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  20/12/1397؛ تاریخ پذیرش: 01/11/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
هاي بسیار  هاي داخل کشور ما که اهمیتی در خصوص مصارف شرب و کشاورزي ندارند، محیط منابع زیادي از آب

صرف و مخرب آب غیرقابل معنوان  هآب نیشکر در تفکر برخی ب زه باشند. میآبزیان مناسبی در خصوص پرورش 
مزارع آب  منظور بررسی تعیین امکان پرورش کپورماهیان با استفاده از زه به پژوهشگردد. این  محیطی تلقی می زیست

 1397ماه سال  خرداد شرقی استان خوزستان) انجام شد. در جنوب -(ایران خان رزاکوچکینیشکر کشت و صنعت نیشکر م
دو استخر خاکی به  در اي) (کپورنقره ور، آمور، سرگنده و فیتوفاگماهی کپ قد ماهیان انگشت سازي بچه ذخیره

ماهی در هر هکتار و طول دوره  قطعه بچه 3000سازي  صورت گرفت. تراکم ذخیرههکتاري  2/1و  5/0هاي   مساحت
گونه تعویض آبی صورت نگرفت و پارامترهاي فیریکوشیمیایی آب  روز بود. در طی دوره پرورش هیچ 180پرورش 

ساعت) با  5ها  و شب 3(ظهرها  ساعت 8مدت  هروز ب انهبدر طول ش هااستخرهر یک از . داشتقرار روزانه ورد پایش م
دستگاه  و با کمک یکمشخص دستگاه هواده و هواساز، هوادهی شدند. در طول دوره پرورش، در یک بازه زمانی  سه

سنجی  صورت جداگانه توزین و طول هب گونه ی از هرماهعدد  15(بیومتري)؛  سنجی کش زیست ترازوي دیجیتال و خط
 9/4387±5/425و  07/8±07/0، 61/6±53/0 ترتیب: آب مزارع نیشکر به در زه  TDSو EC ،pHشدند. روند تغییرات 

در طی دوره بود.  43/8±24/0و  ppt 36/0±22/7ترتیب:  به هاآب استخر pHو  EC . متوسط هدایت الکتریکیبود
، 5/798، 5/1248ترتیب:  هدر پایان دوره ب )اي نقره کپور( فیتوفاگماهی کپور، آمور، سرگنده و  طولمیانگین وزن و 

   هکتار 7/1و کل ماهی برداشت شده از سطح متر  سانتی 95/40و  35/40، 1/35، 9/38گرم و  1069و  5/1361
تولیدي اهیان . در پایان دوره پرورش؛ مودب 88/4 ماهی کپور ضریب تبدیل غذایی و کیلوگرم 5083 :(دو استخر) برابر با

هاي ویروسی و باکتریایی و همچنین تجمع فلزات سنگین مورد  توسط آزمایشگاه اداره دامپزشکی استان از نظر بیماري
   .باشد داراي کیفیت مناسب میجهت مصارف انسانی  اناهیگوشت مآزمایش قرار گرفتند و مشخص گردید که 

  

   Cyprinidae، خان کوچککشت و صنعت میرزاب نیشکر، کپورماهیان، آ زه کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 پروري با ایجاد اشتغال در بخش اصلی آبزي

ها (اشتغال  (اشتغال مستقیم) و در دیگر بخش
کند و در شرایطی  ) به کاهش فقر کمک میغیرمستقیم

که فشار جمعیت در حال افزایش، تخریب محیط 
اشت و شکار از طریق زیست یا کاهش دسترسی، برد
عنوان یکی از  سازد، به ماهیگیري طبیعی را محدود می

الگوهاي اساسی و درخور تامل روستایی مورد توجه 
هاي اصلی مقابله  یکی از راه .)2005هالوارت، ( است
اي آب، متناسب با  له بحران آب، کاربرد زنجیرهأبا مس

هاي  هاي مختلف و بخش تغییر کیفیت آن در کاربري
لقلري و  ؛2010تورکی،  ال( باشد متنوع مصرف می

    .)2005همکاران، 
ت و ها براي پرورش ماهی کمی در شناسایی مکان

کننده تولید بوده که کیفیت آب از عوامل مهم محدود
ها را به درستی تعیین  ریزي خوب آن با برنامه دبای

