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 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

سازی بر رشد و پارامترهای هماتولوژیک ماهی کوی های مختلف ذخیرهای در تراکمهای مختلف تغذیهدر تحقیق حاضر اثر استراتژی 

(Cyprinus carpio var. Koi ) 6ها در روز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ماهی 45مدت گرم و به 44/3±27/0با میانگین وزن 

( و مخزنعدد ماهی در  10(، تراکم پایین )20C( و تغذیه در حد سیری )مخزنعدد ماهی در  20تکرار شامل، تراکم باال ) 3تیمار آزمایشی در 

(، تراکم باال و 10Rسیری ) %50(، تراکم پایین و تغذیه در حد 20Rسیری ) %50(، تراکم باال و تغذیه در حد 10Cتغذیه در حد سیری )

روز  15های رشد و تغذیه هر گیری شاخصسنجی ماهیان و اندازه( درنظر گرفته شد. زیست10S(،  تراکم پایین و گرسنگی )20Sسنگی )گر

عمل آمد. نتایج نشان داد در پارامترهای گیری پارامترهای خونی بهبار انجام گرفت. در پایان دوره آزمایش خونگیری از ماهیان جهت اندازهیک

شد  ماهیان مشاهده  شده و فاکتور وضعیت فاکتورهای وزن کسب داری برمعنی در تراکم مختلف اثر ایماهی کوی با اعمال توام استراتژی تغذیهرشد 

(05/0P<پارامتر .) 20های رشد در تیمارهایC   10وC چنین با بررسی نتایج آنالیز خون ماهیان اعمالنسبت به سایر تیمارها باالتر بود. هم 

(. نتایج >05/0Pهای سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفیل ماهیان مشاهده شد )گلبول تعداد داری درای در تراکم مختلف تفاوت معنیاستراتژی تغذیه

 کوی دارد. که تغذیه در حد سیری در تراکم باال و پایین تاثیر مثبتی بر روی عملکرد رشد و پارامترهای هماتولوژیک ماهیان پژوهش کنونی نشان داد
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 مقدمه

رشد روز افزون جمعیت جهان سبب شده است تا بشر به استفاده        

از منابع غذایی جدید، ازجمله منابع پروتئینی حیوانی روی آورد و از 

هاست که آبزی پروری در جوامع مختلف در حال انجام این رو قرن

تواند به امنیت پروری میرشد صنعت آبزی. (Lee ،2001 و Lee) است

خصوص کشورهای در حال توسعه کمک غذایی کشورهای مختلف و به

عنوان یک منبع (. گوشت ماهیان به1387شایانی کند )جعفریان، 

تر از گوشت گاو است نقش مهمی در حل پروتئینی که ارزان قیمت

 طبیعی، یطشرا . در(NEPAD ،2005) ها دارندمشکالت غذایی انسان

 دارد، بستگی جمعیت آن در محیط تراکم میزانبه ماهی بقای و رشد

تواند یک اثر محدودکننده در این حالت کمبود فضا و آب مناسب می

 . (Le Cren ،1978و  Backiel) بر روی رشد ماهی داشته باشد

 اقتصادی حیات که است مهمی عامل سازیذخیره چنین تراکمهم

رو . از این(1992و همکاران،  Papst) دهدمی نشان را تولید سیستم

زینتی جهت  ماهیان دهندگانپرورش ترین مشکالتمهم امروزه یکی از

 ایجاد آبزیان، مختلف هایپرورش گونه شرایط در تولید بازده افزایش

. (2015و همکاران،  Ebadzadeh) باشدمی پرورش فضای کافی برای

یا زمین در محیط  فضا کمبود مشکل جبران در موثر هایازجمله روش

 پروران آبزی دلیل همین سازی است. بهذخیره تراکم پرورشی، افزایش

 آبزی تولید، حداکثر به دستیابی منظوربه تا دهندمی ترجیح عمدتا  

و همکاران،  Samad) دهند پرورش ممکن تراکم باالترین را در خود

پروری بهبود مدیریت آبزی. محققین طی چند دهه اخیر برای (2014

که در ارتباط با رفاه آبزی است، مطالعات زیادی را در رابطه با تراکم 

 Turnbull) اندسازی بهینه آبزیان در محیط پرورش انجام دادهذخیره

 چونهم بسیاری تاثیر موارد تحت بهینه . تراکم(2005و همکاران، 

 فیزیکوشیمیایی طشرای آبزی، گونه و سن پرورش، مختلف هایسیستم

 Ellis؛ 2014و همکاران،  Samad) باشدغیره می و پرورش محیط

رشد، تغذیه،  جمله عملکردعوامل دیگر از چنینهم .(2002و همکاران، 

تواند تحت تاثیر مسئله تراکم فیزیولوژی، متابولیسم  و رفتار ماهی می

میزان و سرعت رشد ماهی  .(2014و همکاران،  Samad)قرار گیرد 

در طول مراحل مختلف زندگی آن تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی 

. در تراکم (Armstrong ،2002و  Sloman) کندو ژنتیکی تغییر می

و همکاران،  Stuart) اکسیژن و آلودگی آب باال کاهش محتوای بسیار

ی ماه ، عدم دسترسی به غذای کافی که در این حالت معموال (2006

 و افزایش (1990و همکاران،  Holm) کندرفتار تهاجمی پیدا می

 روی عملکرد بر چنینهم و (2013و همکاران،  Braun) ماهی متابولیسم

و  Schram؛ 2011و همکاران،  Boscolo) است ماهی تاثیرگذار رشد

تواند اثرات مثبت و یا منفی بر داری می. تراکم نگه(2006همکاران، 

 Bjo¨rnsson؛ 2007و همکاران،  Merino) داشته باشد روی رشد آبزی

 کفشک مانند هاماهی از . برخی(Brett ،1979؛ 1994و همکارن، 

تیالپیای  ،(2015و همکاران،  Andrade) (Solea senegalensis) ماهی

قطب  ، چار(1990و همکاران،  Watanabe) (Oreochromis sp.قرمز )

 نسبت (1993و همکاران،  Jorgensen)( Salvelinus alpinesشمالی )

