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 چكیده

-یدر کشور محسوب م یطیمح یستمعضل ز یک. به عنوان باشدینامتعارف م یمهم در کشور وجود آبها هاییلاز پتانس یکی

 یریندر جهت کاهش فشار به منابع آب ش تواندیم یپرور یبخش آبز ی،منابع آب ینشود. با توجه به عدم استقبال کشاورزان از ا

نامتعارف در  های¬در آب یاییآس یاییباس در یراستا، پرورش ماه ین. در ایدنما اماقد یپرور یمحصوالت آبز یدتول ینو همچن

شد. بچه  یو رشد در طول دوره بررس اییهآب، تغذ یزیکوشیمیاییف هایانجام گرفت. شاخص یقفس و استخر خاک یلوتدو پا

 90متر در مدت زمان  میلی 17/123±27/1 و گرم 12/28±89/0 یببه ترت یهبا وزن و طول اول 1قفس )قفس  3در  یانماه

 3روز، و قفس  73متر در مدت زمان  میلی 15/120±82/1 و گرم 12/23±56/1 یببه ترت یهبا وزن و طول اول 2روز، قفس 

( پرورش 80متر در مدت زمان  میلی 18/225±55/6 و گرم 22/140±13/14 یببه ترت یهدو ساله با وزن و طول اول یانماه

متر ثبت  میلی 32/170±53/1 و گرم 12/57±34/1 یبباس به ترت یس یانبچه ماه یهوزن و طول اول یر خاک. در استخیافتند

  و 169±77/4 و 07/211±67/4 یبدر قفس ها به ترت یاندوره وزن ماه یان. پایدروز مشخص گرد 130طول دوره  یدگرد

در قفس  یانماه ی. بازماندگیدقفس ها ثبت گرد در 2/1و  3/1، 1/1 یببه ترت ییغذا یلتبد ضریب. بود گرم 52/42±03/408

، 57 یبپرورش به ترت 130و  95،  65، 40صفر،  یروزها یدر استخر خاک یانوزن ماه یجدرصد بود. نتا 87و  35، 85 یببه ترت

 4/329و  2/285، 270، 6/209، 170 یببه ترت یانطول کل ماه ین. همچنیدگرم ثبت گرد 527و  360، 6/277، 8/114

است.  یانفاکتورها در دامنه استاندارد پرورش ماه ینآب نشان داد که ا یزیکوشیمیاییف هایشاخص یثبت شد. بررس مترمیلی

 یپرور یآبز یاستانداردها یتبا رعا یانآبز یدو تول زاییاشتغال یبرا توانیم یشکردر زه آب ن یپرورش ماه یلبا توجه به پتانس

 اقدام کرد.

 

 آب نامتعارف، استخر، قفس، خوزستان  یایی،آس یاییباس در یپرورش، ماهواژگان کلیدی: 



