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 چکیده

حوضچه فایبرگالس به ابعاد  9ماهی کپورمعمولی در ی بچههای رشد و میزان بازماندگمنظور بررسی اثر تراکم بر شاخصتحقیق حاضر به

ماهی کپورمعمولی قطعه بچه 9000هفته انجام گرفت. دراین تحقیق تعداد  8مدت مکعب آب بهمتر به حجم تقریبی یک متر 3/0×85/1×85/1

قطعه در مترمکعب  1500و  1000و 500های تراکمتکرار با  3تیمار و  3تصادفی در  گرم در قالب یک طرح کامالا  1 ± 1/0بدن  با میانگین وزن

های رشد مانند وزن نهایی، طول نهایی، شاخص دار شده و تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تراکم ماهی برماهی Cو  A ،Bترتیب در تیمارهای به
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 مقدمه

هاي متمادي ی کپور، بومی آسياي مرکزي است که طی قرنماه       

در  و امروزه پرورش آن گسترش پيداکرده است جهان در نواحی مختلف

و همکاران،  Kohlmann) شده است جهان مرسوم سراسر مناطق مستعد

 هايحلراه از یکی سازي،ذخيره تراکم افزایش پروريآبزي در .(2003

 هايگونه از بسياري است. در رشپرو زمين براي کمبود مشکل

 این و عکس داشته نسبت سازيذخيره تراکم به نسبت رشد پرورشی،

 رقابت طی در که هاي رفتاري استکنش دليلبه خصوصبه مسأله

 که شودمی مزمن استرس نوعی ایجاد باعث زیستن، یا فضاي غذا براي

(. 1389ران، همکا )ابراهيمی و بگذارد تأثير ماهی رشد روي تواندمی

 مهم بسيار شناختیزیست معيارهاي ماهی درفضاي پرورشی از تراکم

زیرا مالحظات اقتصادي  هستند، ماهی متراکم پرورش هايسيستم براي

عمل آید. افزایش کند که حداکثر استفاده از آب و فضا بهحکم می

تراکم ماهی در محيط پرورشی ارتباط مستقيمی با رفتار فيزیولوژیک 

تواند منجر به افت شرایط سالمتی و فيزیولوژي يان داشته و میماه

کيفيت آب و در  رشد، تنزل غذا به گوشت، کاهش ماهی، کاهش تبدیل

زاي عنوان عامل استرستر گردد. بنابراین تراکم بهنهایت تلفات بيش

 هاي(. گونه1388 ،نژاد و همکاران)رفعت مزمن شناخته شده است

 مفهوم این به دارند برابر استرس در متفاوتی لتحم ماهيان، مختلف

ماهی  گونه به بسته خاص، زاياسترس عامل یک براي استرس شدت که

سازي تأثير تراکم ذخيره (.Schereck ،1982) باشد متفاوت است ممکن

و همکاران،  Braunعميقی بر سوخت و ساز بدن، رشد و استرس دارد )