ماهی کانالی مانند گربه دیگر برخی و مثبت اثر باال هایتراکم به

(Ictalurus punctatus) (Gatlin  ،1986و همکاران)آالی رنگین ، قزل

 ،(1987و همکاران،  Papoutsoglou) (Oncorhynchus mykiss) کمان

، (1999همکاران،  و Montero) (Sparus auratusطالیی ) سر سیم

 (2004و همکاران،  Gornati)( Dicentrarchus labraxدریایی ) باس

 از یکی عنوانبه بهینه تراکم دانستن دهد. بنابرایناثر منفی نشان می

 اساسی نقش چراکه باشد،می مطرح ضروری پرورش و مهم هایجنبه

 دارد سودآور و پایدار اقتصادیِ فرآیند یک به پروریآبزی تبدیل در

(Rafatnezhad  ،2008و همکاران). پروری ها در آبزیترین تالشبیش

سازی ترکیبات های بهبود تغذیه و بهینهپایدار در ارتباط با استراتژی

است )جعفریان،  پرورش قابل تجاری ماهیان مختلف هایگونه برای غذایی

تجاری، اعمال پروری های مربوط به غذا در آبزی(. کاهش هزینه1387

های مناسب در مواجهه با شرایط متفاوت مدیریت تغذیه و استراتژی

سازی غذا جهت رشد مناسب ماهی و کاهش طریق بهینه پرورش از

 های مربوط به مزرعه بسیار حایز اهمیت استمواد دفعی و هزینه

(Schnaittacher  ،2005و همکاران)چنین با پیشرفت صنعت . هم

ان تغذیه و گرسنگی آبزیان در محیط پرورشی، ازجمله پروری میزآبزی

 کنندعوامل مهمی هستند که کیفیت محصوالت تولیدی را تعیین می

(Park  ،2006و همکاران)های طی دوره ماهی هایگونه از . بسیاری

خاصی از زندگی خود در پاسخ به نوسانات محیطی، برای کاهش مرگ 

 معرض ایط زیستی نامطلوب درو میرشان در برابر آلودگی آب و شر

 ماندن زنده به ها را قادراین حالت آن و گیرندقرار می طبیعی گرسنگی

. (2006و همکاران،   Cho؛ 2012و همکاران،  Park) کندمی غذا بدون

های گرسنگی را مانند ماهیان ماهیان پرورشی نیز ممکن است دوره

. (Stepanowska ،2001و  Friedrich) در شرایط طبیعی تحمل کنند

های مختلف زای مهم در ماهی است و گونهگرسنگی یک عامل استرس

ط گرسنگی در وهله اول سیستم عصبی ماهی برای سازگاری با شرای

ریز را فعال کرده و در وهله دوم سبب ایجاد تغییراتی غدد درون

؛ 2012 و همکاران، Caruso) شودمی ماهی در هماتولوژیک و فیزیولوژیک

Barcellos.  ،پاسخی که هر ماهی به طول دوره (2010و همکاران .

سطح ذخایر  دهد به عواملی ازجمله سن، شرایط زیستی وگرسنگی می

دوره گرسنگی  طی .(Love ،1986و  Black) دارد بستگی شانبدن انرژی

شود. گرسنگی سبب شده و وزن ماهی کم می ذخایر انرژی بدن مصرف

؛ Jobling ،1989و  Miglavs) شودمی بدن بافت شدن هیدراته



 1399 تابستان، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

211 
 

Jobling ،1980) که این حالت تا حدودی از کاهش زیاد وزن ماهی ،

های رفتاری، کند. در این شرایط، جانوران مکانیسمجلوگیری می

داشتن پایین نگه تحرک، کاهش مختلفی ازجمله ساختاری و فیزیولوژیک

های ت و تغییر در متابولیتنرخ متابولیسم بدن، کاهش فاکتور وضعی

 گیرندکار میخون و عضله را برای استفاده از ذخایر انرژی بدن به

(Figueiredo-Garutti  ،؛ 2002و همکارانJobling ،1980) در این .

صورت از آن جایی که طول دوره گرسنگی به منظور ادامه حیات آبزی 

شود، های بدن میکاهش شدید در ذخایر انرژی و تحلیل بافت منجر به

توان انتظار داشت که در صورت ادامه داشتن گرسنگی، رشد پس می

کوی  . ماهی(2011و همکاران،  Feng) آبزی تحت تأثیر قرار گیرد

(Cyprinus carpio var. Koiواریته ) از  و بوده کپورمعمولی رنگی

 شودمحسوب می ماهیان زینتی ارزشمندترین و زیباترین جمله

(Bahremand  ،2016و همکاران)اروپای به اصل متعلق ماهی در . این 

پرورش  .(2007و همکاران،  Hickling) باشدآسیا می و شرق مرکزی

 شور، و شیرین در آب زندگی دلیل توانایی این ماهی بهماهی کوی به

چنین هم و اسارت با شرایط باال، قدرت سازگاری آسان تجاری ارزش

 پرورش آن طی چند سال اخیر و تکثیر تکنولوژی بودن دسترس در

 جاییاز آن .(2005و همکاران،  Schmidt) مورد توجه قرار گرفته است

های های مختلف غذایی در تراکمکه تا به امروز مطالعه تاثیر استراتژی

ای بر مختلف با هدف رسیدن تعیین اثر تراکم و استراتژی تغذیه

مورد بررسی قرار نگرفته عملکرد رشد ماهی کوی در محیط پرورشی 

های است. آزمایش حاضر با هدف بررسی تاثیر توام تراکم و استراتژی

های هماتولوژیک ماهی کوی ای بر روی رشد و  شاخصمختلف تغذیه

 طراحی شده است.