 8 ،صفحه1400زمستان ، پاییز و 2سال پنجم، شماره  دریاییفصلنامه ماهیان دو 
 

 مقدمه

که از آنها به  شودیاطالق م هایینامتعارف به آب یمنابع آب

استفاده  توانینم یکشاورز یاشرب  یصورت معمول برا

شور و لب شور،  هاینامتعارف شامل آب هایکرد. انواع آب

و  یو خانگ یصنعت ی،فاضالب کشاورز یا پساب آب،زه

مهم در  هاییلاز پتانس یکیاست.  یلیفس هایو آب یشهر

 یککه به عنوان  باشدینامتعارف م یوجود آبها کشور

توجه . با شودیدر کشور محسوب م یطیمح یستمعضل ز

-یبخش آبز ی،منابع آب ینبه عدم استقبال کشاورزان از ا

 یریندر جهت کاهش فشار به منابع آب ش تواندیم پروری

-یراستا م یندر ا یپرور یمحصوالت آبز یدتول ینو همچن

از  یی. در استان خوزستان وجود حجم باالرداردگام ب تواند

-یم اهیلپتانس یناز زمره ا یو کشاورز یشکرن هایپساب

به لب شور شدن دارند  یشگرا نیشکر مزارع ها. پسابباشد

هستند کاربرد  یرینکه وابسته به آب ش یمناطق یو برا

-بهره یشافزا یدر راستا تواندیم پرورییندارند. اما در آبز

 یننقش داشته باشد. در ا یانآبز یدو تول زاییاشتغال وری،

 یانپرورش ماه یتوسعه کم شیرین آب کمبود ها،سال

خصوصا در  یرا در زمان متوقف نموده و خشکسال آبیگرم

را در استان خوزستان  یاز مزارع پرورش یاریبس 1397سال 

که در مزارع جنوب  یمواجه نموده است به طور یلیبا تعط

 یآب رودخانه شاهد تلفات یشور یشافزا دلیلبهاستان 

 یاندر طرح مزارع ماه در سطح مزارع خصوصا مزارع یادیز

و روند شور شدن منابع با توجه به  ایمبوده یگرماب

 و کمبود آب همچنان در حال توسعه است. یخشکسال

قدمت  یادر آس یپرور یزهکش در آبز هایاستفاده از آب

. اما عمالً از گرددیبرم یشقرن پ یندارد و به چند یادیز

کرد. در آلمان  یداپ یبه بعد، رشد روز افزون 1950سال 

 آبزی در هااستفاده از زهکش یبرا یادیمحققان مطالعات ز

نه تنها  هندوستان در. اندانجام داده 19از اواخر قرن  یپرور

 یفیتبهبود ک یبلکه برا ی،پرور آبزی در ها¬پساب یناز ا

 کنندمی استفاده هاپساب هایآب و کاهش پاتوژن

(Pradhan et al, 2008 .) 

و بهداشت  یطیمح یستاز مخاطرات ز یریبه منظور جلوگ 

 یشده برا یهپساب تصف یفیتجهت ک ییاستاندارها ی،عموم

از جمله  ربطیذ هایمصارف مختلف، توسط سازمان

WHO  وEPA مختلف  یاست. کشورها یدهوضع گرد

با توجه به وضع  ییراتی،با اعمال تغ یا یماًجهان مستق

 کنندیاستاندارها استفاده م یناز ا دخو یو اجتماع یاقتصاد

(EPA, 2003با توجه به شور شدن منابع آب .)،پرورش  ی

باال و عمالً  یسکمناطق با ر یندر ا یرینآب ش یانماه

 یآسیای یاییهای مهم، باس دراز گونه ی. یکباشدیم ینشدن

(Lates calcariferم )که قابلیت سازگار شدن در باشدی .

 ,.Paterson et alو شیرین را دارد ) ورهر دو محیط آب ش

 تکثیر سریع، رشد دلیلبه یاییآس یایی(. باس در2003

در پذیرش غذای فرموله،  توانایی و باال شوری تحمل آسان،

 ین. وزن ایشوددنیا محسوب م یاز بهترین ماهیان پرورش

 رسدیگرم م 600تا  500گونه در مدت پنج ماه به بیش 

(. این گونه هم Allen et al., 2002) تکه مناسب بازار اس

پرورش دارد.  یتو هم در قفس قابل یدر استخرهای خاک

خوب در استان  یاربس هاییدهاز ا یکی یشکرپساب ن

 ینکارون و دز و همچن های¬نجات رودخانه یخوزستان برا

 یرهبر یاتمنو یاشتغال در استان است. در راستا یجادا

 توانیم یشکراز زهاب ن ستفادهبا ا یدرباره اقتصاد مقاومت

تالش جهت  ینهزم ینرا برداشت. در ا یمؤثر یهاگام

توسط  یگوو م یپرورش ماه یبرا یشکراستفاده از پساب ن

جنوب کشور  هایآب پرورییو پژوهشکده آبز یالتش

 یوربهره یشو افزا یصورت گرفته است. در بحث شورورز

با استفاده از زهاب  یو ماه یگوپرورش م یهاچهاز آب حوض

 یقاتیکوچک خان تحق یرزادر کشت و صنعت م یشکرن

 صورت گرفته است.
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 مواد و روشها 

 محل اجرا و تیمارهای مطالعه 

 نیشکر آبدر زه یاییآس یاییباس در یپروژه پرورش ماه

( استفاده یاتی)عمل ییارائه راهکاراجرا یاز طرح استان یبخش

 پروریآبزی توسعه در نیشکر آبآبرسان و زه هایاز کانال

باس  ی. پرورش ماهباشدیدر سطح استان خوزستان م

ستاد  یگرماب یاندرقفس در مزرعه ماه یاییآس یاییدر

و  1397 هایکامروا در سال یدن خرمشهر در طرح شهیمع

 متر 6/1 ارتفاع با متر 6/4 قطر با هاام شد. قفسانج 1399

قرار  یهکتار 5/1متر مکعب( در استخر  10 ظرفیت با)