بخشی از  یا آب مازاد، 1آب زه .)1997آگرادي، ( نمود
زمینی حوزه است که سبب سطحی و زیر منابع آب

شود و باید از طریق زهکشی  دار شدن اراضی می زه
آب ممکن است ناشی از بارندگی،  تخلیه گردد. زه
آبیاري، جریانات سطحی و نشت  ذوب برف، آب

 ها، یز و طغیان رودخانهسطحی از اراضی مجاور، سررزیر
هاي آبیاري و صعود سطح ایستابی  نشت از کانال

تحت فشار)،  -شد. عواملی چون روش آبیاري (ثقلیبا
فیزیوگرافی (توپوگرافی، شکل زمین)، شبکه آبراهه، 

هاي  بندي خاك، ویژگی ناپذیر، الیه عمق الیه نفوذ
پذیري سطحی، هدایت  هیدرودینامیکی خاك (نفوذ

 شوري،( هیدرولیکی) و خصوصیات شیمیایی خاك
دار  یم بر زهمستق طور غیر هب کسر آبشویی، قلیائیت)

ها در  آب طور معمول، زه ثرند. بهؤشدن اراضی م
تري برخوردار  مقایسه با آب آبیاري از کیفیت پایین

باشند. در مناطقی که با کمبود آب آبیاري مواجه  می

                                                
1- Springlet or Draina water 

آب براي تکمیل منابع آب از  هستند، استفاده از زه
عالوه با استفاده از  هاهمیت خاصی برخوردار است. ب

ها  آب اي آبیاري، مشکالت ناشی از تخلیه زهآب بر زه
به حداقل رسیده و احتمال آلودگی منابع آب نیز 

آب کشاورزي در حجم  یابد. اهمیت زه کاهش می
است که بخش توجه و غیرمتمرکز بودن این منابع  قابل

ه مصرف واقعی گیاه نرسیده و زیادي از آب آبیاري ب
آب  زه شود. آب خارج می صورت زه در نهایت به

ترین منابع  توجه مهم لکشاورزي با توجه به حجم قاب
  شوند.  هاي برگشتی را شامل می آب

گرمسیري و گرمسیري که دماي آب  در مناطق نیمه
درجه  30تا  15حداقل در نیمی از طول سال بین 

آبی  ، شرایط براي پرورش ماهیان گرمگراد است سانتی
تاً در . پرورش این نوع ماهیان عمدمساعد است

اي  صورت پرورش چندگونه استخرهاي خاکی و به
با شروع پرورش ماهی استان . گیرد صورت می

دلیل داشتن منابع آبی فراوان، دوره  خوزستان نیز به
هاي مناسب پرورش آبزیان؛ از  نوري طوالنی و زمین

اولین مناطقی بود که مورد توجه جهت پرورش ماهیان 
نواده، ماهیانی که گرمابی قرار گرفت. از این خا

طور مختصر شرح داده  شوند به تر پرورش داده می بیش
   :شوند می

  هاي الزم براي رشد ماهی، آب (مقدار، متغیر
   ، شوري، عوامل زندهpHعمق، درجه حرارت، 

جود در آب استخرها) و بافت گیاهی و جانوري مو
پروري  باشند. آبزي اسیدي یا قلیایی بودن) میخاك (

ها  ز غذاهاي بر پایه آبزیان را براي انساندرصد ا 47
 هاي گزارش .)1991(ویبان و سونی،  کند تامین می
ماهیان در م کپورأدر زمینه مزایاي پرورش تومتعددي 

اي  گونه استخرهاي خاکی در مقایسه با پرورش تک
 تریپاتی، ؛1377زاده،  مرتضوي( این آبزیان وجود دارد

ستی در کاهش ثر زیؤهاي م یکی از روش )1989
TSS  وBODهاي آبزي با رژیم  ؛ استفاده از گونه
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رسد  نظر می غذایی فیلتراسیون پیوسته است. به
هاي مناسبی  هایی از خانواده کپورماهیان گزینه گونه

راد و  نادري( هاي کیفی آب باشند جهت بهبود شاخص
 غذا، بر برخی پژوهشگران عالوه) 1397همکاران، 