 

 هامواد و روش

مدت به 1397تحقیق حاضر در سال : ماهیان و شرایط پرورش       

عدد ماهی کوی با میانگین  180این منظور روز انجام شد. برای  45

گرم از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی طالیی  44/3±27/0وزنی 

خصوصی واقع در شهرستان رشت خریداری شده و پس از بررسی 

ماهیان از لحاظ وزن، طول، سالمتی و وضع ظاهری به کارگاه تکثیر 

مدت و به و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل شده

دو هفته با شرایط آزمایش سازگاری پیدا کردند. در طی این مدت 

تجاری ماهی کوی( در حد اشتها  ماهیان با استفاده از غذای پایه )جیره

ترتیب تغذیه شدند و پس از این دوره ماهیان با تراکم پایین و باال به

ی آکواریوم با حجم آبگیر 18( در مخزنعدد ماهی در هر  20و  10)

ها  آکواریوم آب فیزیکوشیمیایی شرایط لیتر توزیع شدند. تمامی 70

درجه  2/21±1/0ترتیب ، بهpHدمای آب، اکسیژن محلول و مانند 

 گیری و دراندازه 2/7±1/0گرم بر لیتر و میلی 1/6±1/0گراد، سانتی

 دارینگه بهینه سطح در و کنترل روزانه صورتآزمایش به دوره طول

ها هر شدند تا یک سوم آب آنهایی که غذادهی میآب آکواریوم .شد

 شد. هفته انجام می

تصادفی  حاضر در قالب یک طرح کامال   تحقیق آزمایش: طراحی       

های مختلف منظور بررسی اثر استراتژی غذایی در تراکمانجام شد. به

 6طی  آکواریوم 18بر  رشد و پارامترهای خونی ماهیان آزمایش در 

عدد ماهی و تغذیه رد حد  10 تکرار توزیع شدند: 3تیمار آزمایشی در 

عدد  10، (20Cحد سیری ) عدد ماهی و تغذیه در 20، (10Cسیری )

عدد ماهی و تغذیه در  20، (10Rسیری ) %50ماهی و تغذیه در حد 

عدد  20، (10Sعدد ماهی و گرسنگی ) 10، (20Rسیری ) %50حد 

شرایط نوری در  .(2014و همکاران،  Habib) (20Sماهی و گرسنگی )

 ساعت تاریکی بود. 12ساعت روشنایی و  12طول دوره 

، 8:00نوبت )در ساعات  3غذادهی به ماهیان در: غذا و تغذیه       

( و با استفاده از غذای فرموله شده اکسترود )پروتئین: 20:00و  14:00

( %5-11 رطوبت: ،%7-11 خاکستر: ،%3-6 فیبر: ،%4-8 ، چربی:38-41%

روز،  45متر صورت گرفت. در طول میلی 2شرکت فرادانه با اندازه 

با توجه به اشتها مورد تغذیه قرار گرفتند.  سیری، حد تیمارهای غذادهی

ها سیر شده و گرفت که ماهیغذادهی به ماهیان تا زمانی انجام می

حدود یک ساعت  دیگر هیچ غذایی نخورند. هر وعده غذایی در تقریبا 

حد سیری، با محاسبه  %50انجامید. غذادهی به تیمارهایبه طول می

از مقدار غذای خورده شده توسط تیمارهای غذادهی حد سیری  50%

صورت گرفت. در طول دوره برای تیمارهای گرسنه غذادهی صورت 

 گرفت.نمی

سنجی روز آزمایش، زیست 48در طول : سنجی ماهیانزیست       

بار انجام گرفت. برای این منظور یک روز قبل روز یک 15ماهیان هر 

داشتن روده، غذادهی به منظور خالی نگهسنجی بهاز انجام زیست

ماهیان با استفاده از ترازوی دیجیتال  سنجیگردید. زیست ماهیان قطع

صورت انفرادی متر بهمیلی 1گرم و  1/0کش با ترتیب با دقت و خط

سنجی، با استفاده از پودرگل میخک ماهیان قبل از زیست انجام شد.

 (.1396راد، مند و سلیمانیهوش شدند )بهرهبی ppm 200مقدار به

سنجی زیست انجام از پس تغذیه: و رشد هایشاخص گیریاندازه       

(، درصد WGای ازجمله وزن کسب شده )های رشد و تغذیهشاخص

 و (SGR) ویژه رشد نرخ (،CF) وضعیت شاخص (،BWI) وزن افزایش

 گرفتند قرار سنجش و محاسبه مورد (FCR) تبدیل غذایی ضریب

 (.1394)فالحتکار، 

WG (گرم) =   )وزن نهایی )گرم( -وزن اولیه )گرم  

CF = )100 طول )سانتی متر مکعب( / وزن نهایی )گرم ×   
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FCR = )100 افزایش وزن )گرم( / غذای مصرف شده )گرم ×  
BWI (%) = 

  میانگین وزن ثانویه )گرم({  -میانگین وزن اولیه / }میانگین وزن اولیه )گرم( ×  100

SGR (% / روز) =  

/پرورش ی}تعداد روزها×  100  ({)گرم ییوزن نها یعیطب تملگاری –)گرم(  هیوزن اول یعیطب تمیلگار  

جهت آنالیز خون، در پایان  گیری پارامترهای خونی:اندازه       

صورت تصادفی انتخاب عدد ماهی به 10 مخزندوره آزمایش از هر 

روش هوشی با پودر گل میخک، خونگیری از ماهیان بهشد و پس از بی

 منظوربه تیمار هر از شده گرفته قطع ساقه دمی انجام گرفت. خون

ضدانعقاد آغشته به مواد  ویال اپندورف به خونی پارامترهای سنجش

( و RBCقرمز ) هایگلبول تعداد شمارش .شد خون )هپارین( منتقل

 نئوبار و الم Lewis محلول از استفاده ( باWBC) سفید هایگلبول تعداد

 هماتوکریت . حجم(Daisley ،1973و  Blaxhall) شد انجام پیشرفته

 Unicoسانتریفیوژ ) و دستگاه هماتوکریت موئینه هایلوله از استفاده با

UV-2100, New Jersey, USA) خونی هایسلول حجم و پذیرفت انجام 

 شد گیریاندازه میکروهماتوکریت کشخط از استفاده با صورت درصدبه

(Řehulka، 2000.) سیان استاندارد روشبه هموگلوبین گیریاندازه 

 Unico, Newاسپکتروفتومتر ) دستگاه از استفاده با و هموگلوبینمت

Jersery, USA نانومتر مورد سنجش قرار گرفت  540( و در طول موج

مونوسیت  )لنفوسیت، سفید هایگلبول افتراقی شمارش جهت چنینهم و

و  Blaxhall) شد گیمسا استفاده آمیزیرنگ روش از نوتروفیل(، و

Daisley ،1973). 

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه: روش آماری       

(Version 22, IBM, Armonk, NY, USA) SPSS   انجام شد. جهت

 Microsoftافزار رسم نمودارها  و انجام برخی محاسبات آماری از نرم

Excel 2010  .ها با آزمون نرمال بودن دادهاستفاده شدKolmogorov-

Smirnov ها با آزمون و همگنی واریانسLevene  مورد بررسی قرار

های ای اعمال شده و تراکمبررسی تاثیر توام استراتژی تغذیه گرفت.