 9/0از استخر  یگرفتند. در فاز دوم پرورش در استخر خاک

توسط  داخلی مواد از استفاده با ها¬انجام شد. قفس یهکتار

 ی،جنوب کشور طراح یپرور یپژوهشکده آبز مکارانه

 2000 یبا تراکم ها یمارساخته و به آب انداخته شد. سه ت

ته گرف نظر در هادر قفس یقطعه بچه ماه 500و  1200،

 یاییآس یاییباس در یقطعه بچه ماه 5000شد و در استخر 

 شد. یرهاساز

  ماهیان بچه سازیذخیره

 3/24±29/1 یببه ترت یانبچه ماه یهوزن و طول کل اول

از شرکت  یانبود. بچه ماه مترمیلی 15/120±82/1 و گرم

مرداد  22و  15 یخشدند. در تار یداریراموز بوشهر خر

شدند.  یساز ذخیره هادر قفس یانبچه ماه 1397

 یانگینبا م 1399خرداد  30در  یزدر استخر ن یرهاساز

 یحمل ماه ینبا ماش یانشد. بچه ماه امگرم انج 56 یوزن

قسمت در هزار از  45 یبا شور یژنکپسول اکسمجهز به 

منتقل شدند.  یادبن ینشرکت راموز در بوشهر به ستاد مع

شد. پس از هم  گیریقسمت در هزار اندازه 4استخر  یشور

 یاستخر رها ساز یبه سطح شور یو کاهش شور ییدما

 شدند.

 روش غذادهی، ترکیب غذا 

 یاییباس در یکیبلژدر ابتدا بچه ماهیان با غذای غوطه ور 

شدند. تعویض آب به صورت  یدر سه وعده غذاده یاییآس

و خروج گازها در حدود پنج درصد  یرجبران تبخ یروزانه برا

درصد  45 ین. غذای غوطه ور با درصد پروتئگرفتیانجام م

درصد وزن بدن در  5 یال 2یزانبه م یبود. درصد غذاده

-یستس از هر زطول دوره استفاده شد. برنامه غذایی پ

مشخص شد.  یدبر اساس میانگین وزن جد سنجی

ژن و اکسی اچیپ فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما،

 .شد بررسی روزانه صورتبه

 زیست سنجی 

روزه انجام شد در زیست  30 یزیست سنجی در فاصله زمان

 متر،¬سانتی 1/0سنجی طول کل با تخته بیومتری با دقت 

. شد ثبت گرم 1/0 دقت با دیجیتال ترازوهای با کل وزن

 از و شده قطع غذادهی سنجی زیست از قبل ساعت 24

 استفاده ماهیان کردن بیهوش برای اتانول فنوکسی ماده

یب رشد ویژه تغذیه و رشد که شامل ضر هایشاخص. شد

(SGR( ضریب تیدیل غذایی ،)FCR( افزایش وزن ،)WG )

  ( مورد بررسی قرار گرفت.SVRو درصد بازماندگی )

  یمیاییو ش یزیكیف یفاکتورها گیریاندازه

آب با استفاده از دستگاه قابل حمل  اچیاندازه گیری دما و پ

WTW (pH 3110 SET 2,Germany)  در محل صورت

 آب نمونه یک محلول، اکسیژن سنجش منظورگرفت. به

 و کلرورمنگان توسط سپس و شده برداشت بطری توسط

. جهت اندازه گیری گاز گردید فیکس محل در قلیایی یدور

لیتری  میلی 250 هاینمونه آب در بطری یک یاکآمون

 مخلوط سپس و گردید منتقل آزمایشگاه به ایدرب سنباده

 گیریتوسط روش نسلر اندازه یمآمون یونو  آمونیاک گاز

 آب لیتر 5/1 حدود هاشد. جهت انجام سایر آزمایش

 آزمایشگاه به پالستیکی هایبشکه در و نموده برداشت

 (.Eaton, 2005) گردید منتقل

، هدایت الکتریکی با (Mohrتوسط روش مور ) شوری

سنج، فسفات تحت شرایط اسیدی یتاستفاده از دستگاه هدا

توسط احیا  یتراتن توسط واکنش با آمونیم هپتامولیبدات،

با کادمیم و سپس واکنش با سولفانیلیک اسید، نیتریت به 
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کمک و اکنش با سولفانیلیک اسید و تشکیل نمک حد 

 آنالیز هایروش اندازه گیری شدند. کلیه ونیمواسط دی آز

 ,Eatonاستخراج شده اند ) Standard Method کتاب از

2005). 

