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ABSTRACT
Information on the aquaculture of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in
Fish cage culture
brackish water, especially in the Caspian Sea, is very limited. In this study,
Caspian Sea
the growth performance and feeding efficiency of rainbow trout in an
enclosed environment (5 floating cages) in an offshore farm (5 km
Growth performance
distance from the beach) in the southern Caspian Sea region were
Oncorhynchus mykiss 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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"مقاله پژوهشی"
بررسی عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissدر قفسهای شناور
منطقه جنوب دریای خزر
سید محمد وحید فارابی
بخش تکثیر و پرورش آبزیان ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،ساری ،مازندران
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چکیده
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تاریخ پذیرش1400/06/31 :

کلمات کلیدی

دامنه اطالعات مربوط به آبزی پروری قزلآالی رنگینکمان در آب لبشور دریای خزر بسیار محدود
است .در این تحقیق عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزلآالی رنگین کمان در محیط محصور ( 5قفس
شناور) در یک مزرعه دریایی دور از ساحل (در فاصله  5کیلومتری از ساحل) در منطقه جنوب دریای دریای خزر
خزر بررسی شد .این بررسی در مزرعه مهران گستر دریای کاسپین در منطقه توسکاتوک شهرستان
کارایی رشد
نوشهر در استان مازندران انجام شد .ماهیان با تراکم  21عدد در متر مکعب و زیتوده  3/33کیلوگرم
در متر مکعب و اوزان  130تا  180گرم به قفسها معرفی شدند .مدت زمان دوره پرورش و میانگین قزلآالی رنگین کمان
نرخ زندهمانی ماهیان به ترتیب  123-158روز و  %95/8 ± 0/5بود .همچنین ،ضریب تبدیل غذایی
 0/94 ± 0/01و نسبت کارایی پروتئین خوراک ماهی  2/66 ± 0/01تعیین شد .در این مزرعه دریایی
میانگین رشد روزانه ماهی  3/3±0/9گرم و میانگین ضریب رشد ویژه ماهی  %1/07 ± 0/01در روز
محاسبه شد .همچنین ،میانگین وزنی برداشت محصول ماهی  16/15 ± 0/55کیلوگرم در هر
مترمکعب بهدست آمد .نتایج نشان داد که روند رشد ماهی قزلآالی رنگین کمان در آب لبشور دریای
خزر در قفسهای شناور مناسب بود .بنابراین ،معرفی ماهی قزلآالی رنگینکمان در اوزان و تراکمهای
متفاوت به میزان  3/33کیلوگرم در متر مکعب به قفسهای شناور و همچنین با مدیریت برداشت
محصول به میزان  15کیلوگرم در متر مکعب به صورت مرحلهای یا صید واحد ،در منطقه جنوب
دریای خزر امکانپذیر است.
پرورش ماهی

نویسنده مسئولsmv_farabi@hotmail.com :
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مقدمه
کشور ایران در منطقه خشک خاورمیانه قرار دارد و میزان
بارندگی آن در مقایسه با متوسط بارندگی جهانی به کمتر از
یک سوم و با توان بالقوه تبخیری بیش از آن است .این امر
سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است و طبق
پیشبینیهای انجام شده ،کشور در سالهای نه چندان دور با
بحران آب شیرین مواجه خواهد شد (صادقی و آسایش،
 .)1395یکی از راههای همسو با کنترل تنش آب شیرین در
کشور ،استفاده از منابع آبی شور برای توسعه آبزیپروری به
منظور تأمین پروتئین سالم با توجه به رشد جمعیت انسانی
است .در صنعت آبزیپروری میتوان با برنامهریزی صحیح و
مدیریت بهینه از میزان مصرف آب شیرین در تولید ماهی و
جایگزینی آن با آب شور بهره جست .کشور پهناور ایران با دارا
بودن  2700کیلومتر مرز آبی در دریای خزر ،خلیج فارس و
دریای عمان استعداد الزم برای توسعه آبزی پروری دریایی و
یا با استفاده از آب دریا را دارد (فارابی و همکاران.)1396 ،
ماهی قزلآالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
دارای دو نوع ماهی ساکن آب شیرین و ماهی دریارو است که
بهترتیب  Rainbowو  Steelheadنامیده میشوند .نوع
ماهی آب شیرین معموالً از اندازه کوچکتری نسبت به نوع آب
شور آن برخوردار است ( .)Burgner et al. 1992با توجه
به بررسیهای  )1970( Sedgwickو  Johnstonو
 )1985( Cheverieماهی قزلآالی ساکن آب شیرین در
محیط مصبی و سواحل دریا از رشد بهتری نسبت به محیط
آب شیرین برخوردار است .بنابراین ماهی قزلآالی ساکن آب
شیرین (غیر مهاجر) میتواند برای پرورش در آب دریا به
شوری محیط سازگار شود و این سازگاری وابسته به مکانیسم
تنظیم یونی-اسمزی آبشش ماهی است .در چندین مطالعه
نشان داده شد که سازگاری ماهی قزلآالی غیر مهاجر به آب
دریا و محیط هیپراسموتیک به اندازه ماهی و شرایط انتقال
(برای مثال ،شوری محیط) بستگی دارد (Fuentes et al.
 .)1996; Johnston and Cheverie, 1985بنابراین ،در
ماهی غیر مهاجر قزلآالی رنگین کمان گروهی از مکانیسم
تنظیمی سازگاری با آب دریا و ژنهای درگیر در فیزیولوژی
تنظیم اسمزی وجود دارد (.)Le Bras et al. 2011