( Two-way ANOVAسازی از طریق آنالیز واریانس دوطرفه )ذخیره

ذکر مورد استفاده قرار گرفت. الزم به Tukeyو با استفاده از آزمون 

داری )اختالف در سطح معنی%  95داری داده است که سطح معنی

خطای استاندارد آورده ±صورت میانگینه شده بههای ارائ( و داده05/0

 شده است.

 

 نتایج
های مختلف ای در تراکمهای مختلف تغذیهتاثیر استراتژی رشد:       

آورده شده  1روز در جدول  45مدت بر عملکرد رشد ماهی کوی به

است. نتایج نشان داد در پارامترهای رشد ماهی کوی اعمال توام 

داری بر فاکتورهای وزن در تراکم مختلف اثر معنی ایاستراتژی تغذیه

(. در سایر >05/0Pکسب شده و فاکتور وضعیت ماهیان داشت )

ای در تراکم مختلف پارامترهای رشد اعمال توام استراتژی تغذیه

(. براساس نتایج کسب شده، <05/0Pداری مشاهده نشد )تفاوت معنی

عدد ماهی(  20راکم باال )های غذایی مختلف در دو تاعمال استراتژی

ای در بین سازی، در فاکتورهای تغذیهعدد ماهی( ذخیره 10و پایین )

(. آنالیز >05/0Pداری مشاهده شد )تیمارهای مختلف اختالف معنی

طور ها نشان داد که وزن نهایی و طول نهایی در تیمار سیری بهداده

تراکم بود  هیان هرتر از سایر تیمارهای آزمایشی در ماداری بیشمعنی

(05/0P>فاکتور وضعیت تحت استراتژی غذایی اختالف معنی .) داری

ترین مقدار که بیشطوری(. بهP<05/0در تراکم باال ماهیان نشان داد )

آن در تیمار با غذادهی حد سیری تراکم باال مشاهده شد. از لحاظ 

تراکم دار آماری تیمار سیری درصد افزایش وزن بدن اختالف معنی

(. نرخ P<05/0باال و پایین با سایر تیمارهای آزمایشی مشاهده شد )

چنین رشد ویژه در مقایسه بین تیمارهای با غذادهی محدود و هم

داری را نشان تیمارهای گرسنه، در ماهیان تراکم پایین افزایش معنی

(. ضریب تبدیل غذایی تحت اثر متقابل تراکم و استراتژی P<05/0) داد

ترین مقدار آن ترین و بیشداری نشان نداد و کمی اختالف معنیغذای

ترتیب در تیمار سیری تراکم پایین و تیمار تغذیه در حد محدود به

 (.P>05/0تراکم باال مشاهده شد )

ای در های مختلف تغذیهتاثیر استراتژی شاخص های خونی:       

مدت ماهی کوی بههای مختلف بر فاکتورهای هماتولوژیک خون تراکم

دست آمده از آورده شده است. با بررسی نتایج به 2روز در جدول  45

ای در تراکم آنالیز خون ماهیان آزمایش اعمال توام استراتژی تغذیه

لنفوسیت  درصد سفید، هایگلبول تعداد در آماری دارمعنی تفاوت مختلف

های سفید در (. تعداد گلبول>05/0P) و نوتروفیل ماهیان مشاهده شد

ترین مقدار دیده شد که با سایر تیمار تغذیه محدود تراکم پایین بیش

ترین مقدار آن نیز ( و کم>05/0Pداری داشت )یتیمارها اختالف معن

های قرمز در در تیمار گرسنه تراکم باال مشاهده شد. تعداد گلبول

که به ( >05/0Pداری بود )یتیمارهای تراکم باال دارای اختالف معن

ترین آن در تیمار سیری و تیمار گرسنگی تراکم ترین و کمترتیب بیش

باال مشاهده شد. میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار سیری 

ترین میزان کم چنینهم (.>05/0P) داری داشتیمعن تراکم باال افزایش

هموگلوبین در تیمار گرسنه تراکم باال مشاهده شد. اثر استراتژی 

دار در مقدار میانگین حجم یک گلبول یای سبب اختالف معنهتغذی

( و میانگین MCHهموگلوبین یک گلبول قرمز ) میانگین (،MCV) قرمز

( تیمارهای MCHCدرصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز )

که مقدار میانگین حجم یک طوری(، به>05/0Pمختلف آزمایش شد )

گلبول قرمز و میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز در تیمار 
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داری نسبت به تیمار سیری یتغذیه محدود تراکم پایین افزایش معن

ترین مقدار میانگین درصد غلظت تراکم پایین داشت. از طرفی بیش

 هموگلوبین در یک گلبول قرمز در تیمار سیری تراکم پایین مشاهده

شد و این مقدار در تیمار تغذیه محدود تیمار پایین و تیمار گرسنگی 

و لنفوسیت  نوتروفیل تعداد (.>05/0P) داشت دارییمعن کاهش باال تیمار

های ای و تراکمهای مختلف تغذیهتحت تأثیر اثر متقابل استراتژی

ها (. درصد لنفوسیت>05/0Pداری نشان دادند )یمختلف اختالف معن

(. تیمار P<05/0داری کاهش پیدا کرد )طور معنیاثیر تراکم بهتحت ت

تری تعداد مونوسیت بیش مقایسه سایر تراکم باال از سیری تراکم باال در

برخوردار بودند که این مقدار با میزان مونوسیت تیمار گرسنگی تراکم 

 (.P<05/0دار داشت )یپایین نیز اختالف معن

 

 

های های مختلف غذایی در تراکمروز اعمال استراتژی 48( پس از Cyprinus carpio var. Koiهای رشد و تغذیه در ماهیان کوی )شاخص :1جدول 

 (=n 3خطای استاندارد؛ ±)میانگینمختلف 

های مختلف های مختلف غذایی در تراکمروز اعمال استراتژی 48پس از  (Cyprinus carpio var. Koi)های خونی در ماهیان کوی شاخص :2جدول 

(.=n 3خطای استاندارد؛ ±)میانگین

 حثب
های مختلف نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعمال استراتژی       