 ها تجزیه تحلیل داده

 SPSSنرم افزار  محیط در هاداده ییهکل یلو تحل یهتجز

16 (SPSS 16.0, Chicago, IL) 5% یدر سطح خطا 

آزمون  ییلهها به وسداده یعانجام شد. نرمال بودن توز

Shapiro-Wilk یز. با استفاده از آزمون آنالیدمشخص گرد 

 ییسه( مقاOne-way ANOVAطرفه ) یک یانسوار

مختلف انجام شد  یمارهایت یندر ب تورهافاک ییهسطوح کل

به کمک پس آزمون  داریو در صورت وجود اختالف معن

 صورت گرفت. ایچندگانه یسهتوکی مقا
 

 و بحث یجنتا

مطالعه نشان داد که دامنه نوسانات  ینحاصل از ا نتایج

و در  گرادیدرجه سانت 92/31تا  19از  97در سال  ییدما

 گرادیدرجه سانت 11-5/33 یی، محدوده دما1399سال 

در ماه مرداد  یشترینو ب یدما در ماه د ین. کمتریدثبت گرد

قسمت  42/4 یانگین)م یشور 1397گزارش شد. در سال 

 یمنسز یکروم 8000 یانگین)م یکیالکتر یت( و هدااردر هز

 یبا توجه به خشکسال یپرورش های( در قفسمتریبر سانت

 یاییآس یاییو کاهش آب در استان باالتر از پرورش باس در

 یتو هدا یشور یانگینبود. که م 1399در  یدر استخر خاک

 3700قسمت در هزار و  2/2 یببه ترت یکیالکتر

محلول در  یژنبود. مقدار اکس متریسانت رب یکروزیمنسم

 یدارا یاییآس یاییدر پرورش باس در یستخر خاکقفس و ا

بود که در دامنه مطلوب  یتربر ل گرمیلیم 8 یباال یانگینم

)جدول  باشدیم یاییآس یاییباس در یجهت پرورش ماه

( باالتر 39/8در دوره پرورش در قفس ) اچی(. مقدار پ2و  1

در  اچی( بود. مقدار پ54/7) یاستخر خاک راز پرورش د

قرار دارد و  پرورییآبز هاییتمحدوده مطلوب جهت فعال

 یزانمختلف مطابقت دارد. م یکشورها یبا استانداردها

 یبدر پرورش در قفس به ترت یاکو آمون یتراتن یتریت،ن

 یو در استخر خاک یتربر ل گرمیلیم 017/0و  38/7، 07/0

شد.  یریاندازه گ یتربر ل مگریلیم 002/0و  91/8، 05/0

 یاییآس یاییباس در یکه در محدوده استاندارد پرورش ماه

 یزانم (.Ani et al., 2010؛Alen et al., 2002قرار دارد )

 گرمیلیم 54/0و  32/0 یبفسفات در دوره پرورش به ترت

  سنجش شد. یتربر ل

 (1397نیشكر ) دریایی آسیایی با استفاده از پسابهای پرورش ماهی باسفیزیكوشیمیایی آب درقفس: پارامترهای 1جدول 

 میانگین مینیمم ماکزیمم پارامترها

 054/26 19 92/31 دما )درجه سانتی گراد(

 42/4 4 5 شوری )قسمت در هزار(

 39/8 11/8 52/8 اچپی

 13/8 5/7 0/9 اکسیژن محلول )میلی گرم بر لیتر(

 32/0 23/0 43/0 فسفات )میلی گرم بر لیتر(

 38/7 97/3 05/11 نیترات )میلی گرم بر لیتر(

 07/0 02/0 27/0 نیتریت )میلی گرم بر لیتر(

 017/0 012/0 037/0 آمونیاک )میلی گرم بر لیتر(

 03/8 38/7 35/8 (متربر سانتیهدایت الکتریکی )میلی زیمنس 
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 (1399دریایی با استفاده از پساب نیشكر )آب دراستخرهای پرورش ماهی باس پارامترهای فیزیكوشیمیایی: 2دول ج

 میانگین حداقل حداکثر پارامترها

 5/25 11 5/33 دما)درجه سانتی گراد( 

 2/2 8/1 6/2 )قسمت در هزار( شوری

 54/7 3/7 93/7 اچپی

 44/8 03/8 9/8 اکسیژن محلول )میلی گرم بر لیتر(

5BOD )98/1 24/0 4/3 )میلی گرم بر لیتر 

COD )31 22 39 )میلی گرم بر لیتر 

 54/0 08/0 1/1 بر لیتر(فسفات )میلی گرم

 91/8 42/4 05/11 نیترات )میلی گرم بر لیتر(

 05/0 01/0 07/0 نیتریت )میلی گرم بر لیتر(

 002/0 001/0 005/0 آمونیاک )میلی گرم بر لیتر(

 7/3 5/2 9/4 متر(هدایت الکتریکی )میلی زیمنس بر سانتی

 3206 2648 3860 مواد جامد محلول )میلی گرم بر لیتر(

 نتایج پرورش در قفس

نتایج پرورش در دوره مشخص شده نشان داد که ماهیان 

گرم  07/211±67/4روز به وزن  90پس از  1قفس 

بچه ماهیان باس دریایی آسیایی که از  2رسیدند. در گروه 

روز به  73شرکت راموز در قفس پرورش یافتند در 

بچه ماهی باس دریایی  3در گروه  رسیدند. 77/4±169

آسیایی دو ساله که از بندر امام به قفس انتقال یافته بود 

گرم  03/408±52/42روز به وزن  80پس از گذشت 

یی ماهیان باس دریایی آسیایی در گروه رسیدند. طول نها

و  92/210±32/5، 57/240±15/2به ترتیب  3و  2،1

های رشد روزانه در قفس متر ثبت گردید.میلی 79/8±308

 58/2±48/0، 87/1±67/0، 03/2±06/0به ترتیب  3و  2،1

ضریب تبدیل غذایی در طول دوره  گرم در روز محاسبه شد.

