرانـزرعه  از    یکی  بود.  نیکاسپیایگستر 

منطقه عدم   نیدر قفس در ا  یدر پرورش ماه یمشکالت اصل

  التیمزرعه است و تسه  رانیگذار و مد  هیسرما  ی مال  ییتوانا

  یتجار  تیفعال  نیا  نهیبه  یاجرا  یالزم برا  یوپ تکا   ز ین  یدولت

ندارد. تأمین  رغم  بهلذا    را  با مدیریت مزرعه،  هماهنگی الزم 

-موقع ماهی برای ذخیره سازی در قفس مهیا نشد. لذا تاریخهب

 سازی ماهی با اوزان مختلف انجام شد.  های ذخیره

ها  سازی اولیه در قفسمیانگین تراکم ذخیره  ،در این بررسی

های قبل در همین مزرعه  دوره قطعه بود که نسبت به    4/21

اما میزان   ،قطعه( افزایش حدود دو برابری داشته است  71/10)

دلیل استفاده از ماهیان  هتوده ماهی در ذخیره سازی اولیه بزی

کیلوگرم در متر مکعب    33/3به    1با اندازه بزرگتر به نسبت  

توده برداشت محصول در تحقیق افزایش داشت. میانگین زی

وری آن بهرهکیلوگرم در متر مکعب و افزایش    15/16حاضر  

تعیین   %88نسبت به دوره های قبل پرورش در همین مزرعه  

-د که امکان افزایش تولید در قفسدهشد. این نتایج نشان می 

-آالی رنگینها با توجه به شرایط آبی منطقه برای ماهی قزل

در    یپرورش ماه  یاسم  تیالبته ظرف کمان وجود داشته است.  

با قطر    بررسی  ن یمورد استفاده در ا  لن یات  یشناور پل  ی هاقفس

تا    20  ایتن و    30  برابر  در مخازن آبی و پشت سدها  متر16

ه  بکه    ( Bugrov, 2006در متر مکعب است )  لوگرمیک  30

و کاهش خطر پذیری در تولید    خزر  یایخاص در  طیشرا  لیدل

نظر نتیجه  هدست آمد و بهکیلوگرم در متر مکعب ب   15/16تا  

در مورد عملکرد رشد    یمحدود  اریاطالعات بس  مطلوبی است.

آال  یماه  ق  نیرنگ  ی قزل  در  شنـکمان  منطقه  اور  ـ فس  در 

  ن ی، عملکرد رشد ااینوجود دارد. با وجود    خزریایدر  یجنوب

مزارع داخل    نیکشورها و همچن  دیگر  ییایدر مزارع در  یماه 

و لب شور    نیریو دشت( با استفاده از آب ش  یکشور )کوهستان

 .Guner et al. 2006; Davidson et al)  شد  یررسب

2014; Zargar et al. 2019 .) 

  ریتحت تأث  ممکن استو    ستیعامل ثابت ن  کی  یرشد ماه 

 ییایمیوشیب  ،یی ایمیش  ،یکیزیمانند ف  ی طیعامل مح  نیچند

 ,Viadero, 2005; Bajaj)  ردگی  قرار  ها از آن  یبیترک  ای

PER PI FI FCR Wf شماره قفس  )روز(   پرورش  دوره 

2/69a 147/25  ±  6/68b 368/12  ±  115/70b 93/0 1/24   ± 715 106 1 

2/66b 185/44  ±  7/65 a 463/60  ±  139/32a 94/0 9/18   ± 765 138 2 

2/69a 156/24  ±  5/30 b 390/60  ±  95/61b 93/0 1/24   ± 693 116 3 

2/63b 152/87  ±  10/46 b 382/18  ±  181/21b 95/0 5/26   ± 680 135 4 

2/63d 154/85   ±  9/41 b 387/13   ±  154/32b 95/0 1/23   ±  670 103 5 
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مناسب آب در دوره   یآب و طول مدت دما  یدما  (.2017

مؤثر بر رشد و    یکیزیف  یفاکتورها   نیتراز مهم  یکیپرورش  

دما  یماه  دیتول محدوده  مثال:  عنوان  به    ی مانزنده  ی است. 

