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تبریخ دریبفت :خزداد 1312

تبریخ پذیزش :تیز 1312

چکیده
ثزرسي اهكبى تَليذ پلتّبي غذايي ثزاي هبّي كپَر هعوَلي پزٍرضي در هزحلِ پزٍاري ثب تبكيذ ثز جذاثيت (خَشخَراكي) ٍ
استحكبم (سهبى هبًذگبري پلت) در دٍ هزحلِ در پضٍّطكذُ اكَلَصي دريبي خشر در سبلّبي  91 ٍ 90اًجبم ضذ .در هزحلِ اٍل هَاد
اٍليِ هَرد ًيبس تْيِ ٍ پلت غذايي ثب پزٍتئيي  ( %31ثب دٍ سطح اًزصي  3240 ٍ 3150كبلزي ثز گزم) تَليذ ضذ .در هزحلِ دٍم  9عذد
تبًك فبيجز گالط ثِ اثعبد  4×4اًتخبة ٍ  316عذد ثچِهبّي ثب هيبًگيي ٍسًي  27/9گزم اًتخبة ٍ در سِ تيوبر ثب سِ تكزار تقسين
گزديذ ٍ ثِهذت ّ 8فتِ تحت تغذيِ ثب سِ جيزُ غذايي (پلت رايج در ثبسار ثب پزٍ تئيي  ٍ %25دٍ پلت سبختِ ضذُ در طزح) قزار گزفتٌذ.
ثزرسي ّب ًطبى داد كِ ضزيت تجذيل غذايي در غذاي ثب پزٍتئيي  ٍ %31اًزصي  3240كبلزي ثز گزم ثزاثز ثب  ٍ 2/2ثزاي پلت ثب پزٍتئيي
 ٍ %31اًزصي  3150كبلزي ثز گزم ( اًزصي كنتز) ثزاثز ثب  ٍ 3ثزاي پلت رايج در ثبسار ثزاثز ثب  1/9ثَدُ است .ثيي هيبًگييّبي ٍسى
ًْبيي سِ تيوبر ،اختالف هعٌيدار ثَد (  ٍ )p>0/05ثيصتزيي ٍسى ثِدست آهذُ در تيوبر اٍل (پلت سبختِ ضذُ ثب پزٍتئيي  ٍ %31اًزصي
 3240كبلزي ثزگزم) ثِدست آهذُ ٍ ثب دٍ تيوبر ديگز ،اختالف هعٌيدار داضت (ّ .)p>0/05نچٌيي هيبًگيي هذت هبًذگبري پلت
رايج در ثبسار در آة ثزاثز ثب  3دقيقِ ٍ هيبًگيي هذت هبًذگبري پلت تَليذي در ايي طزح در آة ثزاثز ثب  12دقيقِ ثَد ٍ اس ًظز آهبري
ثيي آىّب اختالف هعٌي دار ضذيذي ٍجَد داضت ( . (P<0/001ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثِدست آهذُ هطخص ضذ كِ پلتّبي سبختِ ضذُ
ثِدليل هذت هبًذگبري ثبال ًسجت ثِ پلت رايج در ثبسار ارجحت دارًذ.
کلمات کلیدی :پلت ،ماهي كپور معمولي ،ضزيب تبديل غذايي
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مقدمه
مپَزهعوَلي( )Common carpثب ًبم علوي Cyprinus