 ها ثبت گردید.در قفس 2/1 و 3/1، 1/1پرورش به ترتیب 

بازماندگی ماهیان باس دریایی آسیایی در طول دوره 

درصد  87و  35، 85به ترتیب  3و  2،1های پرورش در قفس

مشخص گردید  2 های علت تلفات در قفسبررسیدر بود. 

ورود و حضور سگ آبی در قفس باعث از بین رفتن  که 

، 1دوره پرورش در قفس  .ه استدرصد باالیی از ماهیان شد

 روز در نظر گرفته شد. 80و  73، 90به ترتیب  3و  2

 

 1397: پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در قفس در سال 3جدول

 )چویبده آبادان( 1قفس شاخص

 عدد 2000تعداد ماهی:

 )راموز بوشهر( 2قفس

 عدد1200تعداد ماهی:

 )بندر امام( 3قفس

 عدد 500د ماهی:تعدا

 22/140±13/14 12/28±89/0 12/23±56/1 وزن اولیه )گرم(

 18/225±55/6 17/123±27/1 15/120±82/1 طول اولیه )میلی متر(

 03/408±52/42 169±77/4 07/211±67/4 وزن نهایی )گرم(

 308±79/8 92/210±32/5 57/240±15/2 طول نهایی )میلی متر(

 58/2±48/0 87/1±67/0 03/2±06/0 رشد روزانه )گرم(

 2/1 3/1 1/1 ضریب تبدیل غذایی

 87 35 85 بازماندگی )درصد(

 80 73 90 دوره پرورش )روز(
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زمان  ها شروع دوره،با توجه به محدودیت تحقیقدر این 

طوریکه در مطالعات قبلی پرورش در به پرورش کوتاه بود.

ماهه ماهی به وزن قابل عرضه به بازار  ششیک بازه زمانی 

می رسد. وزن رهاسازی بچه ماهیان در سیستم پرورش از 

باس دریایی ان بچه ماهی .باشدنکات کلیدی مدنظر می

گرم را داشته  40آسیایی برای امر پرورش باید وزن باالی 

دوره پرورش قابلیت رسیدن به وزن مناسب باشد تا در یک 

های با ابعاد کوچک پرورش ماهی در قفس را داشته باشند.

در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی تجربه جدیدی است 

با توجه به این نکته شرایط استخر با دریاچه و دریا فرق 

وری در توان به منظور افزایش بهرهاز این مدل می .دارد

رمابی بهره برد. در ارتباط با پرورش ماهی صنعت ماهیان گ

اذعان کرد که این را باس دریایی آسیایی باید به این نکته 

گیرد و غذا را در سطح آب گونه از نور و روشنایی فاصله می

برای تغذیه و غذادهی آنها باید از غذاهای  .کندجستجو نمی

های مختلف روز و غوطه ور بهره برد تا غذادهی در وعده

که غذایی که در شرایط فعلی در نجائیآشب انجام شود. از 

کارایی این ماهی  ،ایران خاص باس دریایی آسیایی نیست

با توجه به اینکه  .رشد نشان داده استرابطه با در را کمتری 

کنند در شب غذادهی را انجام دهندگان سعی میپرورش

اعث دهند تا ماهی از غذای شناور تغذیه کنند این عادت ب

شده که در طول روز ماهی با توجه به رژیم گوشتخواری که 

دارد گرسنه بماند از طرفی در تابستان طول ساعت روز 

این رفتار باعث شده  .باشدتر از ساعت شب میشخیلی بی

 سال که برنامه غذادهی ماهیان با مشکل مواجه شود. در

 بلژیکی شرکت باس دریایی آسیایی از خاص غذای از 1397

در طول روز غذادهی  و گردیدمی استفاده بود ور غوطه هک

بردند. های از غذا در شبانه روز بهره میشد و ماهیانجام می

آوری گردیدند و ماهیان قفس پس از سرد شدن هوا جمع

برای نگهداری و ادامه پرورش به پژوهشکده آبزی ماهیان 

پروری جنوب کشور انتقال یافتند تا از سیستم گرمایش 

وزن نهایی،  برای نگهداری و تغذیه ماهی بهره برده شود.