 ضریب هاي شاخص میزان بر را pH و اکسیژن میزان
(اسمات و  دانستند ثرؤم افزایش وزن و ویژه رشد

  )2005آدمز، 
سنجی پرورش  هدف از انجام این مطالعه امکان

 آب مزارع نیشکر و کپورماهیان گرمآبی با کمک زه
یک فرصت اقتصادي  آب در ایجاد استفاده بهینه از زه

در  پژوهش جا که این از آنباشد.  در استان و کشور می
پروري است  پی توسعه دانش کاربردي در زمینه آبزي

هاي آتی  ریزي تواند راهنماي برنامه و نتایج حاصله می
ترتیب این  ، بدینپروري قلمداد شوند در توسعه آبزي

 توان کاربردي دانست.  را از لحاظ هدف؛ می پژوهش

  
  ها مواد و روش

 کشت و در 1397 تابستان در یآزمایشطرح  این
براي  .شد انجامخان  کوچک صنعت نیشکر میرزا

 5/0و  2/1استخر خاکی دو اجراي این آزمایش از 
مترمربع) در جوار کارخانه شکر  17000هکتاري (

کیلومتري  55به فاصله تقریبی  کشت و صنعت
رجه و عرض د 23 و 48 خرمشهر و بین طول شرقی

  متر از سطح  8/6درجه با ارتفاع  92 و 30 شمالی
ماهیان  بچه 3/3/1397استفاده گردید. در تاریخ یا در

کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با از قد  انگشت
نظر منتقل  موردهاي به استخرگذراندن یک زمستان 

در طول  دو بار در روزماهیان  بچهتغذیه . ندگردید
شیمیایی آب  دوره پرورش انجام شد. متغیرهاي فیزیکو

اساس  عت و برآزمایشگاه مرجع کشت و صن توسط
توسط  آب هاي استاندارد انجام شد. کدورت روش

دیسک و دماي آب توسط دماسنج دستگاه سشی 
گراد) ثبت گردید. جهت  سانتی 1/0(با دقت  اي جیوه

و برآورد میزان غذا، اهیان بررسی روند رشد م
 4/4/1397از تاریخ اهیان سنجی از م گیري و زیست نمونه

 گرم) 1/0(با دقت  یجیتالدستگاه ترازوي د توسط یک
 دلیل هکپور و آمور ب تغذیه ماهی براي گردید.محاسبه 

کنستانتره و علوفه مرغوب از منابع  به دسترسی عدم
، سرشاخه نیشکر و نی جو، کلزا غذایی در دسترس مانند

 توجه با تغذیه میزان و گرفت قرار استفاده مورد وحشی
 جدول اساس برو  آب حرارت درجه زنده، توده میزان به

 )پاك فرید( پرور دوره مختلف هاي ماه در تغذیه
روز پرورش  180در طی مدت  محاسبه گردید.

هار چدر طول با توزیع ، کلزا + جوکیلوگرم  11545
  مصرف گردید. 1 شرح جدول به ؛دیواره استخر

  
  . در طول دوره پرورشي مصرفی کپورماهیان ذاغ و نوع میزان -1 جدول

  وعده غذایی  ع غذانو  نوع ماهی
  ر روز 

  شده میزان مصرف
  (کیلوگرم)

  جمع کل غذا
  (کیلوگرم)

  توضیحات

  11545  1612+9933  2  کلزا + جو  کپور
و  مقداري از غذا توسط آمور

  شده مصرف ماهیان وحشی

  ماه اول دوره یونجه مصرف شد یک  2300  800+500+1000  2  وحشی نی + سرشاخه + یونجه  آمور

  توسط کودهاي حیوانی  -  -  -  پالنکتون طبیعی  گیتوفافسرگنده و 
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با کم کردن وزن  Weight Gainدرصد افزایش وزن 
دست  هنهایی از وزن اولیه و تقسیم نتیجه بر وزن اولیه ب

دهنده درصد افزایش وزن در طول دوره  آید و نشان می
  . )2003(ارگون و همکاران،  باشد پرورش می

  

درصد افزایش وزن   WG = Wf - Wi / Wi ×100 
  

 . گرم وزن ثانویه Wf، اولیه گرم وزن Wiکه در آن، 
  

بیانگر  Specific Growth Rateضریب رشد ویژه 
باشد که با  میزان رشد ماهی در طول دوره پرورش می