  گراد یدرجه سانت  26تا    1از    کماننرنگی  یآالقزل  ی ماه  یبرا

با   دما   ،نیاوجود  است.  ا  یبرا  "نهیبه"  یمحدوده   نیرشد 

(.  Viadero, 2005است )  گرادیدرجه سانت  21تا    13  یماه 

  قهآب در منط  ی ( دما1398و همکاران )   ی طبق مطالعات فاراب

در اواسط ماه    یخزر در آغاز دوره پرورش ماه  یایجنوب در

-یدرجه سانت  10و در ماه بهمن به    گرادیدرجه سانت  19آذر،  

-یدرجه سانت  21و سپس تا ماه خرداد به    افتهیکاهش    رادگ

بنابراابدییم   شیافزا  رادگ   یبرا  "نهیبه"  یمحدوده دما  ن، ی. 

خزر در محدوده    یایکمان در جنوب درنیرنگ  یآالقزلرشد  

اول فصل بهار    مهیکل زمستان و ن  ز،ییدوم فصل پا  مهین  ی زمان

بر رشد    یطیعوامل مح  ریعالوه بر تأث   ،نی همچن  .وجود دارد

د  ،یماه  کم  یگریعوامل  نژاد،  و  گونه  ک  تیمانند    تیفیو 

-ریتأث  یبر عملکرد رشد ماه  یماه  هیخوراک، اندازه و وزن اول

و  ـرش  .دهستن   گذار ماهی  در های  شاخصد  آن  به  وابسته 

های مختلف سنی متفاوت است و با افزایش سن کاهش  دوره

گرمی    765تا    130های وزنی  در گروهها  شاخصمی یابد. این  

این بررسی در مقایسه با ماهیان کمتر از   3و  2ول اطبق جد

برخوردار هستند.    10 مقادیر کمتری  از  در    ،مثال  برایگرم 

الی  آ( در گروه وزنی قزل1397مطالعات ستوده و همکاران )

-45/4گرم از ضریب چاقی )  10کمان در اوزان کمتر از  رنگین

روز( باالتری برخوردار  / %61/3- 13/4( و نرخ رشد ویژه )95/2

کارایی پروتئین  شاخص  ای در  است، اما تفاوت قابل مالحظه

-قزل  یدر پرورش ماه( با تحقیق حاضر ندارند.  86/3-65/2)

  ی ایگرم در هزار( در  23-29کمان در آب شور )  نیرنگ  یالآ

کوتور واقع در کشور   جیشناور در خل  یهاقفسدر    کیاتیآدر

ا  84مدت    یصربستان نشان داد که ط  ن یروز دوره پرورش 

وزن    یماه  به    85از  رس  350گرم  دارای  دیگرم    ب یضر  و 

(.  Kljajić et al. 2002واحد بود )  کیاز    رکمت  یی غذا  لیتبد

قفس شماره    انیاگر ماه  ،ینسب   سهیمقا  یبرا  ،یبررس  نیدر ا

وزن    4 معرف  یگرم  130با  زمان  شود،   یدر  گرفته  نظر  در 

گرم   492روز به وزن    90که در مدت زمان    شودیمشاهده م

غذایی   تبدیل  ضریب  مدیرس  93/0با  البته    ل یدل  توانی. 