 carpioاش خبًَادُ مپَزهبّيبى اغت .هجدا پيدايؽ ايي هبّي
حَشُ دزيبي غيبُ ٍ خصز گصازؼ ؾدُ اغت .ايي هبّي دز ايبم
مْي اثتدا اش آغيبي هسمصي ثِ چيي ٍ ًَاحي ؾسق ضاپي ،غپع
ثِ توبم ًقبط مسُ شهيي هعسفي ؾدُ ٍ اهسٍشُ ثِقَزت گػتسدُ
پسٍزؼ دادُ هيؾَد .هحدٍديت دز پسامٌؽ ايي گًَِ دز
خغَط ّندهبيي  18دزجِ غبًتيگساد ظبّس هيؾَد (،Keleher
.)1956
ٌّگبهيمِ تَليد مپَزهعووَلي ثوِقوَزت گػوتسدُ اًموبم
هيؾد تٌْب  %3اش مپَز هبّيبى دز غيػتنّبي هتوسمص پوسٍزؼ
دادُ هيؾدًد .اهسٍشُ ايي ًػجت ثب پيؿسفت علون ٍ تنٌَلوَضي
تغييس يبفتِ اغتّ .ن امٌَى هيبًگيي جْبًي غْن مپَز ًقوسُاي
دز غيػتنّبي هعوَل پوسٍزؼ حودٍد  ، % 24مپوَز علخووَاز
 ، %22مپَزهعوَلي  ، %18مپَزاقيل ٌّدي ، % 15مپَز غسگٌدُ
 ،% 12مپَزمبزاظ  ٍ % 8مپَز گلخَاز %1اش تَليدات هبّيبى
گسهووبثي زا ثووِخووَد اختكووبـ دادُ اغووت (،Lim ٍ Webster
.)2002
مپَزهعوَلي يل هبّي ّووِچيصخوَاز اغوت (ؾونَزيبى ٍ
ّونبزاىً .)1377 ،يبشهٌديّبي غرايي هبّي مپَزهعوَلي ثساي
پسٍتئيي ،چسثي ،اغيدّبي آهيٌِ ،چسثويّوب ،اغويدّبي چوسة،
مسثَّيدزاتّبٍ ،يتبهييّب ٍ ًػجت پسٍتئيي ثِ اًسضي ثوٍِغويلِ
هحققويي شيوبدي ثسزغوي ؾوودُ اغوت( .ؾونَزيبى ٍ ّونووبزاى،
1377؛ زهضووووبًي1390 ،؛ 1995 ،Anderson ٍ De silva؛
1995 ،Kaushik؛ 1994 ،Song؛ 1992 ،Omae؛ ،Satoh
1991؛  .)1991 ،Takeuchiثب تَجِ ثِاييمِ اهسٍشُ دز غيػتن
پسٍزؼ چٌدگًَِاي اقدام ثِ پسٍزؼ ايي هبّي هيؾَد عالٍُ ثس
غراي عجيعي هَجَد دز اغتوس اغتخبدُ اش غوراي دغوتي ثوساي
ثِدغت آٍزدى ٍشى دلوَاُ ،اّويت ٍيطُاي يبفتوِ اغوت .تغريوِ
دغتي هنول غراي عجيعي اغت ٍ قػووت اعمون ّصيٌوِّوبي
پسٍزؼ هبّي زا تؿنيل هيدّد .زٍؼّبي هوتلخي ثوساي دادى
غراي دغتي ٍجَد دازد مِ زٍؼ خيػبًدى ،پوتي ،ثوبز دادى ٍ
هولَط مسدى (تَليد پلت) هيثبؾد مِ دز ايي هيبى اش آىجبموِ
دز پلتّب مليِ احتيبجبت هبّي هحبغجِ ،هولَط ٍ ثِؾنل پلت
تَليد هيگسدد ثْتوسيي زٍؼ هويثبؾود .ثوِعوالٍُ ،اش آىجبموِ
اغووتخبدُ اش پلووت موونتووسيي تغييووس زا اش ًمووس خكَقوويبت
فيصيني -ؾيويبيي آة ايمبد هي ًوبيد دز حخظ آة ًيوص موول
ثِغصايي خَاّد ًوَد مِ ًْبيتبً هَجت ازتقبء ثْداؾوت دز عوَل



دٍزُ پسٍزؼ هيگسدد ٍ ثب تَجوِ ثوِ حخوظ آة ،اقتكوبدي ًيوص
هيثبؾد (.)2002 ،Lim ٍ Webster
اهسٍشُ اغتخبدُ اش پلت دز ايساى ًيص جبيگبُ ٍيطُاي يبفتِ
اغت .غبالًِ ثبلغ ثس دُّب هيليبزد تَهبى دز اغتبى هبشًدزاى
جْت خسيد پلت تَغظ پسٍزؼدٌّدگبى هبّيبى گسهبثي
ثِهٌمَز تغريِ مپَزهعوَلي پسداخت هيؾَد .ثب تَجِ ثِ اييمِ
هبّيبى مپَز دز مف اغتوس شيػت هيًوبيٌد ٍ پلتّبي هَجَد
ًيص اش اغتحنبم الشم ثسخَزداز ًويثبؾٌد ،هؿوف ًيػت مِ
چٌد دزقد اش غرا ،تَغظ هبّي دزيبفت هيؾَد .اش عسف ديگس
دز هٌبثع علوي ٍجَد حداقل  %30پسٍتئيي ٍ  3100مبلسي ثس
گسم اًسضي دز پلت تبميد ؾدُ اغت ( ،)1982 ،Watnabeدز
قَزتيمِ دز حبل حبضس دز پلتّبي زايج دز ثبشاز هيصاى
پسٍتئيي فقظ  %25هيثبؾد .ثب تَجِ ثِ موجَد پَدز هبّي دز
مؿَز ثِعٌَاى هٌجع پسٍتئيٌي ثِهٌمَز تَليد پلت ٍ ثِهٌمَز
هؿوف ًوَدى حداقل پسٍتئيي هَزدًيبش دز پلتّبي تَليدي،
ثِ پيؿٌْبد مبزخبًِ خَزاك دام ،عيَز ٍ آثصيبى ؾوبل ثبثل ايي
پسٍضُ دز پطٍّؿندُ امَلَضي دزيبي خصز ثِاجسا دز آهدّ .دف اش
ايي هغبلعِ ثسزغي اهنبى تَليد پلتّبي غرائي هٌبغت ثساي
هبّي مپَز پسٍزؾي ثب تبميد ثس جراثيت ٍ اغتحنبم آىّب ٍ
هقبيػِ ثب پلت زايج دز ثبشاز هيثبؾد.