کم کردن لگاریتم نپري وزن نهایی از لگاریتم نپري وزن 
(دوره آزمایش بر حسب روز)  اولیه بر دوره پرورش

   ).1993(واتانابل و همکاران،  گردد می محاسبه
  

 =SGR ویژه    رشد ضریب درصد  
(lnWf - lnWi × 100) / t × 100  

  

 lnWf، اولیه وزن لگاریتم نپري lnWiکه در آن، 
  . طول دوره پرورش t، لگاریتم نپري وزن ثانویه

  

همان  Condition Factorشاخص وضعیت 
گرم) بر ( ضریب چاقی است که با تقسیم وزن ماهی

شود و  متر) محاسبه می (سانتی توان سوم طول ماهی
تر باشد، وزن نسبت  چه مقدار ضریب چاقی بزرگهر

توان  به طول معینی از ماهی؛ باالتر خواهد بود که می

تر است  تر و رشد آن بیش ماهی چاق نتیجه گرفت
  . )1996(بکان و همکاران، 

 افزایش درصد ،ویژه رشد ضریب محاسبه براي
 شد استفاده زیر رابطه زو شاخص وضعیت ا زنو

   .)2003(ارگون و همکاران، 
 

وضعیت صدرصد شاخ:   CF(K)= Wi/L3 × 100 
  

متر توان سوم  سانتی L3، ماهی گرم وزن Wiکه در آن، 
 . طول ماهی

 

یافته در جهت آبگیري و جبران آب تبخیرشده یا نفوذ
آب  بستر و دیواره استخر خاکی در طول دوره پرورش،

طور مستقیم توسط الکتروپمپ  هکش مزارع نیشکر ب زه
سازي آب و شکوفایی پالنکتونی  منتقل گردید. براي غنی

(شیرابه کود مرغی، کود  مرغی، کود گاوي و معجون کود
هاي  اوره و مالس نیشکر) به استخر افزوده شد. داده
 افزار حاصل از مراحل مختلف آزمایش با استفاده از نرم

با مقایسه  تب مینیافزار آماري  و نرم اکسلترده صفحه گس
  .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتی ها و سطح میانگین

  
  نتایج

شرح  دست آمده از این مطالعه به هنتایج کلی ب
   باشد. می 2جدول 

  
  . آب مزارع نیشکر با زهکپورماهیان دست آمده از پرورش آزمایشی  هنتایج ب -2 جدول

  میزان  موضوع
  7/1  طح زیرکشت (هکتار)س

  3000  (قطعه) سازي در هر هکتار تراکم ذخیره
  3/3/1397  سازي در استخر تاریخ ذخیره

 30/8/1397  تاریخ برداشت

  180  روزهاي پرورش
  5083  (کیلوگرم) کل ماهی برداشت شده

  11545  (کیلوگرم) میزان غذاي مصرفی
  88/4  *ضریب تبدیل غذایی کپور

  . توسط ماهیان وحشی مصرف شده است مقداري از غذا *
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بر اساس مطالعه صورت گرفته تغییرات وزنی 
شرح  به 3اساس جدول  یافته بر ماهیان پرورشکپور

  باشد. ذیل می
  

تغییرات رشد روزانه، متوسط رشد و میانگین طول 
 1 شکلو  4شرح جدول  یافته در ماهی کپور به افزایش

  باشد. می

  . کپورماهیان در طول دوره پرورش شدعملکرد رنتایج  -3جدول 

  نوع
  ماهی

  درصد 
  رهاسازي

متوسط 
 وزن اولیه

  (گرم)

  وزنمتوسط 
  (گرم) نهایی

  میزان تولید 
 هر مترمربع در

  (گرم)

  درصد 
  بازماندگی

  متوسط 
 رشد روزانه

  (گرم)