در کشور ایران ماهی قزلآالی رنگین کمان به دلیل وجود
زیرساختهای اولیه برای آبزیپروری اعم از کارگاههای تکثیر
و تولید بچه ماهی ،مراکز پرورش تا مرحله پیش پرواری و
پرواری و کارخانههای تولید خوراک ،تجهیزات و ملزومات
آبزیپروری و همچنین ،توانایی ماهی در سازگاری با محیط
لبشور و قفس دریایی و رسیدن به اندازه مناسب بازاری در
یک دوره پرورش شش ماهه به عنوان یک گونه منتخب با
بازدهی اقتصادی در آبزیپروری از استقبال بیشتری در بین
پرورش دهندگان ماهی در قفس در آبهای داخلی (مخازن
آبی پشت سد) و دریای خزر برخوردار است (فارابی.)1396 ،
لذا این گونه به عنوان گونه گذر در توسعه آبزیپروری دریایی
در منطقه جنوب دریای خزر معرفی شد ،هر چند که در ابتدا
الزم بود که قبل از معرفی ،ارزیابی اثرات زیست محیطی و
مخاطرات بوم شناختی این گونه بررسی شود .یکی از دالیل
مهم معرفی این گونه به صنعت آبزی پروری دریایی در منطقه
جنوب دریای خزر ،نبود گونه بومی پرورشی قابـل رقـابت در
عرصـه اقتصـادی است .البته هدفگذاری برنامه آینده نزدیک
سازمان شیالت ایران برای توسعه آبزی پروری در منطقه خزر
جنوبی با استفاده از گونه بومی قزل آالی قهوهای یا ماهی آزاد
دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusاست (فارابی،
.)1396
تجربه پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در قفسهای شناور
در منطقه جنوب دریای خزر بسیار محدود است ،اما پرورش
این ماهی در آبهای شور و لبشور و همچنین ،در آبهای
داخلی شور و لبشور کشور وجود دارد .مطالعات علیزاده
( )1388در مروری بر دستاوردهای پرورش ماهی قزلآالی
رنگینکمان در آبهای لبشور داخلی منطقه مرکزی ایران
نشان داد که این ماهی بهخوبی با شرایط آب لب شور
زیرزمینی (با شوری  14گرم در لیتر) بدون هیچ تلفاتی،
سازگار شده و رشد مطلوبی دارد که با مطالعات قانعی ()1392
در آب لب شور  13گرم در لیتر زیر زمینی در استخرهای
خاکی منطقه اسفراین استان خراسان شمالی مطابقت دارد.
جعفریان ( )1388در مدت  40روز و مقایسه عملکرد رشد
ماهی قزل آالی رنگین کمان با میانگین وزنی 29/1 ± 3/37
گرم در آب لب شور  2/95گرم در لیتر را نسبت به آب شیرین
مناسبتر ارزیابی کرد ،بهطوری که در این مدت وزن ماهیان
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در آب لبشور به  82/69 ± 5/3گرم و در آب شیرین به 7/5
 69/2 ±گرم رسید .همچنین ،قانعی تهرانی ( )1396نشان
داد که قزلآالی رنگینکمان در اوزان بیش از  20گرم ،کامالً
توانایی سازگاری با آب لبشور دریای خزر را داراست .نتایـج
اولیـه پرورش ماهـی قزلآالی رنگینکمان  110 ± 28گرمی
در آب لبشور دریای خزر و محیط محصور در تعداد  5قفس
شناور نشان داد که این ماهی از توانایی مناسبی برای رشد در
دریای خزر برخوردار اسـت ،به طـوری که در مـدت 165روز
دوره پـرورش در ماههای آذر تا اردیبهشت به وزن متوسط
 1200 ± 168گرم رسیده است (.)Farabi et al. 2020
در ادامه مطالعات پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در
دریای خزر ،هدف از این بررسی روند رشد و کارایی تغذیه در
اوزان مختلف و بیش از محدوده وزنی مطالعات قبل (± 28
 110گرمی) بوده است.

