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 هاترین یافتهمهم

 کمان تاثیرگذار آالی رنگینماهیان قزلگشایی، بقا و رشد الرو در بچهدرصد تخمداری بر طور معنیشدت نور به

 بود.

  لااوک)  355درصاادو و  23±23/1لااوک)   05باااالترین درصااد ت ااریی در تیمارهااای تواا  شاادت نااور

 .داری با یکدیگر نداشتنددرصدو مشاهده شد که اختالف معنی 67/5±11/25 

 تواناد رشاد لاوک) مای 1555تاا  355کند که نوسان شدت نور در موادوده اضر پیشنهاد مینتایج توقیق ح

عنوان الگوی تنظیم شدت نور در پرورش تجاری مورد است اده قرار کمان را بهبود بخشیده و بهآالی رنگینقزل

 گیرد.  

 

 

 

 

 ، پرورش، ناهنجاری، بقا ضریب تبدیل غذایی هاي کلیدي:واژه

 

 20-201-21  شماره شناسهبا  یقاتیطرح توق افته:یمنبع 

 

 مومد سوداگربگلو، عباسعلی حاجی :ه)گان(نویسند

 

 

 

 و Oncorhynchus mykissکمان  آالی رنگینماهیان قزلشد الرو در بچهگشایی، بقا و راثر شدت نور بر درصد تخم عنوان:

 

 15-453-19 شماره:

 99/91/9411   تاریخ:

 علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

صویوی از شرایط بهینه مویطی و اختصاصی هر گونه اس  تا رشد و بقا را  پروری در شناخ موفقی  در آبزی

عوامل مهم مویطی اس  که بر رفتار، تغذیه و رشد آبزیان موثر اس . با این  به حداکثر برساند. شدت نور یکی از

منظور مطالعات متعددی بهوجود، اطالعات اندکی در زمینه تنظیم شدت نور در پرورش تجاری ماهیان وجود دارد. 

تواند موجب  میشدت نور باالهای خاصی از ماهیان انجام شده اس . بررسی شدت نور بهینه برای رشد و بقای گونه

 های ماهیان شود.افزایش زمان تغذیه و بهبود رشد و بقا در بسیاری از گونه

جا که شدت نور را ماهیان برای رشد و تکامل طبیعی نیازمند یک حداقل آستانه شدت نور کم هستند. از آن

پذیر اس . بنابراین پژوهش در زمینه شدت نور توان دستکاری و مدیری  کرد؛ بهبود رشد و بقای الروها نیز امکانمی

مطالعه حاضر کمان حائز اهمی  اس . آالی رنگینهای پرورش ماهی قزلمنظور تالش در جه  پیشرف  تکنیکبه

 کمان انجام شد.آالی رنگینمنظور بررسی اثر شدت نور برای تعیین شدت نور بهینه برای رشد و بقای قزلبه

 

 

 )شرح مساله(مقدمه 

موجاب باه حاداقل  هااگااهت رییخواری در و همجن) کی ی  پایین تخم، نرخ بقای پایینهایی نظیر مودودی 

سازی پارامترهای مویطی نظیر شدت نور منجر به بهبود نرخ رشد و بقاا گردد. بهینهرسیدن تولید و بقای ماهیان می

نیااز مهمای در تیامین دهد. یافتن میزان شدت نور بهینه پیشهای تولید را کاهش میشده و دوره پرورش و هزینه

غیرزنده موثر بار فعالیا  مااهی، شادت ناور کمان اس . در میان عوامل متعدد آالی رنگینایدار پرورش قزلتوسعه پ

نقش حیاتی و مهمی را در شرایط پرورش دارد که بسته به نوع گونه و مرحله تکاملی آن باید در مودوده معینی قرار 

لاوک)  355لوک) و  05ر تیمارهای تو  شدت نور د گشاییتخمنتایج ما نشان داد که باالترین درصد  داشته باشد.

 355ترین درصد الرو معیوب در شدت ناور پایین. وP<50/5  داری با یکدیگر نداشتندمشاهده شد که اختالف معنی

لوک) منجر به حصاول بهتارین ضاریب  3555و  1555شدت نورهای در انتهای دوره آزمایش، . لوک) مشاهده شد

ویژه در تیمار شدت ناور باالترین نرخ رشد . وP<50/5  داری با یکدیگر نداشتندتالف معنیتبدیل غذایی شدند که اخ

لوک) باالترین نارخ بقاا را نشاان داد.  1555روزه آزمایش، شدت نور  25پ) از دوره . وP<50/5  بود لوک) 3555

کمان آالی رنگینند رشد قزلتوالوک) می 1555تا  355کند که نوسان شدت نور در مودوده این نتایج پیشنهاد می