افزایش 
   وزن
WG  

ضریب 
رشد ویژه 

SGR  

شاخص 
  وضعیت

K  یاCF 

  12/2  96/3  8/124  97/6  75/92  24/104  5/1248  1  30  کپور

  85/1  82/2  7/158  43/4  59/80  59/38  5/798  5  20  آمور

  07/2  01/3  9/225  57/7  82/58  12  5/1361  6  5  سرگنده

  56/1  04/3  5/236  95/5  91/99  18/144  1069  5/4  45  فیتوفاگ

  
  . آب مزارع نیشکر با زهماهی کپور  طولی وضعیت میانگین وزن و رشد -4 جدول

  179  115  100  80  60  30  1  زهاي پرورشتعداد رو
  5/1248  1040  5/940  590  465  219  1  میانگین وزن (گرم)
  5/208  5/99  5/350  125  246  218  -  افزایش وزن(گرم)

  26/3  63/6  53/17  25/6  2/8  27/7  -  متوسط رشد روزانه(گرم)
  9/38  36  23/31  75/29  6/21  17  3/1  میانگین طول (سانتی متر)
  9/2  77/4  48/1  15/8  6/4  7/15  -  افزایش طول(سانتی متر)

  05/0  32/0  07/0  41/0  15/0  52/0  -  متوسط طول روزانه(سانتی متر)
  

تغییرات رشد روزانه، متوسط رشد و میانگین طول 
 شکلو  5شرح جدول  افزایش یافته در ماهی آمور به

  باشد. می 1
  

ن طول تغییرات رشد روزانه، متوسط رشد و میانگی
و  6شرح جدول  افزایش یافته در ماهی سرگنده به

  باشد. می 1شکل 

  . آب مزارع نیشکر ماهی آمور با زه طولی وضعیت میانگین وزن و رشد -5 جدول
  179  115  100  80  60  30  1  تعداد روزهاي پرورش

  5/798  5/680  5/601  490  5/368  281  5  میانگین وزن (گرم)
  118  79  5/111  5/121  5/87  276  -  (گرم) افزایش وزن

  84/1  27/5  57/5  08/6  92/2  2/9  -  (گرم) متوسط رشد روزانه
  1/35  1/33  30  5/28  3/25  1/17  9/3  متر) میانگین طول (سانتی

  2  1/3  5/1  2/3  1/8  2/13  -  متر) (سانتی افزایش طول
  03/0  21/0  08/0  16/0  27/0  44/0  -  متر) (سانتی متوسط طول روزانه
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  . آب مزارع نیشکر ماهی سرگنده با زه طولی وضعیت میانگین وزن و رشد -6 جدول
  179  115  100  80  60  30  1  تعداد روزهاي پرورش

  5/1361  1132  5/840  5/672  5/475  5/328  6  میانگین وزن (گرم)
  5/229  5/291  168  197  147  5/322  -  (گرم) افزایش وزن

  59/3  43/19  4/8  85/9  9/4  75/10  -  (گرم) متوسط رشد روزانه
  35/40  05/36  9/33  32  1/28  7/16  8/4  متر) میانگین طول (سانتی

  3/4  15/2  9/1  9/3  4/11  9/11  -  متر) (سانتی افزایش طول
  07/0  14/0  1/0  2/0  38/0  4/0  -  متر) (سانتی متوسط طول روزانه

  
تغییرات رشد روزانه، متوسط رشد و میانگین طول 

و  7شرح جدول  فاگ بهافزایش یافته در ماهی فیتو
  باشد. می 1 شکل

پایش متغیرهاي فیزیکوشیمیایی در طوي دوره 
  باشد.    می 8شرح جدول  پرورش به

  
  .آب مزارع نیشکر ماهی فیتوفاگ با زهطولی  وضعیت میانگین وزن و رشد -7 جدول
  179  115  100  80  60  30  1  تعداد روزهاي پرورش

  1069  5/749  5/613  400  250  129  5/4  میانگین وزن (گرم)

  5/319  136  5/213  150  121  5/124  -   (گرم) افزایش وزن

  99/4  07/9  68/10  5/7  03/4  15/4  -   (گرم) متوسط رشد روزانه

  95/40  2/39  5/37  25/32  15/23  2/15  6/3  متر) میانگین طول (سانتی

  75/1  7/1  25/5  1/9  95/7  6/11  -   متر) (سانتی افزایش طول

  03/0  11/0  26/0  45/0  27/0  39/0  -   متر) (سانتی نهمتوسط طول روزا

  

  
  