 است، آب ميزان از حداکثر استفاده کنيکت باال تراکم استفاده از .(2010

 که دهدمی ها نشانگونه از بسياري در سازيذخيره تراکم افزایش اما

 بازماندگی و رشد هايشاخص روي منفی اثرات تواندمی تکنيک این

یکی از مسائل مهم در آبزي  .(1388همکاران،  و )ایمانپور باشد داشته

سرعت رشد ماهی و استفاده دست آوردن یک تعادل بين هپروري ب

که ماهی با یک مقدار غذاي با بهينه از غذاي فراهم شده است. زمانی

دهنده کيفيت باال و مناسب تغذیه شود رشدي که مورد انتظار پرورش

دست خواهد آمد. زیرا ميزان غذا به انرژي مورد نياز و دفعات هاست ب

 ماهيان رشد .(2001 و همکاران، Bascinarد) تغذیه ماهی بستگی دار

 درصد غذادهی غذا، نوع به بستگی زندگی مختلف در مراحل پرورشی

 مواد جذب قابليت و دریافت غذا ميزان غذادهی، دفعات وزن، به نسبت

 رشد مهمی در نقش غذادهی، دفعات ميان فاکتور این در دارد. مغذي

 Andrew دارد ) عهده بر ماهيان زندگی اوليه مراحل ميزان بازماندگی و

 پرورش عمليات تجاري و اقتصادي سودآوري چنينهم (.page ،1973و 

 و همکاران، Bascinar) دارد غذادهی دفعات و غذا هزینه به بستگی آبزیان

 شودمی ماهی بازماندگی و رشد باعث افزایش مناسب غذادهی (.2007

 اندازة ماهی در تغييرات ورسيده  حداقلبه غذایی ميزان ضایعات و

 گرددمی توليدکه درنهایت این امر منجر به افزایش  یابدمی هشکا

(Goddard  وGoddard ،1996). مختلف، ميزان دسترسی  هايتراکم در

رقابت براي کسب غذا، عاملی محدودکننده و  .به غذا متفاوت است

شود و رفتارهاي رقابتی و تجمعی مهم در رشد ماهيان محسوب می

(. 1990 و همکاران، Holm) یابدمی غذا افزایش کمبود در شرایط ماهيان

 رشد نرخ تغيير به منجر است ممکن ماهيان سازيذخيره تغيير تراکم

درکشت متراکم ماهی، رابطه بين . (Miao ،1992) شود بازماندگی و

این شرایط  اي برخوردار است و درسالمت و تراکم باال از اهميت ویژه

ها و تأثيرگذار روي سالمت ماهی تغذیه و کيفيت آب از عوامل مهم

 سازيذخيره تراکم اثرات بررسی مطالعه این هدف از آیند.شمار میبه

و تعيين  دستيابی منظوربازماندگی به و هاي رشدشاخص روي مختلف

هاي حوضچه ماهی کپورپرورشی درمناسب کشت براي توليد بچه تراکم

توده نهایی توليد يکوچک است و در نهایت این تحقيق به مقایسه ز

 پردازد.هاي مختلف میتراکم شده در

 

 هامواد و روش

این تحقيق در مرکز بازسازي و حفاظت از ذخایر ژنتيکی ماهيان        

هاي تير تا شهریور گيالن در ماه انصاري واقع در استان استخوانی شهيد

حوضچه فایبرگالس به  9انجام گرفت. در این تحقيق  1395سال 

 9000متر( با  3/0×85/1×85/1) م تقریبی یک مترمکعب آبحج

( با ميانگين وزنی Cyprinus carpio) ماهی کپورمعمولیقطعه بچه

 ،500) تيمار 3گرم براساس طرح آماري کامالً تصادفی در  1/0±1

تکرار از  3و  C,B,Aهاي قطعه در مترمکعب( با نام 1500و  1000

طول انجاميد. هفته به 8مدت قيق بهدار شدند. این تحهر تيمارماهی

هاي پرورش ها آب ورودي از باالي حوضچهدر طول دوره در تمام تکرار

صورت بارانی و پيوسته وارد شده و از لوله خروجی واقع در مرکز به

 یکسان و طبيعی هاحوضچه براي نوري شدند. شرایطخارج می حوضچه

)هواده( که در  ه کمپرسوروسيله دو دستگاهها بهوادهی حوضچه .بود

یکدیگر متصل  به فشار پر اتيلنپلی وسيله لولههها بحوضچه ابتدا و انتهاي

)جدول  ماهيان با غذاي تجاري اکسترودانجام گردید. بچه ،شدندمی

درصد ميانگين وزن بدن و در چهار وعده  7ميزان طور روزانه به( به1

 زیستبار پس از انجام ته یکميزان غذا هر دوهف غذایی غذادهی شدند.

 منظور سنجش زیستبهدر طول آزمایش  گردید.اصالح می سنجی

-Multiاز دستگاه دیجيتال   pHهاي حرارت، اکسيژن محلول و سنجه

parameter WTW صورت روزانه هها بسنجهاستفاده شد. این زیست

اک در تمامی مخازن مورد سنجش قرار گرفت. مقدار نيتریت و آموني

صورت هفتگی و با استفاده از روش تيتراسيون مورد هآب مخازن ب

        گيري قرار گرفتند. اندازه
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 ماهیانمشخصات غذای مورد استفاده بچه :1 جدول