شمارش تعداد و طول کل در انتهای دوره بررسی قرار 

پرورش در قفس در استخرهای خاکی نشان داد که  گرفت.

که سطح  8/1متر و ارتفاع  ششطر باالی هایی با قدر قفس

گرمی  20ماهی  2000 ،کندمتر مربع ایجاد می 10پرورشی 

روز به وزن باالی  90 مدت زمانباس دریایی آسیایی در 

 باشد کهگرم رسیدند که تایید کننده این موضوع می 200

ماهی با سایز سازی ذخیره با رعایت زمان پرورش، توانمی

نظم و کنترل مداوم در استخرهای غذادهی م مناسب،

پرورش ماهی باس دریایی آسیایی را انجام  ،ماهیان گرمابی

-می ایوری تولید و تنوع گونهداد که این فعالیت در بهره

تواند به صنعت آبزی پروری کمک کند. نتایج نشان داد که 

های با ماهی باس دریایی آسیایی قابلیت پرورش در قفس

 حجم کم را دارد.

  یپرورش در استخر خاک تایجن

 داریمعنی های رشد تفاوتروز اولیه از نظر شاخص 20در 

در ماهیان مشاهده نشد. میزان غذادهی بر اساس میزان 

مرحله انجام شد.  3اشتهای ماهی و پس از غروب آفتاب در 

پرورش بر اساس جدول زیست سنجی انجام شد.  40روز 

گرم و 4/114±22/9 ترتیبمیانگین وزن و طول کل به 

 متر ثبت شد. سانتی99/6±3/209

 پرورش، میانگین وزن و طول کل به ترتیب 65در روز 

متر ثبت شد. در میلی 270 ± 94/8گرم و  06/32±6/277

پرورش انجام شد میانگین  90سوم که در روز  سنجیزیست

 ±2 1/3گرم و 360±89/24 وزن و طول کل به ترتیب

چهارم که در  زیست سنجیبت شد. در متر ثمیلی 285/

پرورش انجام شد میانگین وزن و طول کل به  130روز 

سانتی متر ثبت  4/329 ±52/2 گرم و 527±52/33ترتیب

شد. در زمان برداشت میانگین وزن و طول کل به ترتیب 

 سانتی متر ثبت شد. 68/349±31/4گرم و  35/20±585
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 65، 40در روزهای صفر، باس دریایی آسیایی وزن ماهیان 

و  360، 6/277، 8/114، 57پرورش به ترتیب  130و  95،

باس (. طول کل ماهیان 1)شکل گرم ثبت گردید 527

 130و  95، 65، 40در روزهای صفر، دریایی آسیایی 

 4/329و  2/285، 270، 6/209،  170پرورش به ترتیب 

در این دوره از غذای شناور  (.1)شکل متر ثبت گردیدمیلی

استفاده شد. باس دریایی آسیایی خاص قزل آال برای گونه 

 تمایلیدر طول دوره پرورش بارها مشاهده شد که ماهیان 

 ماند.خوردن غذا نشان ندادند و غذا در سطح آب باقی میبه 

با توجه به حساس بودن ماهیان به سرما باید قبل از رسیدن 

درجه نسبت به صید و فروش آنها اقدام  16دمای آب به 

های سرما ماهیان تمایلی به خوردن غذا در اثر شوک نمود.