مواد و روشها
آهبدُغبشي پسٍضُ دز دٍ هسحلِ اًمبم ؾد:
ساخت پلت :ثب هَاد اٍليِ هَجَد دز هٌغقِ ٍ ثب تَجِ ثِ اًداشُ
دّبى هبّي هَزد اغتخبدُ دز ايي عسح آشهبيؿي دٍ ًَع پلت ثِ
قغس  2هيليهتس ثب فسهَلّبي ذيل غبختِ ؾد:
پلت اٍل (جيزُ اٍل) :ذزت ( ،)%15آزدگٌدم ( ،)%15جَ
( ،)%5غَيب ( ،)%12زٍغيغَيب ( ،)%1پَدزگَؾت (،)%30
هنولآلي +هعدًي ( ،)%1ثٌتًَيت ( ،)%2غجَظ گٌدم (،)%13
پَدزهبّي ( ،)%5آًصيويت ( .)%1ايي جيسُ دازاي %31/7
پسٍتئيي ٍ  3150مبلسي ثسگسم اًسضي ٍ  9/5مبلسي ثسگسم چسثي
ثَدُ اغت .قيوت ايي جيسُ ثس اغبظ قيوت هَاد اٍليِ دز غبل
 90ثساثس  5260زيبل ثِاشاي ّس ميلَگسم تعييي ؾدُ اغت.زٍؼ
غبخت پلت ثِ ايي ؾنل ثَدُ اغت مِ مليِ هَاد ثبال دز يل
تؿت ثب ينديگس هولَط گؿتٌد ٍ ًْبيتبً هقدازي آة ثِ آى اضبفِ
ؾد ٍ پع اش هولَط ًوَدى اش چسخ گَؾت قٌعتي عجَز دادُ
ؾد ٍ غپع ثس زٍي هقَا قساز گسفتٌد ٍ ثِهدت دٍ زٍش دز
حسازت آفتبة خؿل ؾدًد ٍ غپع ثب دغت خسد
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ؾدًد ٍ دز ًبيلَىّبي  5ميلَگسهي ثػتِثٌدي ٍ ثِهدت ّ 8ختِ
دز اًجبز ثب حسازت هعوَل ًگِدازي ؾدًد .دز ايي جيسُ ثساي
اغتحنبم غرا اش ثٌتًَيت ثِعٌَاى ّنثٌد اغتخبدُ ؾدُ اغت.

ثَدُ اغت .قيوت ايي جيسُ ثس اغبظ قيوت هَاد اٍليِ دز غبل
 90ثساثس  5260زيبل ثِاشاي ّس ميلَگسم تعييي ؾدُ اغت .دز
ايي جيسُ ثساي اغتحنبم غرا اش ثٌتًَيت ثِعٌَاى ّنثٌد اغتخبدُ
ؾدُ اغت.

جَ ( ،)%5غَيب ( ،)%12زٍغي غَيب ( ،)%2پَدز گَؾت (،)%30
هنول آلي +هعدًي ( ، )%1ثٌتًَيت ( ،)%1غجَظ گٌدم (،)%13
پَدزهبّي ( ،)%5آًصيويت ( .)%1ايي جيسُ دازاي %31/7
پسٍتئيي ٍ  3240مبلسي ثسگسم اًسضي ٍ  9/5مبلسي ثسگسم چسثي

پلت رايج در تاسار(جيزُ سَم) :ثساغبظ آًبليص تَغظ

پلت دٍم (جيزُ دٍم) :ذزت ( ،)%15آزد گٌدم (،)%15

آشهبيؿگبُ مِ دز جدٍل  1ثِ ًوبيؽ دز آهدُ اغت ،ايي پلت
دازاي  %25پسٍتئيي ٍ  2710مبلسي ثسگسم اًسضي ثَدُ اغت.