 کپورمعمولی در طول آزمایش

 غذای اکسترود نوع خوراک

 2±2/0 متر(اندازة خوراک )ميلی

 38±64/0 پروتئين خام )درصد(

 8/7±52/0 )درصد(چربی خام 

 1/8±05/0 خاکستر )درصد(

 3200±23 انرژي قابل هضم )کيلوکالري/کيلوگرم(

 6/5±04/0 فيبرخام )درصد(

 3/9±03/0 رطوبت )درصد(

 99/0±02/0 فسفر )درصد(
 

ورت صهماهيان ببار بچههفته یک 2هر در طول دوره آزمایش        

تاندارد گرم توزین و طول اس 1/0فردي با استفاده از ترازوي دیجيتالی 

ه ساعت گيري شد. دوازدها نيز با استفاده از کوليس ورنيه اندازهآن

س منظور کاهش استرقبل و بعد از بيومتري غذادهی قطع گردید. به

گرم یميل 100) ماهيان با عصاره گل ميخکبرداي،  بچهدر زمان نمونه

 ، شامل:هاي رشدصشاخ(. 1390، پور)کرم هوش شدنددر ليتر( بی

، نرخ رشد ویژه FCR(Feed Conversion Ratio) ضریب تبدیل غذایی

، درصد S.G.R (Specific Growth Rate)بر حسب درصد در روز 

، رشد روزانه برحسب BWI (Body Wight Index)%افزایش وزن بدن 

 CF، فاکتور وضعيت یا ضریب چاقی G.R (Growth Rate)گرم در روز 

(Condition Factor)  :و درصد بازماندگی روابط زیر محاسبه شدند 

 : (1990و همکاران،  (Ronyaiغذایی  تبدیل ضریب
                            𝐹𝐶𝑅 = 𝐹/(𝐵𝑤𝑓 − 𝐵𝑤𝑖) 

=F گرم( مقدار غذاي خشک مصرف شده( ،=Bwi ميانگين وزن اوليه 

 )گرم(.  ميانگين وزن نهایی Bwf=، )گرم(

  :(1990و همکاران،  (Ronyai نرخ رشد ویژه
              𝑆. 𝐺. 𝑅 = (𝐿𝑛𝑤𝑡 − 𝐿𝑛𝑤𝑜)/𝑡 × 100 

Lnwto= گرم(، ) لگاریتم بيومس اوليهLnwt= لگاریتم بيومس نهایی 

 تعداد روزهاي پرورش.  t=گرم(، )

 :(1989و همکاران،  Hong) بدن وزن افزایش
                                   𝐵𝑊𝐼 = (𝐵𝑤𝑓 − 𝐵𝑤𝑖)/𝐵𝑤𝑖 × 100 

=Bwi  گرم( ميانگين وزن اوليه ماهی( ،=Bwf   ميانگين وزن نهایی

 )گرم(. ماهی

 : (1989و همکاران،  Hongرشد روزانه )
    𝐺.𝑅 = (𝐵𝑤𝑓 − 𝐵𝑤𝑖)/𝑛 

=Bwi  گرم( وزن اوليه ماهی ميانگين(،=Bwf  ماهی ميانگين وزن نهایی 

 تعداد روزهاي پرورش. n=، )گرم(

 :(1989و همکاران،  Hong) وضعيت فاکتور
                  𝐶𝐹 = (𝐵𝑤/𝑇𝐿3) × 100 

=Bwگرم( وزن ماهی( ،=TL متر(.)سانتی طول کل ماهی 

 :(1989و همکاران،  Hong) بازماندگی درصد
   ) 100 S. R = (𝑁2/𝑁1)×   

 =N1تعداد ماهيان اوليه ،=N2 .تعداد ماهيان نهایی 

ر ميانگين وزن نهایی ه×زماندگی هر حوضچهتعداد با بيومس نهایی:

 )گرم( حوضچه

زمایشی در پایان دوره تحقيق، وزن نهایی هر یک از تيمارهاي آ       

ه بها تعيين شد. جهت تعيين نرمال بودن و یکنواختی واریانس داده

ت هاي کولموگراف سيمرنوف و لون استفاده شد، جهترتيب از آزمون

ليز آزمون آنا دار در ميانگين تيمارها ازتعيين وجود اختالف معنی

 درصد و 95در سطح احتمال  (Anowa One way) طرفهواریانس یک

 وکیتدار بودن اختالف ميانگين تيمارها از آزمون تفکيکی جهت معنی

(Tukey) ماريها توسط نرم افزار آتحليل داده استفاده شد. تجزیه و 

21Spss  .انجام گرفت 

 