انی ماهی ماند.دهند و غذا در سطح آب باقی مینشان نمی

که دچار شوک سرمایی شوند در کف استخر بدون تحرک 

دیده شده  گاهی .دهندمانند و حرکتی انجام نمیباقی می

که اسکلت ماهیان مرده در کف استخر مانده بدون اینکه 

پرورش در  2ماهی مرده در سطح آب مشاهده شود. در فاز 

در طول دوره رشد باس دریایی آسیایی استخرخاکی ماهیان 

اما با  ،شدی نشان دادند تغذیه در طول شب انجام میخوب

توجه به وضعیت بازار و شرایط کرونا صید استخر با مشکل 

باس دریایی آسیایی مواجه شد. عدم استقبال بازار از ماهی 

خیر بیافتد با توجه به این أباعث شد که زمان صید به ت

موضوع اواسط آبان ماه کاهش دمای محسوس در وضعیت 

 ،ر استخرهای گرمابی در استان خوزستان را داریمآب د

ها برای افتد اما پیگیریصید باید در این زمان اتفاق  ناگزیر

که تا نیمه اول دی طوریفروش و صید به جایی نرسید به

درجه رسید ماهیان در استخر صید  11ماه که دمای آب به 

کل استخر با گیاه  .نشان دادند نشدند و تلفات روزانه را

که حرکت ماهی داخل گیاهان به طوریه پوشیده شد ب

گیاه از نوع جنس مریوفیلوم که یک  .گرفتسختی انجام می

در زمان صید آب زهکش  ور است شناسایی شد.گیاه غوطه

اجازه تخلیه استخر را نداد و صید با توجه به پوشش گیاهی 

در پوشش گیاهی  حالماهیان بی مقدور نشد. متراکم عمالً

آوری بدون حرکت بودند ماهیان مرده در کف مانده و جمع

با توجه به روند رشد در طی دوره  غیرممکن شد. آنها عمالً

گرم را در  550برداری میانگین وزنی باالی پرورش نمونه

باس مرحله صید ماهیان  130در روز آبان نشان دادند. 

سفانه أود که متاز مزرعه معین بنیاد بدریایی آسیایی 

پوشش گیاهی متراکم در استخر و باال بودن  وضعیت بازار،

پس از آن  آب زهکش مانع از عرضه ماهی به بازار رشد.

داری شدند و ماهیان تا دی ماه بدون برنامه مشخصی نگه

با توجه به سرد شدن  شد.تلفات روزانه در استخر ایجاد می

با مشکل باس دریایی آسیایی نگهداری ماهیان  هوا عمالً

روز در زمان برداشت  180پس از  تلفات مواجه خواهد شد.

داری با گرم بود که تفاوت معنی 585میانگین وزنی ماهی 

توان به این نکته با مقایسه دو زمان می نداشت. 130روز 

باس دریایی اشاره کرد که سرما باعث تلفات در ماهیان 

تلفاتی در سطح آب گزارش  شود بدون اینکهمیآسیایی 

شود تجارب گذشته نشان داده که ماهیان در کف استخر 

میرند و این باعث کاهش بازماندگی و افزایش تلفات در می

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

۵۰۰

۵۵۰

۶۰۰

۶۵۰

روز اول 40روز  65روز 95روز 130روز  180روز 

طول کل وزن  Linear ( (طول کل Linear ( (وزن 

 2در فاز  :زیست سنجی ماهیان باس دریایی آسیایی در زه آب نیشكر در طول دوره پرورش  1شكل 
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بررسی آلودگی  شود.میباس دریایی آسیایی ماهیان 

در ماهی ( مدفوعی فرم کلی و فرم کلی کل تعداد مقایسه)

آب اثرات برداری از زهکه بهره داد و آب در طول دوره نشان

همچنین در  منفی بر روی کیفیت الشه و بار آلودگی ندارد.

انجام  های آب در استخرهای میکروبی که در نمونهبررسی

 .بود محدوده استاندارد ها در بودن نمونهنتایج حاکی از  ،شد

آب با زهباس دریایی آسیایی طرح پایلوت پرورش ماهی 

آب نیشکر توانایی پرورش آبزیان با زهنیشکر نشان داد که 

عالوه بر رفع مشکل زیست محیطی در راستای  تواندمی

تولید شده بر  آبزی اشتغال زایی در منطقه نقش ایفا کند.

اساس بررسی های انجام شده بر روی سالمت جامعه انسانی 

خطری ندارد و همچنین از نظرسموم شاخص زیان آوری 

آب های آب در زهآلودگی شاخص از نظر بارردیابی نشد. 

باشد و خطری برای مطابق با استانداردهای موجود می

آب با توجه به پتانسیل پرورش ماهی در زه .ندارد آبزیان 

زایی و تولید آبزیان با رعایت توان برای اشتغالنیشکر می

 مین غذای مناسب،أت پروری اقدام کرد.های آبزیاستاندارد

وری تواند به بهرهسایز و قیمت مناسب می تهیه بچه ماهی با

 بیشتر کمک شایانی کند.

های رشد و بررسی آماری روی نتایج حاصل از شاخص با

های آسیایی پرورشی در تراکم باس دریاییتغذیه در ماهی 

توان اذعان داشت که این گونه با توجه به می ،مختلف

و اختالف  است خوبی رشد داشتهههای تعریف شده بتراکم

رشد و ضریب تبدیل غذایی  .معنی داری را نشان تداده است

پروری است که در تعیین تراکم از مهمترین اهداف آبزی 

یک گونه پرورشی مناسب از فاکتورهای کلیدی محسوب 

بررسی های تراکم های مختلف در ماهیان خاویاری  شودمی

لف و ماهی چار اختالف معنی داری را در تراکم های مخت

 ,Yooneszadeh et al., 2018; Jobling)تشان داد 

1994 .) 