مواد و روشها
این بررسی ،روی آبزیپروری ماهی قزلآالی رنگینکمان در
اوزان و زمانهای مختلف (جدول  )1در مزرعه دریایی مهران-
گستر دریایکاسپین واقع در منطقه توسکاتوک نوشهر در
جنوب دریای خزر ( 51° ،57ʹ،5/8ʺ Eو ،38ʹ ،31/3ʺ N
 )36°در  5قفس شناور در فاصله  5/4کیلومتری دور از ساحل
و مستقر در عمق  30متری انجام شد .قفسهای این مزرعه
از نوع پلیاتیلن شناور با قطر  16متر و ارتفاع تور  7+1متر
بود .دمای آب در اولین زمان معرفی به قفس ( 27ماه آذر)
 16درجه سانتیگراد بود .ماهیان پیشپرواری از مزارع
سردابی استان مازندران تأمین شد .به دلیل تأخیر در تأمین
ماهی ،زمان معرفی ماهی به قفسها متفاوت بود .به همین
دلیل ،دوره پرورش ماهیان در قفسهای شناور در این مزرعه
از  103روز تا  158روز متغیر بود.

جدول  1تعداد ،متوسط وزن و تاریخ معرفی قزلآالی رنگینکمان به قفسهای شناور در دو مزرعه دریایی در منطقه جنوب
دریای خزر (.)1396-1397

شماره قفس

تاریخ معرفی

وزن متوسط اولیه (گرم)

طول متوسط اولیه (سانتیمتر)

تعداد (عدد)

یک
دو
سه
چهار
پنج

1396/10/29
1396/9/27
1396/10/19
1396/10/3
1396/11/3

180 ± 55
147 ± 47
160 ± 44
130 ± 45
160 ± 52

24 ± 2/6
21/8 ± 2/1
22/5 ± 2/4
21/5 ± 1/9
22/5 ± 2/1

30000
30000
30000
30000
30000

زیست سنجی ماهی :ماهیان در زمان معرفی به قفس و تا

خوراک و تغذیه ماهی :برای تغذیه ماهیان از خوراک پرواری

هفتـه اول مـاه خرداد  ،1397در  4-5مرحـله پایـش زیست-
سنجی شدند .برای این امر ،نمونه ماهی با استفاده از ساچوک
از قفسها صید و با قایق حمل شدند .سپس ،ماهی زنده به
ساحل منتقل شد و در شرایط بی حسی با پودر گل میخک،
درازای چنگالی و وزن کل آنها به تفکیک هر قفس تعیین ،و
سپس ماهیان به قفسها بازگردانده شدند.