 عنوان الگوی تنظیم شدت نور در پرورش تجاری مورد است اده قرار گیرد.  را بهبود بخشیده و به
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلمشتمل باطالعات تکمیلی )

 .)تخم چشم زده تا پایان روز دهم( 9کمان در مرحله آالی رنگینهای رشد و درصد بازماندگی قزلپارامترنتایج  -9جدول 

گرادودما  سانتی شدت نور  لوک)و گرمووزن تخم  میلی   درصد ت ریی طول دوره ت ریی  ساع و 

05 13/0 ±5/0 a 63/22 ±1/30 a 1/20 ±1/01 a 23 ±1/23 a 

355 13/32 ±5/33 a 62/05 ±3/32 a 1/22 ±1/22 a 25/11 ±5/67 a 

1555 13/52 ±5/00 a 61/22 ±3/21 a 1/35 ±2/16 b 32/60 ±3/11 b 

3555 13/0 ±5/0 a 62/75 ±1/30 a 1/06 ±7/21 c 30/53 ±3/37 b 

 و با یکدیگر دارند.  P<50/5دار  و که دارای حروف مت اوت هستند اختالف معنیخطای معیار ±هایی  میانگین در هر ستون میانگین
 

 

 .)روز یازدهم تا پایان روز بیستم( 2کمان در مرحله آالی رنگینرشد و درصد بازماندگی الرو قزل پارامترهاینتایج  -2جدول 

شدت نور 

  لوک)و

 طول الرو

مترو میلی  

 وزن الرو

وگرم میلی  

فعالتکمیل شنای   

  ساع  پ) از ت رییو

درصد الرو معیوب 

  ناهنجاریو
 درصد بقا

05 17/32 ±5/32 a 120 ±0 b 303/35 ±6/22 c 5/23 ±5/73 ab 33/52 ±3/17 ab 

355 17/15 ±5/16 a 103 ±3/61 a 315/35 ±7/52 c 5/25 ±5/25 b 25/50 ±3/26 a 

1555 17/35 ±5/37 a 121 ±2/75 b 330/75 ±7/21 b 3/17 ±5/03 a 33/30 ±2/12 bc 

3555 17/25 ±5/25 a 122 ±2/75 b 210/75 ±6/32 a 1/63 ±1/11 a 35/23 ±1/37 c 

 و با یکدیگر دارند.  P<50/5دار  خطای معیارو که دارای حروف مت اوت هستند اختالف معنی ±هایی  میانگین در هر ستون میانگین
 

 

 . )روز بیست و یکم تا پایان پنجاه و پنجم( 4کمان در مرحله آالی رنگینزماندگی الرو قزلرشد و درصد با پارامترهاینتایج  -4جدول 

الرو  گرمووزن  شدت نور  لوک)و  درصد بقا نرخ رشد ویژه ضریب تبدیل غذایی 

05 5/22 ±5/15 b 5/33 ±5/52 a 0/73 ±5/25 b 33/77 ±2/01 a 

355 1/10 ±5/50 b 5/61 ±5/51 ab 0/62 ±5/33 b 30/22 ±5/06 a 

1555 1/20 ±5/12 a 5/70 ±5/53 b 7/70 ±5/27 a 36/22 ±2/31 a 

3555 1/51 ±5/53 b 5/66 ±5/56 ab 0/36 ±5/37 b 36/77 ±3/53 a 

 و با یکدیگر دارند.  P<50/5دار  خطای معیارو که دارای حروف مت اوت هستند اختالف معنی ±هایی  میانگین در هر ستون میانگین
 
 

 . )روز پنجاه و ششم تا پایان روز نود( 3کمان در مرحله آالی رنگیننتایج پارامترهای رشد و درصد بازماندگی الرو قزل -3ول جد

 درصد بقا نرخ رشد ویژه ضریب تبدیل غذایی وزن الرو  گرمو شدت نور  لوک)و

05 7/15 ±5/03 b 1/56 ±5/11 a 0/22 ±5/11 ab 36±3 c 

355 7/31 ±5/01 b 5/26 ±5/15 a 0/56 ±5/23 b 25/77 ±1/51 ab 

1555 3/35 ±5/21 a 5/63 ±5/52 b 0/17 ±5/33 b 21/77 ±3/01 a 

3555 3/52 ±5/10 a 5/31 ±5/51 b 0/31 ±5/31 a 22±0/32 ab 

 ا یکدیگر دارند.  و بP<50/5دار  خطای معیارو که دارای حروف مت اوت هستند اختالف معنی ±هایی  میانگین در هر ستون میانگین

 