سازی سبب ایجاد اختالف های مختلف ذخیرهای در تراکمتغذیه

پارامترهای افزایش وزن، داری در عملکرد رشد ماهیان کوی شد. معنی

نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر 

داری معنی کاهش کهطوریبه گرفت، مختلف قرار هایتراکم در گرسنگی

در تیمارهای گرسنه در مقایسه با تیمارهای تغذیه در حد سیری دیده 

 فهآنالیز واریانس دو طر  ای و تراکم                                                                           تیمارهای استراتژی تغذیه                                                                                                                             

 تراکم 10C 10R 10S 20C 20R 20S پارامترها
استراتژی 

 ایتغذیه

استراتژی × تراکم 

 ایتغذیه

    17/3 ± 27/0 49/3 ± 37/0 29/3 ± 05/0 63/3 ± 24/0 64/3 ± 27/0 45/3 ± 27/0 )گرم(وزن اولیه 

    26/6 ± 20/0 51/6 ± 19/0 33/6 ± 07/0 56/6 ± 16/0 54/6 ± 15/0 52/6 ± 10/0  متر()سانتی طول اولیه

 a09/1 ± 14/7 ab83/0 ± 49/5 c69/0 ± 36/2 ab18/0 ± 23/6 b33/0 ± 53/4 c53/0 ± 96/1 037/0 000/0 737/0 )گرم(وزن ثانویه 

 a42/0 ± 90/7 a11/0 ± 31/7 c65/1 ± 48/4 a08/0 ± 57/7 ab21/0 ± 99/6 bc23/1 ± 74/4 749/0 000/0 799/0 متر()سانتیطول ثانویه 

 b55/8 ± 82/36 c97/5 ± 55/18 d67/7 ± 55/9- a86/3 ± 86/58 bc74/2 ± 83/20 d79/6 ± 60/26- 428/0 000/0 001/0 )گرم(وزن کسب شده 

 a23/18 ± 95/105 bc08/14 ± 49/50 d54/21 ± 13/26- ab54/6 ± 53/89 c31/6 ± 24/30 d81/12 ± 50/42- 023/0 000/0 965/0 )درصد( افزایش وزن بدن

 a18/0 ± 44/1 ab19/0 ± 81/0 c43/0 ± 91/0- a07/0 ± 28/1 b10/0 ± 53/0 c39/0 ± 00/1- 182/0 000/0 815/0 )درصد/روز(رشدویژه نرخ

 ab06/0 ± 44/1 ab16/0 ± 40/1 ab13/0 ± 07/1 a08/0 ± 44/1 b02/0 ± 33/1 ab01/0 ± 03/1 310/0 035/0 041/0 فاکتور وضعیت

 b04/0 ± 68/1 a03/0 ± 12/2 - b05/0 ± 74/1 a06/0 ± 20/2 - 000/0 031/0 718/0 ضریب تبدیل غذایی

 2:C  :Complete feeding ،R :Restricted ،S :Starvation (.>05/0Pدار بین تیمارها است ): حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر وجود اختالف معنی1
 

 آنالیز واریانس دو طرفه                     پارامترهای استراتژی و تراکم                                                                                                                                                                                                                            

 تراکم C10 R10 S10 C20 R20 S20 پارامترها
استراتژی 

 ایتغذیه

استراتژی ×تراکم

 ایتغذیه

 cd100 ± 3700 a200 ± 4900 c8/152 ± 7/3866 c100 ± 4000 b7/57±3/4533 d100 ± 3400 000/0 001/0 000/0 مترمکعب()تعداد/ گلبول سفید

 bc1000±745000 bc7/20816± 3/743333 ab6/7637±7/766666 a5000±795000 c5000±735000 d1000±700000 000/0 000/0 319/0 مترمکعب()تعداد/گلبول قرمز 

 b2/0 ± 1/7 ab1/0 ± 2/7 ab2/0 ± 2/7 a1/0 ± 5/7 bc1/0 ± 7 c1/0 ± 7/6 000/0 002/0 106/0 لیتر()گرم/دسیهموگلوبین 

 b0 ± 27 ab6/0 ± 7/27 ab1 ± 27 a6/0 ± 7/28 ab6/0 ± 3/27 ab6/0 ± 7/26 005/0 397/0 088/0 )درصد(هماتوکریت 

(fl) MCV c5 ± 3/359 a5/3 ± 3/375 abc1/2 ± 7/366 bc5 ± 7/364 abc3 ± 367 ab3 ± 371 106/0 001/0 409/0 

(pg/cell) MCH b6/0 ± 3/95 a6/0 ± 3/97 ab0 ± 95 b1 ± 94 b1 ± 95 ab1 ± 96 558/0 001/0 069/0 

 MCHC a1/0 ± 2/26 b2/0 ± 7/25 ab2/0 ± 26 ab2/0 ± 8/25 ab1/0 ± 9/25 b2/0 ± 7/25 200/0 007/0 062/0 )درصد(

 bc6/0 ± 7/14 a0 ± 17 c1 ± 14 ab6/0 ± 3/16 a1 ± 18 c1 ± 13 158/0 128/0 000/0 )درصد(نوتروفیل 

 ab1 ± 80 bc6/0 ± 7/76 a2 ± 82 c5/1 ± 7/75 bc1 ± 78 a2 ± 82 017/0 063/0 000/0 )درصد(لنفوسیت 

 ab6/0 ± 7/4 ab6/0 ± 7/4 b0 ± 4 a6/0 ± 7/5 b6/0 ± 3/4 b0 ± 4 069/0 004/0 215/0 )درصد(مونوسیت 

 2:C  :Complete feeding ،R :Restricted ،S :Starvation (.>05/0Pدار بین تیمارها است ): حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر وجود اختالف معنی1
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و  Larsenسو با نتایج حاصل از مطالعات شد. نتایج مطالعه حاضر هم

(، Oncorhynchus kisutchدر ماهی آزاد کوهو ) (2001) همکاران

Chatzifotis ( در باس دریایی، 2011و همکاران )Small   و همکاران

( در مارماهی 2010و همکاران ) Carusoماهی کانالی، در گربه (2005)

 ( در 1392همکاران ) ( و شیروان وAnguilla anguillaاروپایی )

( در 2010و همکاران ) Tian(، Acipenser baeriiماهی سیبری )تاس

( 2011و همکاران ) Caruso( و Cynoglossus arelگاوی ) زبان کفشک

( و سیم دریایی خال Dicentrarchus labraxباس دریایی اروپایی ) در

شرایط  ( است که افت وزنی ماهیان را درPagellus bogaraveoسیاه )

چنین مطالعات انجام شده توسط گرسنگی گزارش کردند. هم

Krogdahl  وBakke-McKellep (2005 در ماهی آزاد اقیانوس )

( بر روی سیم دریایی قرمز 2009و همکاران ) Yokoyamaاطلس و 

(Pagrus majorوزن نهایی ماهیان تحت تاثیر استراتژی تغذیه ،) ای

ه با نتایج حاصل از تحقیق حاضر داری نشان نداد کیتفاوت معن

زا مطرح عنوان یک عامل استرستواند بهگرسنگی میمطابقت نداشت. 