  . ب نیشکر در طول دوره پرورشآ روند تغییرات رشد کپورماهیان با زه -1شکل 
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  . در کل دوره پرورش آبمتغیرهاي فیزیکی و شیمیایی  -8 جدول
 pHاسیدیته  )cm( کدورت  )oC( دما )ppt( شوري  متغیر

  نمونه آب

قل
حدا

کثر  
حدا

گین  
میان

قل  
حدا

کثر  
حدا

گین  
میان

قل  
حدا

کثر  
حدا

گین  
میان

قل  
حدا

کثر  
حدا

گین  
میان

  

  28/8  5/8  6/7  3/17  23  15  2/25  5/29  21  15/6  6/7  9/5  نیشکر آب زه

  43/8  6/8  5/7  56/36  70  19  95/28  33  22  44/7  10  1/8  هااستخر آب

  
 صورت گرفته بر روي فاکتورهايبررسی در 

و  میانگین رشفیزیکوشمیایی در طول دوره پرو
   3و  2 هاي شکلطبق  pHو  EC انحراف معیار

) ها(آب ورودي به استخر آب مزارع و زه ر استخرد
 ،ppt 35/0± 44/7 عبارت است از: ترتیب به

  . ppt 51/1± 15/6، 08/0± 28/8و  16/0±43/8
  

  
  

  .ول دوره پرورشب نیشکر در طآ کپورماهیان با زه در طول دوره رشد EC روند تغییرات رشد -2شکل 
  

  
  

  .ب نیشکر در طول دوره پرورشآ کپورماهیان با زه در طول دوره رشد pHروند تغییرات رشد  -3شکل 
  



 1398) پاییز 3)، شماره (8برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

68 

در طول (شفافیت)  و کدورتدماي آب استخر 
و  4 هاي شکلدوره پرورش دچار تغییراتی بود که در 

  گردد.   مشخص می 5

هاي مختلف کپورماهیان در  میزان برداشت گونه
  . گردد مالحظه می 5 شکلل دوره پرورش در طو

  

  
  

   .ب نیشکر در طول دوره پرورشآ کپورماهیان با زه روند تغییرات کدورت در طول دوره رشد -4شکل 

  

  
  

   .بآ یافته با زه ماهیان پرورشمیزان برداشت نهایی کپور -5شکل 
  

  گیري بحث و نتیجه
در میانگین تولید  پژوهشبا توجه به نتایج این 

که با توجه به  بود کیلوگرم 2989واحد سطح برابر با 
که اولین سال پرورش ماهی در این استخرهاي  این

درصد  75(در سال اول حدود  باشد خاکی می

است) و از طرفی متوسط برداشت بعدي هاي  سال
کیلوگرم در هر هکتار است؛ این میزان  3300استان 

ین تر بیش باشد. بخش و اقتصادي می برداشت رضایت
 8/1441میزان  بهتولید مربوط به ماهی فیتوفاگ 

 ترین تولید مربوط به ماهی سرگنده کیلوگرم و کم
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کیلوگرم در هر هکتار بود که در  120میزان  به
بعضی  پژوهشخصوص ماهی فیتوفاگ با نتایج 

خصوص ماهی سرگنده  پژوهشگران مطابقت و در
  ).1388و همکاران،  (مینابی منافات دارد

دست آمده در این  هب FCRضریب تبدیل غذایی 
این ضریب تبدیل قسمتی از  .بود 88/4 پژوهش

صورت  هدلیل وجود سایر آبزیان وحشی که غالباً ب هب
تخم به داخل استخر راه یافته و سپس با همسفرگی با 

با توجه به اند.  باعث افزایش این ضریب شدهاهیان م
گردد  بینی می یششدن آب در طول دوره پرورش پ غنی

، ی با ممانعت از ورود آبزیان وحشیهاي آت در سال
دار به  طور معنی هبتوان ضریب تبدیل غذایی را ب

هاي جهانی نزدیک نمود. همچنین عامل استاندارد
، وجود پژوهشی در کاهش بازماندگی در این اصل

 نآب مزارع نیشکر به درو یافته از زه آبزیان وحشی راه
  باشد.  شی میپرور هاياستخر

هاي  ماهیان همواره در محیط آبی درگیر تنش
گوناگون محیطی هستند و تغییر در کیفیت آب، 
فاکتورهاي محیطی، شرایط فیزیولوژیکی خود ماهی و 