 نتایج

 گيرياندازه از حاصل نتایج حاضر تحقيق در: آب کیفی ارامترهایپ       

هاي تراکم بين در  pHو محلول آب جمله اکسيژنکيفی آب از پارامترهاي

(. P>05/0) نگردید مشاهده آماري دارمعنی اختالف سازيذخيره مختلف

چنين ميانگين درجه حرارت آب در همه تيمارها نيز اختالف هم

(. در ارتباط با آمونياک P>05/0) يمارها مشاهده نشدداري در تمعنی

ها آمونياک و نيتریت دليل هوادهی و تعویض آب حوضچهو نيتریت، به

 1شرح جدول مشاهده نگردید. تغييرات برخی از پارامترهاي آب به

باشد.می

 ر(انحراف معیا ±)میانگین دوره پرورش طول در آب شیمیایی و فیزیکی فاکتورهای :1 جدول

 تیمار
 درجه حرارت آب

 گراد()سانتی

 درجه حرارت هوا

 گراد()سانتی

ها اکسیژن محلول حوضچه

 گرم بر لیتر()میلی

اکسیژن محلول خروجی 

 گرم بر لیتر()میلی
pH 

 26/8±01/0 48/5±11/0 71/5±23/0 44/31±21/0 54/29±19/0 ميانگين

 21/8 33/5 58/5 7/27 1/27 کمينه

 34/8 82/5 99/5 7/34 7/33 بيشينه
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کليه  های رشد بچه ماهیان کپور در دوره پرورش:شاخص       

 مختلف هايتراکم تأثير تحت ((GR, BWI, FCR, SGR رشد هايشاخص

داري ميان تيمارهاي ( و اختالف معنی2)جدول  کشت قرار داشتند

(. با افزایش تراکم نرخ رشد ویژه P<05/0) مختلف مشاهده گردید

(. از طرفی باالترین نرخ رشد ویژه P<05/0) داري داشتنیکاهش مع

(. که از لحاظ آماري 91/3 ± 03/0) ( مشاهده شدA) در تراکم پایين

(. با P>05/0) ( داشتCو B ) هاي باالترداري با تراکماختالف معنی

 (، ضریب تبدیل غذاییC) کاهش نرخ رشد روزانه در باالترین تراکم

(FCRافزایش معنی )اري نشان دادد (05/0>P که 41/1±00/0 و )

باشد. از دهنده تنش و استرس باالي ماهيان در تراکم باال مینشان

هاي زیستی، فاکتور وضعيت ماهيان طرفی با وجود تغيير در شاخص

قطعه( مشاهده شد ولی در  1500) با یک افزایش جزئی در تراکم باال

(. P>05/0) اهده نشدداري مشبين تيمارهاي مختلف اختالف معنی

هاي ماهيان بين تيمارها و در تراکمدرصد افزایشی وزن بدن بچه

دار آماري نشان داد. براساس نتایج، تراکم اثر مختلف اختالف معنی

داري بر روي نرخ بازماندگی داشت. باالترین نرخ بازماندگی معنی

با  Cار ترین آن متعلق به تيمدرصد و کم 80/99با  Aمربوط به تيمار 

 (.2( )جدول P<05/0) باشدنرخ بازماندگی می 13/99
 

انحراف معیار(  ±)میانگین فاکتورهای رشد و بازماندگی تیمارهای مختلف: 2جدول   

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین مقایسه آماری نماد )قطعه( تعداد تیمار هاشاخص

  متر(طول اوليه )سانتی
 

A 500 a 76/2 42/0 20/2 80/3 
B 1000 a 76/2 42/0 20/2 80/3 
C 1500 a 76/2 42/0 20/2 80/3 

 متر()سانتی طول نهایی
 

A 500 a 48/7 08/1 70/5 60/11 
B 1000 b 71/6 78/0 60/5 20/9 
C 1500 c 17/5 58/0 60/4 40/8 