های گردد و منجر به کاهش رشد، کاهش مقاومت و تغییر در شاخص

در مقایسه  .(1990و همکاران،   Wedemeyer) شود ماهیان فیزیولوژیک

و  Sirakovبا نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات، در تحقیقات 

Ivancheva (2008در ماهی قزل )ای و آالی قهوهStoyanova و 

Staykov (2017در قزل )کمان با افزایش تراکم ماهی، آالی رنگین

رشد ماهی افزایش پیدا کرد که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت داشت. 

مند و سلیمانی سازی در مطالعات بهرهافزایش تراکم ذخیرهاز طرفی 

  Bilen،کوی ( در ماهی2005) Baratو  Jhaکوی،  ( در ماهی1396راد )

( در گربه 2005همکاران ) Narejo( در ماهی کوی، 2015و همکاران )

ماهی ( در گربه1985) Mollah (،Heteropneustes fossilisماهی )

(Clarias macrocephalus ،)Imanpour ( در ماهی 2009و همکاران )

( در 2006و همکاران ) Biswas(، Cyprinus carpioکپورمعمولی )

معمولی رشد ماهی کاهش یافت در راستای نتایج حاصل  کپور ماهی

از مطالعه حاضر نبود. علت کاهش رشد در چنین شرایطی آن است 

، افزایش (Hastein ،2004) استرس های باال سبب افزایشکه تراکم

 هایآسیب به منجر تهاجمی که بیماری، افرایش رفتار به حساسیت

، کاهش دسترسی به (2006و همکاران،  North) مرگ حتی و جسمی

و  Sirakov) و کاهش کیفیت آب (2002و همکاران،  Ellis) غذا

Ivancheva ،2008) شود.  می 

ضریب تبدیل غذایی در مطالعه حاضر میزان درصد رشد ویژه و        

دار آماری ترتیب کاهش و افزایش معنیای بهدر اثر استراتژی تغذیه

داشت که در راستا با نتیجه این مطالعه، نتایج حاصل از مطالعات 

Falahatkar ( بر روی فیل2012و همکاران )( ماهیHuso huso ،)

مال کمان که با اعآالی رنگین( بر روی قزل1388ایمانی و همکاران )

داری در میزان درصد یای بر روی ماهیان اختالف معناستراتژی تغذیه

 مطالعات در کردند. مشاهده غذایی تبدیل ضریب و ویژه رشد

Chakraborty ماهی روی (2006) همکاران و Puntius sarana ،Begum 

و   Rahman(،Mystus gulioماهی )( روی گربه2008و همکاران )

Verdegem (2010( در ماهی کپور )Labeo calbasu و کپور مریگال )

(Cirrhinus cirrhosus ،)Abdus Samad ( در کپور 2016و همکاران )

(، با افزایش تراکم ذخیره Cyprinus carpio var. specularisای )ینهئآ

ماهیان آزمایش کاهش پیدا کرد. از طرفی دیگر   SGRسازی میزان 

Moradyan آالی رنگین ( با افزایش تراکم آلوین قزل2012) و همکاران

های چنین در بررسیتغییری مشاهده نکردند. هم SGR در میزان کمان

 Labeo( روی ماهی )Mirza (2007و  Chakrabortyشده توسط  انجام

bata ،)Ellis ( در قزل2002و همکاران )کمان با افزایش آالی رنگین

افزایش پیدا کرد که با نتایج حاصل از  FCRسازی میزان تراکم ذخیره

( 2017و همکاران ) Umanahمطابقت و با نتایج مطالعات  اخیرمطالعه 

Ivancheva (2008 )و  Sirakovو  (Clarias gariepinus) ماهیدر گربه

کاهش پیدا  FCRای، که با افزایش تراکم، میزان آالی قهوهدر قزل

 کرد مغایرت داشت. 

دهنده وضعیت پارامترهای توضیح ترینمهم از یکی ضعیتو فاکتور       

. در آزمایش حاضر مقدار (Řehulka ،2000) فیزیولوژیک ماهی است

فاکتور وضعیت در اثر اعمال گرسنگی در هر دو تراکم باال و پایین 

کاهش پیدا کرد ولی این کاهش در بین دو تیمار سیری و تغذیه در 

بود. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات  دارحد محدود تراکم باال معنی

ماهی ( بر روی بچه تاس1393انجام شده توسط خارا و همکاران )

و همکاران  Chatzifotis(، Acipenser gueldenstaedtiiروسی )

( روی 1997) Olivereauو  Olivereau( روی باس دریایی، 2011)

ماهی، با وی فیل( ر2013و همکاران ) Falahatkarمارماهی اروپایی و 

گرسنگی میزان فاکتور وضعیت کاهش پیدا کرد مطابقت داشت.  اعمال

( در چار شمالی 1992و همکاران ) Evenاز طرفی در نتیجه مطالعه 

فاکتور وضعیت افزایش یافت که  سازی مقداربا افزایش تراکم ذخیره

چنین در تحقیقات انجام شده با نتیجه مطالعه حاضر مخالف بود. هم

 و کمانرنگین آالیقزل روی (1389) همکاران و صوفیانی توسط

Friedrich  وStepanowska (2001 ،)Moradyan ( 2012و همکاران )

 رکمان میزان فاکتوآالی رنگینسازی آلوین قزلتراکم ذخیره با افزایش

 وضعیت تغییری نکرد.