براي یک عاملی  میزان تراکم ماهی در واحد حجم، هر
(کویپودز و جونجارانجال،  ایجاد تنش در ماهی هستند

مانند افزایش یا کاهش  هاي دیگري تنش.  )2011
شوري، به هم خوردن شرایط اسمزي، کاهش اکسیژن، 

زا و افزایش آمونیاك نیز عوامل دیگري  عوامل بیماري
هستند که در آبزیان موجب ورود استرس و بروز 

) مطالعات نشان داده 2002بارتون، ( شوند  تلفات می
هایی از ماهیان  گونه و رشد مانی است که امکان زنده

خانه شهر بوشهر  نتی در فاضالب خروجی از تصفیهزی
ی پژوهش) همچنین در 2008آقارخ، ( وجود دارد

کمان در  آالي رنگین بازماندگی و رشد ماهی قزل
بیرگیت و ( شده ثابت شده است فاضالب تصفیه

). در پژوهشی دیگر بازماندگی و رشد 2004همکاران، 
خانه  یه(کپور و فیتوفاگ) در تصف باالي کپورماهیان

راد و همکاران،  نادري( شهر قم گزارش شده است
میزان بازماندگی ماهی کپور  دیگر یپژوهشدر . )1397

کالچر)  (پلی اي و آمور در سیستم پرورش چندگونه
منصوري ( درصد گزارش شده 50و  50ترتیب  به

حاضر بسیار  پژوهش) که از 1395طایی و همکاران، 
 باشد.   تر می کم

در ماهی  SGRترین میزان  بیش هشپژور این د
دست آمد. این  هترین آن در ماهی آمور ب کپور و کم

تر از سرگنده بود اما این  بیشفیتوفاگ متغیر در ماهی 
که ماهی  دلیل اینرسد  نظر می به .دار نبود معنیاختالف 
ترین میزان رشد ویژه را دارد ناشی از کمبود  آمور کم

ر طول دوره پرورش بوده (یونجه) د علوفه تامین شده
ترتیب  به پژوهشدر این  GWترین میزان  یشباست. 

در ماهی فیتوفاگ، سرگنده، آمور و کپور مشاهده 
  گردید. 

که تنها منبع  آب مزارع نیشکر میزان شوري زه
بوده است در طول دوره  پژوهشتامین آب این 

گرم در لیتر بوده است. در  7/6و  9/5 پرورش بین
گونه تعویض آبی صورت نگرفته و  هیچطول پرورش 

  آب تبخیر شده به استخر پرورش اضافه شد.  تنها
منبع آب  -آب مزارع نیشکر زه pHگیري  اندازه

بوده  6/7تا  8/5 در طول پرورش در محدوده -استخر
است. میزان مناسب این متغیر براي استخرهاي 

 ،زاده مرتضوي( 7-5/8ر محدوده کپورماهیان دپرورش 
مورد نظر  هايآن در استخرمیزان باشد که  ) می1377

بوده که با مطالعات  5/7-6/8در طول دوره پرورش 
که  ستا مطابقت داشته و نشانگر آن پژوهشگرانسایر 

pH جهت پرورش آبزیان مورد آب مزارع نیشکر  زه
  قبول است. 

  
  رهیافت ترویجی

با توجه به بحران آب در کشور و جهان بدیهی 
آن  بایدپروري،  ي توسعه فعالیت آبزياست که برا
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پروري  دسته از منابع آبی که توان باالیی براي آبزي
  نتایج این مطالعه  .دارند، در اولویت قرار گیرند

در  )Cyprinidae( نشان داد که پرورش کپور ماهیان
، پژوهشگرانپذیر بوده و  نیشکر امکان مزارع آب زه

ید نگاه خود را دهندگان و مسئولین دولتی با پرورش
برداري از  آبی تغییر داده و در جهت بهره عبه این منب

با ترویج چنین  آن تعاریف جدیدي را ارائه دهند.
پروري در  توان به توسعه آبزي هایی می فعالیت
هاي کوچک و افزایش مصرف سرانه ماهی در واحد

تر  ادامه بررسی و نتایج دقیقکشور امیدوار بود. 
  .باشد تر می بیش هاي وهشپژمستلزم انجام 
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