در  ،با توجه به یوری هالین بودنباس دریایی آسیایی ماهی 

تواند در استخرهایی که های مختلف رشد کرده و میشوری

. مطالعه حاضر کندهای کمتر برخوردار است رشد از شوری

در ن است که این گونه پتانسیل پرورش آنشان دهنده 

بهای شیرین تا شور را داشته و شوری عامل محدود کننده آ

 (.Azodi et al., 2016) نیستبرای آن 

نتایج پرورش این گونه نشان داد که وزن رهاسازی باید در 

گرم باشد تا در یک دوره پرورش به وزن  45سایزهای باالی 

دوره پرورش  ،تر باشدهرچه وزن اولیه پایین .بازاری برسد

در مطالعه حاضر میزان بازماندگی  شود.تر میطوالنی

های مختلف پرروشی قرار نگرفت. تأثیر تراکمماهیان تحت

افزایش تراکم پرورش در  ،پرورش ماهیان مزارعدر 

های اجرایی ها به علت کمبود فضا و سایر محدودیتحوضچه

ممکن است عواقب سوء برکیفیت و که پذیرد صورت می

 ,.Yooneszadeh et alباشد )بازماندگی ماهیان داشته 

سازی (. تحقیقات گذشته حاکی از تأثیر تراکم ذخیره2016

پرورشی است. تراکم عامل روی آبزیان به عنوان مهمترین 

زا در بسیاری در سطح نامطلوب به عنوان یک عامل استرس

 ;Jobling, 1995شده است )های آبزی معرفیگونهاز 

Hengsawat et al., 1997 .) طور رایج اندازه و تراکم ماهی به

سازی به مشخصات استخر بستگی دارد. در استخرهای در ذخیره

 10-15باس جوان یهکتار( ماهی س 0/0-16/08کوچک )

در متر مربع  5/0-1گرم(، در حدود  20متر )حدود سانتی

 20-30باس بزرگتر که سیدر متر مکعب( در حالی 75/4-0/0)

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

سازی هکتار ذخیره 3/0در متر مکعب( در استخرهای بزرگتر از 

متر( از نوزادگاه در سانتی 8-10ن شود. ماهی سی باس جوامی

در هکتار در  10000-20000استخرهای پرواری در تراکم 

در هکتار در سیستم  3000-5000سیستم پرورش تک گونه و 

 (. Aldon, 1997شوند )پرورش کشت توأم ذخیره سازی می

توان اذعان داشت زهاب با توجه به نتایج مطالعه حاضر می

پروری از پتانسیل ن از دیدگاه آبزینیشکر در استان خوزستا

پروری در باالی برخوردار است. با توسعه بخش آبزی

توان مناطقی که توسعه کشاورزی در آنها مقدور نیست، می

زایی تولید آبزیان، افزایش امنیت غذایی، ارزآوری و اشتغال

های اخیر و کمبود را انتظار داشت. با توجه به خشکسالی

توسعه صنعت آبزی پروری در بخش  منابع آبی امکان

گرمابی با چالش مواجه شده است. از آنجایی که حجم 

های کشاورزی در استان به عنوان یک معظل زیادی از پساب

شود، بهره برداری از این منابع زیست محیطی محسوب می

تواند به پایداری آبزی پروری در به عنوان یک فرصت می

 کشور کمک نماید. 
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Abstract 

One of the principal potentials in the country is the existence of unconventional water, which 

is considered an environmental challenge in the country. Due to the lack of acceptance of these 

water resources by agriculture, the aquaculture industry can reduce the pressure on fresh water 

resources. Also, the production of aquaculture products can take a step in this direction. In this 

regard, Asian sea bass culture in unconventional waters was carried out in two pilots (cage and 

earthen pond). Physicochemical water, feeding, and growth indices were examined during the 

period. Asian sea bass fish with an initial weight of 23 and 56 g were cultured in the cage and 

earthen pond for 90 and 130 days. The biometric result showed that the weight of fish in cages 

1 and 2 was 211.07±4.67 and 169±4.77, respectively. In cage 3, the initial weight of sea bass 

was 140.22±14.13 g. At the end of 80 days, the weight of fish recorded 408.03±42.52. Value 

of FCR calculated 1.1, 1.3, and 1.2 in cages. The survival rate was 85, 35, and 87%, 

respectively. The final weight of fish in the earthen pond during 40, 65, 95, and 130 days was 

57, 114.8, 277.6, 360, and 527g. Also, the final body length was 170, 209.6, 270, 285.2, and 

329.4 mm. The results of physicochemical parameters showed that these factors were in the 

standard range of aquaculture. Due to the potential of fish culture in sugar cane drainage, it is 

possible to create jobs and produce aquatic animals by observing aquaculture standards.  
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