جذٍلً : 1تايج حاصلِ اس آًاليش غذای کپَرهعوَلی کارخاًِ دام ٍ طيَر ٍ آتشياى ضوال*
ًَ ع هادُ

ًتايج حاصلِ اس آًاليش

اًسضي قبثل ّضن (مبلسي ثس گسم)
زعَثت ()%
پسٍتئيي خبم ()%
فيجس خبم ()%
چسثي خبم ()%
 100( TVNهيليگسم ثسگسم)
ملػين()%
فػخس مل()%
خبمػتس خبم
آلَدگي قبزچي

2710
89.67
25
6.44
9.10
73
1.2
0.88
1.8
هٌخي

*آشهبيؿگبُ توككي– تحقيقبتي هبشًدزاى ٍاقع دز ؾْسغتبى غبزي()n;2

آسهايص استحكام غذا :دز غِ ليَاى يلثبز هكسف مِ دٍ

هكاى ٍ سيستن پزٍرش :ايي آشهبيؽ دز ثْبز  1391ثِهدت

غَم آى دازاي آة ثَدُ اغت ّس يل اش پلتّب دز ليَاى قساز
گسفت ٍ هدت هبًدگبزي دز آة ثب غبعت ثجت ؾد .ثساي ّس پلت
 15ثبز ايي آشهبيؽ تنساز ؾد.

ّ 8ختِ اش اٍايل ازديجْؿت  91تب آخس خسداد  91دز غبلي تنثيس
ٍ پسٍزؼ پطٍّؿندُ امَلَضي دزيبي خصزٍ ،اقع دز فسحآثبد
ؾْسغتبى غبزي (هسمص اغتبى هبشًدزاى) اًمبم ؾد (ؾنل .)1

آسهايص در تاًك ّای فايثز گالس

ضكل  :1سالي هحل آسهايص پزٍرش تك گًَِای کپَرهعوَلی
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طزاحی آسهايص :دز ايي آشهبيؽ ّسحَضچِ فبيجسگالظ
ثِ عٌَاى ٍاحد آشهبيؿي (تنساز) دز ًمس گسفتِ ؾد .مليِ
پبزاهتسّب ،ثِخكَـ ميخيت آة ثساي توبم تيوبزّب ينػبى ثَد.
تعَيض آة ثِقَزت ثبزاًي ٍ پيَغتِ ( 0/1ليتس دز ثبًيِ) قَزت
گسفت .تغييسات حسازتي تحت ؾسايظ عجيعي هحيظ پسٍزؼ
ثَدُ اغت .تٌْب اثس هتغيس ثيي تيوبزّبي هوتلف ًَع جيسُ دز

ؾسٍع آشهبيؽ تعييي گسديد .عَل (ثب دقت  1هيليهتس) ٍ ٍشى
(ثب دقت  1گسم) هبّيبى دز اثتدا ٍ پبيبى دٍزُ پسٍزؼ اًداشُگيسي
ؾد .ثدييتستيت تعداد  316عدد ثچِ هبّي مپَزپسٍزؾي ثب
هيبًگيي ٍشًي منتس اش  45گسم دز  3تيوبز ثب  3تنساز ،دز 9
حَضچِ فبيجسگالظ ثِ هػبحت تقسيجي  16هتس هسثع (ٍ ثب عوق
هخيد ٍ تقسيجبً ثبثت  0/6هتس) هغبثق جدٍل  2تقػين گسديدًد.