اکسترودر شناور شرکت فرادانه (پروتئینخام  ،%40چربی خام
 ،15%فیبرخام  ،%3خاکستر  %9و رطوبت  )%8با اندازههای
 7-6/5میلیمتر استفاده شد.
سنجش کیفی بچه ماهیان :در این بررسی از رابطه ضریب

تغییرات ( )CVوزنی و انحراف نسبی استاندارد ( )RSDبرای
تعیین کیفیت رقمبندی ماهیان در هر ذخیره سازی در قفس
استفاده شد.
RSD= CV×100; CV= Ϭ/µ
)(Cardia and Lovatelli, 2015
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 :Ϭانحراف استاندارد :µ ،میانگین وزنی ؛  :RSDمقادیر کم
( %3تا  )%10نشان دهنده مجموعههای همگن و مقادیر زیاد
آن (بیش از  )%20نشانگر تنوع در اندازه ماهیان است.

تعیین کارایی رشد ،خوراک و تغذیه ماهی :افزایش وزن
بدن ()WG؛ ضریب چاقی ()CF؛ شاخص رشد ویژه
()SGR؛ درصد میانگین رشد روزانه ماهی ()ADG؛ ضریب
تبدیل غذایی ()FCR؛ پروتئین مصرفی ()PI؛ نسبت کارآیی
پروتئین ( )PERبه شرح رابطههای زیر به دست آمد.

)WG = Wf –Wi (Tacon, 1990
)CF = (Wf / L3) × 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
 :Wiوزن اولیه (گرم) :Wf ،وزن نهایی (گرم) :WG ،افزایش
وزن (گرم) :L ،درازای چنگالی (سانتیمتر) :t ،تعداد روزهای
پرورش :t2-t1،تعداد روزهای پرورش بین  t1و :Wt2-Wt1 ،t
متوسط وزن ماهی به گرم از روز  t1تا  :FI ،t2خوراک داده
شده (گرم) :Pr ،پروتئین جیره (گرم)

و برای مقایسه میانگین فراسنجههای فوق از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح  %5با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  20استفاده شد.
نتایج
روند افزایش وزن و تغییرات انحراف نسبی استاندارد

تجزیه و تحلیل آماری

وزنی :این روند از زمان معرفی ماهی تا زمان برداشت از هر

برای تعیین شاخص پراکندگی دادهها در میانگین از انحراف
معیار استفاده شد .برای بررسی آماری فراسنجههای رشد و
بازدهی خوراک از آزمون  Fبا روش آنالیز واریانس یک طرفه

قفس متفاوت بود .لذا به تفکیک زمان معرفی و تعداد روزهای
پرورش به شرح شکلهای  1و  2آمده است.
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شکل  1روند افزایش وزن در پرورش قزل آالی رنگین کمان در قفس شناور مزرعه دریایی مهرانگستر دریایکاسپین.
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شکل  2تغییرات انحراف نسبی استاندارد وزنی ( )RSDقزلآالی رنگینکمان در قفس شناور مزرعه دریایی مهرانگستر
دریایکاسپین.

کارایی رشد و بازدهی خوراک ماهی :فراسنجه افزایش وزن و
محاسبه شاخصهای رشد ماهی تا مورخ  1397/2/16تعیین
شد ،زیرا بعد از این مرحله و تا قبل از مورخ  1397/3/5بیش
از  %70ماهیان موجود در این مزرعه دریایی صید شدند .در

این مزرعه درصد بازماندگی ماهیان با احتساب ماهیان صید
شده پس از تاریخ  1397/2/16تا مورخ  1397/3/5تعیین شد.
کارایی رشد و بازدهی خوراک ماهی در دوره پرورش بهترتیب
به شرح جداول  2و  3تعیین شد.

جدول  2شاخصهای رشد (میانگین  ±خطای استاندارد) قزلآالی رنگینکمان در دوره پرورش در قفس شناور در مزرعه دریایی
مهرانگستر دریایکاسپین در منطقه جنوبی دریای خزر 1396-1397

شماره
قفس

دوره پرورش
(روز)

1
2
3
4

106
138
116
135

ADG
)(g/day

SGR
()%/day

CF2

CF1

1/3 1/33 ± 0/02c 1/07 ± 0/03bc 3/73 ± 0/17a
1/42 1/45 ± 0/03a 1/04 ± 0/03bc 3/57 ± 0/15a
1/4 1/43 ± 0/04ab 1/1 ± 0/02b 3/62 ± 0/12a
1/31 1/44 ± 0/03ab
1 ± 0/04c
2/98 ± 0/2 b