 وزن اوليه )گرم(
 

A 500 a 09/1 32/0 80/0 00/2 
B 1000 a 09/1 32/0 80/0 00/2 
C 1500 a 09/1 32/0 80/0 00/2 

 وزن نهایی)گرم(
 

A 500 a 23/17 22/8 10/6 20/59 
B 1000 b 63/12 93/4 20/7 30/32 
C 1500 c 09/1 32/0 80/0 00/2 

 )درصد( ضریب تبدیل غذایی

A 500 a 23/17 22/8 10/6 20/59 
B 1000 b 63/12 93/4 20/7 30/32 
C 1500 c 83/9 83/2 20/4 70/21 

 نرخ رشد ویژه )درصد( 

 

A 500 a 20/1 01/0 20/1 21/1 

B 1000 b 29/1 01/0 28/1 30/1 

C 1500 c 41/1 00/0 41/1 41/1 

 )درصد(  افزایش وزن بدن

 

A 500 a 66/1466 84/86 09/1369 45/1535 

B 1000 b 55/1064 17/26 55/1034 73/1082 

C 1500 c 63/793 88/14 27/777 36/806 

 )گرم(  رشد روزانه

 

A 500 a 29/0 02/0 27/0 30/0 

B 1000 b 21/0 01/0 20/0 21/0 

C 1500 c 16/0 01/0 15/0 16/0 

 )درصد( ضریب چاقی

 

A 500 a 11/4 03/0 08/4 13/4 

B 1000 a 22/4 08/0 16/4 31/4 

C 1500 b 22/3 10/0 10/4 29/4 

 )درصد( نرخ بازماندگی

 

A 500 a 80/99 00/0 80/99 80/99 

B 1000 b 47/99 06/0 40/99 50/99 

C 1500 c 13/99 17/0 00/99 33/99 

 )گرم( بيومس نهایی
 

A 500 c 53/8050 65/476 94/7514 11/8428 
B 1000 b 66/11647 00/293 72/11311 45/11850 
C 1500 a 22/12981 69/220 50/12739 95/13171 

 بحث 

ترین پارامتر فيزیولوژیک است که در رابطه با فعل و مهمرشد، 

)ایمانپور و همکاران،  است شده مطالعه خوبیبه ماهيان اجتماعی انفعاالت

هاي دست آمده در تحقيق حاضر نشان داد که شاخصهب (. نتایج1388

 وزن بدن، ضریب تبدیل غذا افزایش و ویژه رشد وزن، نرخ رشد شامل

)تراکم پایين( عملکرد بهتري نسبت  Aو درصد بازماندگی در تيمار 
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به تيمارهاي دیگر با تراکم باالتر داشته است. با توجه به نتایج حاصله 

ترین مقدار در )تراکم پایين( و کمA ترین ميزان رشد در تيمار بيش

در  FCRترین )تراکم باال( مشاهده شد؛ در همين زمان کمC تيمار 

( بود که C) ترین آن در باالترین تراکم( و بيشA) ترین تراکمپایين

. (P<05/0) هاي رشد وجود دارددار آماري در شاخصاختالف معنی

بررسی مطالعات محققين نشان داده است اثر افزایش تراکم و اثرات 

هاي مختلف مثبت و منفی آن بر عملکرد بيولوژیکی ماهی در گونه

از نظر قدرت  ماهيان چنينهم (.2010کاران، و همBram ) متفاوت است

دست آوردن غذا هجهت ب جسمی بندي شده و براساس توانبدنی طبقه

. اعتقاد کلی بر (Jobling ،1994) گردندو فضا از یکدیگر تفکيک می

این است که اثر متقابل اجتماعی براي کسب غذا و مکان تأثير منفی 

پرورشی، نشان داده شده که  هايروي رشد دارد. در خيلی از گونه

سازي مقدار زیادي تحت تأثير افزایش یا کاهش تراکم ذخيرهرشد به

و Carro-Anzalotta ؛ 1981 و همکاران، Trzebiatowski) قرار دارد

Ginty ،1986؛Hosfeld   ،افزایش تراکم، اثرات 2009و همکاران .)