تغذیه در حد محدود و گرسنگی ازجمله مواردی هستند که        

های خونی را تحت تأثیر قرار دهند. در نتیجه بررسی تواند سلولمی

شناخت سیستم و پارامترهای خونی برای سنجش میزان سالمت 

پروری امری اجتناب واسطه اهمیت آن در اهداف آبزیایمنی ماهیان به

و  Atamanalp ؛2005و همکاران،  Řehulka) ناپذیر است
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Yanik ،2003). ماهیان اثرات قابل توجهی بر روی ای وضعیت تغذیه

رو الگوی تغییرات فیزیولوژی و بیوشیمی موجود خواهد داشت. از این

های مختلف ماهی در طول در پارامترهای هماتولوژیک خون گونه

های خونی، دوره گرسنگی با یکدیگر متفاوت هستند. تکامل سلول

کردن  تواند برای رصدهای موجود در آن میبیوشیمی و هورمون

و  Abdel-Tawwab) وضعیت فیزیولوژیک و سالمت ماهی مفید باشد

. آنالیز پارامترهای خونی ماهیان کوی در مطالعه (2006همکاران، 

های مختلف ای در تراکمحاضر نشان داد که اعمال استراتژی تغذیه

های سفید و قرمز، هماتوکریت، داری در مقدار گلبولاثر معنی

، لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل MCV ،MCH ،MCHCهموگلوبین، 

و  Parkخون ماهیان داشته است. در راستا با نتایج مطالعه حاضر، 

ای گرسنگی را بر ماهیان سیم دریایی ( طی مطالعه2012همکاران )

( اعمال کردند و بررسی نتایج در پایان دوره Pagrus pagrusقرمز )

مترهای هماتولوژیک ماهیان داری در میزان پارایآزمایش اختالف معن

چنین در مطالعه گرسنه در مقایسه با ماهیان تغذیه شده نشان داد. هم

 داری در پارامترهای خونیی( تفاوت معن1396) رادو سلیمانی مندبهره

 سفید، هموگلوبین، و قرمز گلبول تعداد شامل تیمارهای مختلف

مطالعه در این نشد که با نتایج  مشاهده کل پروتئین و هماتوکریت

 تضاد است. 

تاثیر استراتژی  تحت خون سفید هایحاضر مقدار گلبول مطالعه در       

ای کاهش پیدا کرد، که نتیجه مطالعه حاضر با نتایج مربوط به تغذیه

( در مارماهی اروپایی 1975و همکاران ) Johansson-Sjobeckمطالعه 

کمان که در اثر رنگین آالیدر قزل (2013) و همکاران Lopez-Lunaو 

ماهیان آزمایش مشاهده  سفید در هایای کاهش گلبولتغذیه استراتژی

های عفونی، به عواملی چون بیماری سو بود. علت این امر شایدشد هم

میزان  استرس، دما، وضعیت تغذیه، سن، جنس و تغییر در التهاب،

موجود طی دوره آسیب به عملکرد ایمنی بدن  طورکلیو بهها هورمون

دهد چنین مطالعات زیادی وجود دارد که نشان میگرسنگی باشد. هم

طور غیرمستقیم در فرایند کاهش های کورتیکوستروئیدی بههورمون

های محیطی ها که یک پاسخ غیراختصاصی به استرستعداد لکوسیت

 . (2002و همکاران،  Mazon) است نقش دارند گواه این مسئله است

های قرمز خون نقش اساسی در حمل اکسیژن به این که گلبول توجه با

ها در تیمارهای مختلف آزمایش حاضر تغییر دارند و تعداد این سلول

های مختلف ای در تراکمدهنده آن است که استراتژی تغذیهکرد نشان

آزمایش حاضر  های قرمز دربر روی ماهیان کوی تاثیرگذار است. گلبول

فزایش پیدا کرد ولی در سایر تیمارهای همین تراکم در تراکم باال ا

داری نشان داد. این نتیجه با نتایج مطالعه مرشدی و کاهش معنی

( 2006همکاران ) و Abdel-Tawwab و ماهیروی فیل (1390) همکاران

تیالپیای نیل که نشان دادند با اعمال گرسنگی  روی

چنین با نتایج مطالعه یابد و همهای قرمز خون کاهش میتعداد گلبول

Yarahmadi ( در قزل2015و همکاران )و  کمانآالی رنگینMontero 

( در سیم دریایی سر طالیی نشان داد که تراکم 1999و همکاران )

سو بود. از طرفی شود همهای قرمز میباال سبب افزایش تعداد گلبول

فته توسط های قرمز در مطالعات صورت گردیگر با نتایج افزایش گلبول

و   Akbariماهی سیبری،( روی تاس1390مرشدی و همکاران )

Jahanbakhshi (2016( روی کفال خاکستری )Mugil cephalus که )

و  Balabanova چنین مطالعات ای و همهای تغذیهبا اعمال استراتژی

و همکاران  Martines-Porchas( در کپورمعمولی، 2009همکاران )

 Rafatnezhad( و Oreochromis niloticusنیل ) ( در تیالپیای2009)

( در تراکم باال در تضاد Huso husoماهی )( در فیل2008و همکاران )

( 2004و همکاران ) Barcellosبود. طی مطالعه انجام شده توسط 

مشاهده  قرمز هایگلبول تعداد در تاثیری تراکم ماهی با افزایشفیل روی

مکن است مربوط به اختالف در شرایط های متناقض منشد. این پاسخ

فیزیولوژیک گونه، طول دوره گرسنگی، شرایط و پروتکل آزمایشی 

 باشد. 

مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش حاضر با افزایش        

ترین میزان این فاکتورها در که بیشطوریتراکم افزایش پیدا کرد به

تراکم باال دیده شد. این نتایج با نتایج حاصل از مطالعات  سیری تیماری

Kjartansson ( در ماهی آزاد اقیانوس اطلس، 1998و همکاران )

Martinez ( با افزایش تراکم ذخیره1994و همکاران )سازی میزان 

و  Rafatnezhadچنین با مطالعه هموگلوبین افزایش پیدا کرد و هم

باال سبب افزایش هماتوکریت  تراکم که دکردن مشاهده (2008) همکاران

چنین مطالعات مرشدی و شود مطابقت داشت. همماهی میخون فیل

( 2006و همکاران ) Abdel-Tawwabماهی و در فیل (1390) همکاران

 Ballantyneو  Gillisدر تیالپیای نیل میزان هموگلوبین و مطالعه 

 میزان (Acipenser fulvescens) ایدریاچه ماهیتاس در (1996)

چنین با هماتوکریت با افزایش دوره گرسنگی کاهش پیدا کرد و هم

، Oncorhynchus clarki( در 1997و همکاران ) Wangerمطالعه 

Montero  ( در 1999و همکاران )Sparus aurata ،Tavares-Dias  و

و همکاران  Colossoma macropomum ،North( در 2001همکاران )

( در 2010و همکاران ) Santosکمان و آالی رنگینقزل ( در2006)

باس دریایی اروپایی با افزایش تراکم میزان هموگلوبین و هماتوکریت 

 Carusoکاهش پیدا کرد مغایرت داشت. در مطالعه انجام شده توسط 

( Paralichthys olivaceus( بر روی کفشک ماهی )2012و همکاران )

مارماهی اروپایی در میزان هماتوکریت  در (2010) و همکاران Caruso و

 داری مشاهده نشد و یو هموگلوبین ماهیان آزمایش اختالف معن

 Falahtkar( و 1975) همکاران و Johansson-Sjobeck مطالعه چنینهم

( که طی دوره گرسنگی هموگلوبین خون افزایش نشان داد. 2012)
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( در کفشک ماهی، 2015و همکاران ) Andradeاین در حالی است که 

سازی در تغییری در غلظت هماتوکریت خون تراکم ذخیره با افزایش

ها به اختالف در گونه و شرایط ماهیان مشاهده نشد. علت این پاسخ

باشد. علت افزایش هماتوکریت خون ماهیان در آزمایش مربوط می

تر شدن تعداد بیش تراکم باال احتماال  شاید کاهش حجم پالسما و آزاد

رسانی ساز  جهت اکسیژنهای خونهای قرمز خون از بافتگلبول

تر به بدن ماهی تحت تاثیر استرس محیط باشد. زیرا تغییر در بیش

 Benfey) شودیک از فاکتورهای فوق منجر به تغییر هماتوکریت می هر

 . (Biron ،2000و 

ضر تحت تاثر در مطالعه حا MCHCو  MCV ،MCHمقادیر        

داری پیدا کرد که با مطالعات ای مختلف تفاوت معنیاستراتژی تغذیه

در سیم دریایی و  (1999و همکاران ) Montero انجام شده توسط

Yarahmadi ( در قزل2015و همکاران )کمان با افزایش آالی رنگین

 MCHCو  MCV ،MCHهای سازی تفاوتی در شاخصتراکم دخیره

در مطالعه حاضر  MCVمشاهده نکردند مغایرت داشت. علت افزایش 

افتد خصوص آدرنالین اتفاق میها بهشدن کتکول آمین تحت تاثیر آزاد

شوند میزان زیادی ترشح میها در هنگام استرس بهزیرا این هورمون

شوند که در های قرمز میو باعث جذب نمک سدیم و کلر در گلبول

و  Railo) شودها میشده باعث اتساع این سلول نهایت آب اضافی

دهد که نیاز نشان می MCHCدار در ی. تغییر معن(1985همکاران، 

اکسیژنی ماهیان کوی در تیمارهای گرسنگی و محرومیت غذایی در 

ها در تیمار تغذیه حد نرمال و ثابت باقی نمانده است. میزان نوتروفیل

ترین و در تیمار گرسنگی پایین بیش در حد محدود هر دو تراکم باال و

ترین مقدار را داشت. مطالعات نشان داده هر دو تراکم باال و پایین کم

ها نقش مهمی را در ایجاد سیستم ایمنی بدن ایفا است که نوتروفیل

ها کنند و کورتیکوستروئیدها تاثیر زیادی بر نوسان تعداد این سلولمی

ها در مطالعه حاضر، ترشح یش نوتروفیلدارند. شاید دلیل احتمالی افزا

 کورتیکوستروئیدی مانند کورتیزول تحت تاثیر استرس گرسنگی باشد

(Zare  ،2012و همکاران)  . 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد عملکرد رشد و پارامترهای خونی        

روز تحت تاثیر استراتژی غذایی و تراکم ذخیره  45ماهیان کوی طی 

چنین بیان کرد که رابطه مستقیمی بین کند و همیسازی تغییر م

تراکم پرورش و عملکرد رشد ماهی کوی وجود دارد. شاخص وضعیت 

دهنده سالمت و عملکرد تر بود که نشانهای باالتر بیشنیز در تراکم

های چنین بررسی نتایج نشان داد که پاسخمطلوب ماهی است. هم

صورت قابل توجهی ای بهههای تغذیرشد ماهی کوی به استراتژی

میزان غذای در دسترس ماهی تحت تاثیر قرار گرفت و شدت آن به

بستگی داشت. در واقع ماهی برای بقا در دوره گرسنگی باید از منابع 

های خود برای انجام عملکردهای متابولیکی بدن موجود در بافت

 استفاده نماید که این عامل سبب کاهش وزن ماهی در تیمارهای

رو تغذیه ماهی در شرایطی که در تراکم قرار دارد گرسنه شد. از این

باید کامل باشد تا انرژی کافی را برای رشد آن فراهم شود. بررسی 

 قرمز، هایگلبول مقادیر که داد نشان هماتولوژیک هایشاخص

ها در تیمار سیری تراکم باال هموگلوبین، هماتوکریت و مونوسیت

رسانی به بدن ماهی تحت لیل آن افزایش اکسیژنترین بود که دبیش

افتد. با نگاه کلی به نتایج حاصل از  تاثیر تراکم و تغذیه زیاد اتفاق می

توان گفت با افزایش تراکم های پارامترهای رشد و خون میبررسی

سازی ماهی کوی تا حد مناسب در محیط پرورش این گونه ذخیره

طورکلی نتایج هد و خون آن ندارد. بهای رشتاثیر منفی بر روی شاخص

های باال تاثیر مثبتی بر نشان داد که تغذیه در حد سیری در تراکم

روی عملکرد رشد و پارامترهای هماتولوژیک ماهیان کوی دارد. در 

چنین در شرایط های باال و همشود در تراکمهمین راستا توصیه می

ای جلوگیری از استراتژی پرورشی )دما، کیفیت آب و غیره( بر نامناسب

 ای محدود برای تغذیه ماهی کوی استفاده شود.تغذیه
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