)WG (g

SR
)(%

395/83 ± 17/96b
493/19 ± 20/36a
420 ± 14/26b
402/29 ± 27/53b

96
97
94
96/5
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5

3/96 ± 0/24a

103

1/19 ± 0/04a

1/36 ± 0/03bc

1/4

407/51 ± 24/77b

95/70

*  :ADGرشد روزانه هر ماهی :SGR ،شاخص رشد ویژه :CF2 ،ضریب چاقی نهایی :CF1 ،ضریب چاقی اولیه :WG ،افزایش وزن هر ماهی،
 :SRدرصد بازماندگی .حروف التین باال نویس غیرهمسان در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار تحت آزمون دانکن در سطح  5درصد است.
جدول  3شاخصهای سنجش کیفی خوراک قزل آالی رنگین کمان در دوره پرورش در قفس شناور در دو مزرعه دریایی در
منطقه جنوبی دریای خزر .1396-1397
شماره قفس

دوره پرورش (روز)

Wf

FCR

1

106

715 ± 24/1

0/93

368/12 ± 115/70b

2
3
4

138
116
135

765 ± 18/9
693 ± 24/1
680 ± 26/5

0/94
0/93
0/95

a

463/60 ± 139/32
390/60 ± 95/61b
382/18 ± 181/21b

a

185/44 ± 7/65
156/24 ± 5/30 b
152/87 ± 10/46 b

2/66
2/69a
2/63b

5

103

670 ± 23/1

0/95

387/13 ± 154/32b

154/85 ± 9/41 b

2/63d

FI

PI

PER

147/25 ± 6/68b

2/69a
b

*  :Wfوزن نهایی ( :FCR ،)1397/2/16ضریب تبدیل غذایی :FI ،غذای مصرفی هر ماهی :PI ،پروتئین مصرفی :PER ،بازده پروتئین خوراک.
حروف التین باال نویس غیرهمسان در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار تحت آزمون دانکن در سطح  %5است.

بحث
پرورش ماهی در قفس دریایی در منطقه جنوب دریای خزر
از قدمت زیادی (بیش از یک دهه) برخوردار نیست .مزارع
فعال در این عرصه ،از نوع کوچک-مقیاس و بهصورت پراکنده
در سواحل استان گیالن و بهخصوص استان مازندران در
اعماق بیش از  30متر و در فاصله بیش از  5کیلومتر از ساحل
مستقر هستند (فارابی و همکاران .)1398 ،زمان تـحقیق
مصادف با هشتمین سال شـروع فعالیت آبزیپروری دریایی
در قفس در منطقه جنوب دریای خزر و سومیـن دوره پرورش
مـاهی در مـزرعه مـهرانگستر دریایکاسپین بود .یکی از
مشکالت اصلی در پرورش ماهی در قفس در این منطقه عدم
توانایی مالی سرمایه گذار و مدیران مزرعه است و تسهیالت
دولتی نیز تکاپوی الزم برای اجرای بهینه این فعالیت تجاری
را ندارد .لذا بهرغم هماهنگی الزم با مدیریت مزرعه ،تأمین
بهموقع ماهی برای ذخیره سازی در قفس مهیا نشد .لذا تاریخ-
های ذخیرهسازی ماهی با اوزان مختلف انجام شد.
در این بررسی ،میانگین تراکم ذخیرهسازی اولیه در قفسها
 21/4قطعه بود که نسبت به دورههای قبل در همین مزرعه
( 10/71قطعه) افزایش حدود دو برابری داشته است ،اما میزان
زیتوده ماهی در ذخیره سازی اولیه بهدلیل استفاده از ماهیان
با اندازه بزرگتر به نسبت  1به  3/33کیلوگرم در متر مکعب