دالیل اصلی  ماهی کپورمعمولی دارد که یکی ازنامناسبی بر رشد بچه

آن، استرس ناشی از تراکم و کاهش کيفيت آب در اثر افزایش تراکم 

 ضریب کاهش باعث تراکم افزایش .(1385همکاران،  و پور)قلی است

است که  شده کمانآالي رنگينقزل ماهی رشد کاهش و غذایی تبدیل

نسبت  هم با ماهيان برخورد از ناشی هايتوان به تنشعلت آن را می

 برداشت، هنگام در نظر ماهی مورد و مناسب ميزانبه دستيابی براي .داد

 (Milstein ،2000و  Feldlite) شود تنظيم ماهی سازيدخيره تراکم باید

و  (Rowlandاست  رشد از جلوگيري تراکم، افزایش اثرات از یکی

اثر رفتارهاي متقابل بيولوژیک براي کسب غذا و  .(2006همکاران، 

 ممکن ماهيان سازيذخيره منفی بر روي رشد دارد. تراکم مکان، تأثير

ميزان  .(Miao ،1990) شود بازماندگی و رشد نرخ تغيير به منجر است

 آب، شيميایی و فيزیکی فاکتورهاي تغييرات و رشد هايبقاء، شاخص

همکاران،  ایمانپور و)دارند  قرار پرورش مکان در ماهيان تراکم تأثير تحت

وارد  پرورش محيط روي اضافی بار یک ماهی، بيوماس (. افزایش1384

 مدفوع تربيش علت توليدبه معلق جامد ذرات مقدار باال تراکم در و کرده

ماهی سبب افت  پرورش متراکم .یابدمی افزایش ماهی تربيش حرکت و

که باعث افزایش  شودکيفی آب از طریق تراوشات متابوليکی ماهی می

بنابراین  .(1998و همکاران،  Tidwell) گرددآب میبار آلی و آمونياکی 

در افزایش  تواندمی پرورش کنترل شرایط محيط بهينه براي تراکم تعيين

بازدهی توليد در یک دوره پرورش حائز اهميت باشد. تراکم زیاد به 

زاي مزمن احتماالً سبب افزایش نيازهاي عنوان یک عامل استرس

یطی جذب غذا کاهش یافته و متعاقباً متابوليک شده، تحت چنين شرا

یابد که این امر منجر به کاهش پتانسيل تقاضا براي انرژي افزایش می

 تغييرات بر را اثر ترینبيش شود. تراکم،رشد می

 است داشته ماهيان غذاگيري ميزان و غذایی تبدیل ضریب وزن،

گونه،  (. تغذیه بهينه در ماهيان تحت تأثير1385 ،)رمضانی و همکاران

اندازه، تراکم، سن، ميزان دسترسی به غذا، عوامل محيطی و کيفيت 

  (.2001 و همکاران، Bascinar)ماهی در شرایط مختلف قرار دارد 

هاي باال و تر از تراکمميانگين نرخ رشد ویژه در تراکم پایين، بيش

 هاي باال بوده استتر از تراکمضریب تبدیل غذایی در تراکم پایين، کم

طور احتمالی دليل عملکرد مناسب (. به1389)رمضانی و همکاران، 

ميزان جذب پروتئين با تراکم پایين به Aافزایش وزن بدن در تيمار 

باالي آن براي عمل رشد ماهيان مرتبط بوده است. در این شرایط 

پروتئين فقط صرف تأمين انرژي ماهيان نشده و نقش کربوهيدرات و 

(. دستکاري در Tan ،1982و  Mullah) بوده استتر ها پر رنگچربی

اي مثل دفعات غذادهی و تکنيک غذادهی هاي تغذیهبعضی از فعاليت

هاي هاي مختلف، ممکن است تغييراتی را در وزن بدن گونهدر تراکم

 Charles تحقيق  (. نتایجJobling ،1994) وجود آوردمختلف ماهی به

جوان نشان داد که  روگاهی هیماگربه روي بر (1984و همکاران )