جذٍل ً :2حَُ تَسيع ٍ اٍساى تچِهاّياى در تيوارّای آسهايطی
تيوارّای

تعذاد هاّی در ّز

تعذاد هاّی در ّز

ٍسى هاّياى(گزم) در ضزٍع

آسهايطی

تيوار

تكزار

آسهايص ،هياًگيي( ±اًحزاف هعيار)

T1

102
107
107

34
36ٍ36ٍ35
36ٍ36ٍ35

(38/2)±11/53
42/8±11/94
39/6±14/60

T2
T3

تمصيِ ٍ تحليل اٍليِ دادُّب ثب اغتخبدُ اش آشهَى ٍازيبًع
يلعسفِ (ً )ANOVAؿبى داد مِ ثيي هيبًگيي ٍشى اٍليِ غِ
تيوبز اختالف هعٌيدازي ٍجَد داؾت (ّ .(p<0/03نچٌيي ثب
اغتخبدُ اش آشهَى تَمي هؿوف ؾد مِ فقظ ثيي دٍ هيبًگيي
تيوبزّبي يل ٍ دٍ اختالف هعٌيداز ٍجَد دازد (.(p<0/05
اًجام آسهايص ٍ غذادّی :غرادّي دٍ ثبز دز زٍش دز
غبعبت  8قجح ٍ  15عكس اًمبم ؾد .غرادّي ثِهيصاى 2تب 4
دزقد ٍشى ثدى هبّي ثب تَجِ ثِ دزجِ حسازت آة ٍ ٍشى
هبّيبى ( )1997 ،Miyatakeقَزت گسفت .دثي تعَيض آة
ثِهيصاى  0/1ليتس دزثبًيِ ٍ ؾسايظ ًَزي ثساي حَضچِّب
عجيعي ٍ ينػبى ثَد .فبمتَزّبي ميخي آة ؾبهل دزجِ حسازت،
امػيطى هحلَل ،ؾَزيّ ،دايت النتسيني ٍ  pHتَغظ دغتگبُ
پستبثل چٌدمبزُ هدل  Eutechمؿَز غٌگبپَز اًمبم ؾد .دزجِ
حسازت زٍشاًِ ٍ ّس زٍش غبعتّبي  8قجح ٍ  1ثعد اش ظْس ثب
دقت  0/1دزجِ ثجت ؾد اهب غبيس پبزاهتسّب ثِقَزت ّختگي
ثجت ؾدّ .نچٌيي دز پبيبى دٍزُ ٍشى توبم ًوًَِّب همدداٌ
اًداشُگيسي ؾد.
پاراهتزّای رضذ ٍ تغذيِ :ثب اغتخبدُ اش زٍاثظ زٍثسٍ
پبزاهتسّبي هوتلف هحبغجِ ؾد (.)1990 ،Albert ٍ Tacon

Relative growth rate
Feed Conservation Rate
Specific Growth Rate



1

:1

هيبًگيي ٍشى اٍليِ – هيبًگيي ٍشى ًْبيي ; ٍشى امتػبثي
1

:2
:3

; ( ) RGR %دزقد ًسخ زؾد ًػجي
ٍ] ×100شى اٍليِ( /هيبًگيي ٍشى اٍليِ – هيبًگيي ٍشى ًْبيي )[
افصايؽ ٍشى ثدى/هقداز غراي هكسفي; ( ) FCR2ضسيت تجديل غرايي
3

:4

 )SGR ( ; [) Lnw2 - Lnw1 ( / t ] * 100ضسيت زؾد ٍيطُ
دٍزُ پسٍزؼ ٍ ،t:شى اٍليٍِ ،W1 :شى ثبًَيِW2 :

تجشيِ ٍ تحليل دادُّا :اثتدا ًسهبل ثَدى تَشيع دادُّب ثب

اغتخبدُ اش آشهَى ملوَگسٍف -اغوسيٌَف 4دز غغح  5دزقد
اًمبم ؾد .آشهبيؽ تحت هقبيػِ اثس ٍشى اٍليِ دز تيوبزّبي
هوتلف ثب اغتخبدُ اش تمصيِ ٍازيبًع( ٍ )ANOVAهقبيػِ دٍ
ثِ دٍ هيبًگييّب ثِ زٍؼ تَمي دز غغح  5دزقد اًمبم ؾد.
تمصيِ ٍ تحليل دادُّب ثب اغتخبدُ اش ًسمافصاز SPSS.18اًمبم
ؾد .دز ايي تحقيق هيبًگيي دادُّب ثِّوساُ اًحساف هعيبز ازائِ
گسديد.

نتایج
خالقِ ًتبيج حبقلِ اش اًداشُگيسي پبزاهتسّبي هحيغي
(آة) دز جدٍل  2ازائِ ؾدُ اغت .ثساغبظ ايي ًتبيج دٍ پبزاهتس
امػيطى ٍ  pHدازاي تغييسات اًدك ٍ پبزاهتسّبي دزجِ حسازت،
ؾَزي ٍ ّدايت النتسيني تغييسات شيبدي داؾتٌد .ثِعَزيمِ

2
3

Kolmogrov-Smirnov
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