افزایش داشت .میانگین زیتوده برداشت محصول در تحقیق
حاضر  16/15کیلوگرم در متر مکعب و افزایش بهرهوری آن
نسبت به دوره های قبل پرورش در همین مزرعه  %88تعیین
شد .این نتایج نشان میدهد که امکان افزایش تولید در قفس-
ها با توجه به شرایط آبی منطقه برای ماهی قزلآالی رنگین-
کمان وجود داشته است .البته ظرفیت اسمی پرورش ماهی در
قفسهای شناور پلی اتیلن مورد استفاده در این بررسی با قطر
16متر در مخازن آبی و پشت سدها برابر  30تن و یا  20تا
 30کیلوگرم در متر مکعب است ( )Bugrov, 2006که به
دلیل شرایط خاص دریای خزر و کاهش خطر پذیری در تولید
تا  16/15کیلوگرم در متر مکعب بهدست آمد و بهنظر نتیجه
مطلوبی است .اطالعات بسیار محدودی در مورد عملکرد رشد
ماهی قزل آالی رنگین کمان در قـفس شنـاور در منطقه
جنوبی دریایخزر وجود دارد .با وجود این ،عملکرد رشد این
ماهی در مزارع دریایی دیگر کشورها و همچنین مزارع داخل
کشور (کوهستانی و دشت) با استفاده از آب شیرین و لب شور
بررسی شد ( Guner et al. 2006; Davidson et al.
.)2014; Zargar et al. 2019
رشد ماهی یک عامل ثابت نیست و ممکن است تحت تأثیر
چندین عامل محیطی مانند فیزیکی ،شیمیایی ،بیوشیمیایی
یا ترکیبی از آنها قرار گیرد ( Viadero, 2005; Bajaj,
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 .)2017دمای آب و طول مدت دمای مناسب آب در دوره
پرورش یکی از مهمترین فاکتورهای فیزیکی مؤثر بر رشد و
تولید ماهی است .به عنوان مثال :محدوده دمای زندهمانی
برای ماهی قزلآالی رنگینکمان از  1تا  26درجه سانتیگراد
است .با وجود این ،محدوده دمای "بهینه" برای رشد این
ماهی  13تا  21درجه سانتیگراد است (.)Viadero, 2005
طبق مطالعات فارابی و همکاران ( )1398دمای آب در منطقه
جنوب دریای خزر در آغاز دوره پرورش ماهی در اواسط ماه
آذر 19 ،درجه سانتیگراد و در ماه بهمن به  10درجه سانتی-
گراد کاهش یافته و سپس تا ماه خرداد به  21درجه سانتی-
گراد افزایش مییابد .بنابراین ،محدوده دمای "بهینه" برای
رشد قزلآالی رنگینکمان در جنوب دریای خزر در محدوده
زمانی نیمه دوم فصل پاییز ،کل زمستان و نیمه اول فصل بهار
وجود دارد .همچنین ،عالوه بر تأثیر عوامل محیطی بر رشد
ماهی ،عوامل دیگری مانند گونه و نژاد ،کمیت و کیفیت
خوراک ،اندازه و وزن اولیه ماهی بر عملکرد رشد ماهی تأثیر-
گذار هستند .رشـد ماهی و شاخصهای وابسته به آن در
دورههای مختلف سنی متفاوت است و با افزایش سن کاهش
می یابد .این شاخصها در گروههای وزنی  130تا  765گرمی
طبق جداول  2و  3این بررسی در مقایسه با ماهیان کمتر از
 10گرم از مقادیر کمتری برخوردار هستند .برای مثال ،در
مطالعات ستوده و همکاران ( )1397در گروه وزنی قزلآالی
رنگینکمان در اوزان کمتر از  10گرم از ضریب چاقی (-4/45
 )2/95و نرخ رشد ویژه (/%3/61-4/13روز) باالتری برخوردار
است ،اما تفاوت قابل مالحظهای در شاخص کارایی پروتئین
( )2/3-65/86با تحقیق حاضر ندارند .در پرورش ماهی قزل-
آالی رنگین کمان در آب شور ( 23-29گرم در هزار) دریای
آدریاتیک در قفسهای شناور در خلیج کوتور واقع در کشور
صربستان نشان داد که طی مدت  84روز دوره پرورش این
ماهی از وزن  85گرم به  350گرم رسید و دارای ضریب
تبدیل غذایی کمتر از یک واحد بود (.)Kljajić et al. 2002
در این بررسی ،برای مقایسه نسبی ،اگر ماهیان قفس شماره
 4با وزن  130گرمی در زمان معرفی در نظر گرفته شود،
مشاهده میشود که در مدت زمان  90روز به وزن  492گرم
با ضریب تبدیل غذایی  0/93رسید .البته میتوان دلیل
افزایش وزن ماهی در این بررسی را میزان شوری آب محیط