 ط یآب مح  یشور  زانیمبررسی را    نیدر ا  یش وزن ماه یافزا

و شور  امکان  پرورش  در  رشد  خـبباال    یکاهش    لیج ـرای 

دادوتور  ـک در   کماننیرنگ  آالیقزل  ی اهـم  راـیز  ،نسبت 

برخوردار   یاز رشد مناسب تریگرم در ل 20از  شیب هاییشور

ت   (.McKee and Wolf, 1963)  نیست این  أ در  یید 

نشان داد    Clarke  (1988)و    Johnsson  بررسی، مطالعات

 یگرم در شور  95با وزن    کماننیرنگ  آالیقزل  ی ماه بچهکه  

برخوردار است،   ی رشد مناسب  ییگرم در هزار از کارا  19-14

-می  کاهش  هاگرم در هزار، نرخ رشد آن  24  یدر شور  یول

  .ابد ی

   هیرشد و تغذ  ییکارا  اه، یس  ی ایدر در  یگریدر مطالعه مشابه د

 سهیمقا (  4  )قفس شمارهمطالعه    ن یبا ا  کماننیرنگ  آالیقزل

نتایج نشان داد که در دریای    (.Akbulut et al. 2002)  شد

ماهی   رنگینقزلسیاه  دوره    118کمان  آالی  یک  در  گرمی 

کیلوگرم در متر مکعب دارای    1/2روزه با زیتوده معرفی    202

  65/1در روز و ضریب تبدیل غذایی  %02/1ضریب رشد ویژه 

 1/12بود و میزان برداشت محصول آن به    %2/89با بازماندگی  

پرورش   ماهیان  مقایسه،  در  که  بود  مکعب  متر  در  کیلوگرم 

یافته در شرایط مشابه دوره پرورش و وزن معرفی به قفس با  

وضعیت  زی باالتر  بومطلوبتوده  برخوردار  به ند.  دتری  اگر 

پرورش در هر دو منطقه در حد مطلوب بوده    تیریفرض مد 

ایباشد، م آب در   یمطلوب دما  طیرا به شرا  تیمز  نیتوان 

ماه  پرورش  دوره  عرضنیرنگ  یآالقزل  یطول  در  -کمان 

نسبت    اه یس  ی ایخزر( نسبت به در  ی ایتر )درنییپا ییایغرافج

  . دیرس  یکه در مدت زمان کمتر، به وزن باالتر  یطورهب  ،داد

گروه همه  در  پرورش  ابتدای  در  چند  بجز هر  ماهیان  های 

شماره قفس  به  شده  معرفی  م  180)  1  ماهیان    ریقاد گرم( 

نسب وزن  یانحراف  معرفRSD)   یاستاندارد  از  قبل  به    ی( 

و باالترین مقادیر آن مربوط به قفس  ،  %25از    شیها بقفس

گرم بود. نتایج نشان داد که این    130گروه وزنی  و    4  شماره

که   یدر صورت ی رشد  برخوردار بودند.یگروه از  کمترین کارا

در محدوده    یو حت  %20کمتر از     RSD  یمناسب برا  ریمقاد

به قفس    یمعرف   یهمگن برا  ی ، نشان دهنده گله ماه%10تا    3

 Cardia and)  و شرایط رشد ماهیان بهتر خواهد بود  است

Lovatelli, 2015البته م   (.  دوره  شود  یمشاهده  در  که 

به    ریمقاد  ن یا  ح،یصح  هیتغذ  تیریبا مد  کماهیپرورش پس از  

  ی هاماه پرورش و    دامهکاهش داشته است و در ا  %20کمتر از  
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از    ی انی پا   ن یا  جینتا   ،نیاست. بنابرا  دهیرس  زین  %10به کمتر 

خصوص تراکم  هپرورش و ب  طیدهد که شراینشان م  یبررس

یکی از دستاوردهای مهم این    مناسب بوده است.  نیز  پرورش

  15  هیمحصول در قفس بر پا   یماندگار  زانیمبررسی مبنی بر  

  توان معرفی ماهی به قفس است که میدر متر مکعب    لوگرمیک

این اساس با کمترین تنش نامطلوب  ی را بر  مرحله ا  دیو ص

 ی نمود.زیربرنامه در تولید محصول

 

 یتشکر و قدردان

دریایی   مزرعه  محترم  مدیریت  نظری  مهران  آقای  جناب  از 

دریایمهران این گستر  در  خالصانه  همکاری  برای  کاسپین 

اداره کل شیالت   از  دارم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  تحقیق 

برای   گردد.  ایجاد بستر شرایط تحقیق قدردانی میمازندران 

و  خزر  دریای  اکولوژی  پژوهشکده  همکاران  از  همچنین 

تحقیق  انجام  در  همکاری  برای  خیرود  تحقیقاتی  ایستگاه 

 قدردانی می نمایم. 

 

 نابع م 

. مقایسه آب لب شور و شیرین بر عملکرد  1388ح.    ان،یجعفر
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