پرورش و امکان کاهش رشد در شوری باال بـرای خـلیج
کـوتور نسبت داد ،زیـرا مـاهی قزلآالی رنگینکمان در
شوریهای بیش از  20گرم در لیتر از رشد مناسبی برخوردار
نیست ( .)McKee and Wolf, 1963در تأیید این
بررسی ،مطالعات  Johnssonو  )1988( Clarkeنشان داد
که بچهماهی قزلآالی رنگینکمان با وزن  95گرم در شوری
 19-14گرم در هزار از کارایی رشد مناسبی برخوردار است،
ولی در شوری  24گرم در هزار ،نرخ رشد آنها کاهش می-
یابد.
در مطالعه مشابه دیگری در دریای سیاه ،کارایی رشد و تغذیه
قزلآالی رنگینکمان با این مطالعه (قفس شماره  )4مقایسه
شد ( .)Akbulut et al. 2002نتایج نشان داد که در دریای
سیاه ماهی قزلآالی رنگینکمان  118گرمی در یک دوره
 202روزه با زیتوده معرفی  2/1کیلوگرم در متر مکعب دارای
ضریب رشد ویژه  %1/02در روز و ضریب تبدیل غذایی 1/65
با بازماندگی  %89/2بود و میزان برداشت محصول آن به 12/1
کیلوگرم در متر مکعب بود که در مقایسه ،ماهیان پرورش
یافته در شرایط مشابه دوره پرورش و وزن معرفی به قفس با
زیتوده باالتر وضعیت مطلوبتری برخوردار بودند .اگر به
فرض مدیریت پرورش در هر دو منطقه در حد مطلوب بوده
باشد ،میتوان این مزیت را به شرایط مطلوب دمای آب در
طول دوره پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در عرض-
جغرافیایی پایینتر (دریای خزر) نسبت به دریای سیاه نسبت
داد ،بهطوری که در مدت زمان کمتر ،به وزن باالتری رسید.
هر چند در ابتدای پرورش در همه گروههای ماهیان بجز
ماهیان معرفی شده به قفس شماره  180( 1گرم) مقادیر
انحراف نسبی استاندارد وزنی ( )RSDقبل از معرفی به
قفسها بیش از  ،%25و باالترین مقادیر آن مربوط به قفس
شماره  4و گروه وزنی  130گرم بود .نتایج نشان داد که این
گروه از کمترین کارایی رشد برخوردار بودند .در صورتی که
مقادیر مناسب برای  RSDکمتر از  %20و حتی در محدوده
 3تا  ،%10نشان دهنده گله ماهی همگن برای معرفی به قفس
است و شرایط رشد ماهیان بهتر خواهد بود ( Cardia and
 .)Lovatelli, 2015البته مشاهده میشود که در دوره
پرورش پس از یکماه با مدیریت تغذیه صحیح ،این مقادیر به
کمتر از  %20کاهش داشته است و در ادامه پرورش و ماههای
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پایانی به کمتر از  %10نیز رسیده است .بنابراین ،نتایج این
بررسی نشان میدهد که شرایط پرورش و بهخصوص تراکم
پرورش نیز مناسب بوده است .یکی از دستاوردهای مهم این
بررسی مبنی بر میزان ماندگاری محصول در قفس بر پایه 15
کیلوگرم در متر مکعب است که میتوان معرفی ماهی به قفس
و صید مرحله ای را بر این اساس با کمترین تنش نامطلوب
در تولید محصول برنامهریزی نمود.
تشکر و قدردانی
از جناب آقای مهران نظری مدیریت محترم مزرعه دریایی
مهرانگستر دریایکاسپین برای همکاری خالصانه در این
تحقیق کمال تشکر و قدردانی را دارم .از اداره کل شیالت
مازندران برای ایجاد بستر شرایط تحقیق قدردانی میگردد.
همچنین از همکاران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و
ایستگاه تحقیقاتی خیرود برای همکاری در انجام تحقیق
قدردانی می نمایم.
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