تر در الروها براي افزایش رشد مورد نياز است. هاي غذایی بيشوعده

گزارش کردند که افزایش دفعات  Tan (1982)و  Mullah چنينهم

باعث  جوان،Clarias macrocephalus و  Cyprinus carpio در غذادهی

هاي غذایی هشود. البته احتمال دارد که تعداد وعدافزایش رشد می

چنين هاي مختلف متفاوت باشد. هممناسب به تناسب سایز و گونه

وزن و طول  کرد که دفعات غذادهی در روز بر روي گيريتوان نتيجهمی

داري خواهد گذاشت. نتایج ماهی کپورمعمولی تأثير معنیبدن بچه

وعده غذایی در روز عملکرد رشد بهتري را  4تحقيق حاضر نشان داد 

توان توجيه نمود که با افزایش تعداد دفعات خواهدکرد. می حاصل

معمولی با ميانگين کپور ماهيانبچهبار غذادهی در روز(  4) غذادهی

( گرم عالوه بر رشد مطلوب، حداقل نوسان از نظر ميانگين 1/1) وزنی

چنين فاکتورهاي نرخ رشد ویژه وزنی در تيمارها را خواهند داشت. هم

تبدیل غذایی ارتباط مستقيمی با دفعات غذادهی دارد. ضریب  و کارائی

ترین تعداد و مناسب باالترین ميزان استفاده از.بينیپيش بنابراین قابليت

دفعات غذادهی نسبت به اندازه و نوع گونه ماهی بسيار مهم و ضروري 

(. مطالعات صورت گرفته 1388نژاد و همکاران، )رفعت رسدنظر میهب

طور مشابه به و بازماندگی در رشد ختلف روي اثر تراکمم توسط محققين

مطالعات محققين،  مشابه حاضر بررسی در حاضر مشابهت دارد. تحقيق با

معنی  افزایش غذایی تبدیل ضریب تراکم، افزایش نشان داده است که با

 مربع،قطعه در متر 1500 تراکم در کهطوريبه کندمی پيدا داري

 تغييرات در روندي چنين شد. مشاهده غذایی تبدیل ضریب باالترین

 و مثبت ارتباط از حاکی مختلف، هايتراکم در تبدیل غذایی ضریب

 کاهش .باشدمی تبدیل غذایی ضریب و تراکم افزایش بين دارمعنی

 در غذا بهتر مصرف دهنده کارایینشان غذایی تبدیل ضریب مقدار
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افزایش  .دهدنشان می باشد. نتایج بررسی حاضرپایين می هايتراکم

تبدیل غذایی و ميزان مصرف اکسيژن  ضریب تراکم باعث افزایش ميزان

در نتيجه باعث کاهش  ،شودمحلول در آب و افزایش مرگ و مير می

که این مسئله از لحاظ اقتصادي مقرون  شودماهيان میوزن نهایی بچه

ذا افزایش صرفه نيست، چون با افزایش ضریب تبدیل غذایی ميزان غبه

و ایجاد ضرر  پرورش دوره طول وزن، افزایش کاهش باعث نتيجهو در یافته

داري و نتيجه نهایی، امکان نگه گردد.دهندگان میپرورش اقتصادي به

( گالسفایبر هاي)حوضچه محصور محيط در معمولیکپور ماهیبچه پرورش

اي مختلف هدست آمده در تراکمهبا غذاي کنسانتره وجود دارد. نتایج ب

 باشدو شرایط زیستی یکسان براي تمام تيمارها، بيانگر این مطلب می

مکعب )تراکم پایين( در حجم یک متر قطعه 500با تراکم  Aکه تيمار 

نشان داد که در این تحقيق چنين آب بهترین رشد را داشته است. هم

ر، هاي باالتتري نسبت به تراکمماهيان مدت زمان کمتراکم پایين، بچه

 500) عبارتی در تراکم پایينبه رسند.می مورد نظربه اندازة وزن 

یک محدودة زمانی دو ماهه با استفاده از غذاي اکسترود و  قطعه( در

گرم( دست  18)نزدیک به  توان به وزن مورد نظرسيستم هوادهی می

 بچه قطعه 500دهد که تراکم تحقيق نشان می کلی این یافت. نتيجه

ماهيان رشد رساندن مطلوب بچه مربع براي بهر مترگرمی د 1ماهی 

 ترین تراکم است. کپور مناسب
 

 منابع

ذخيره  تراکم اثر .1389، م. عدلو، و. م ایمانپور،  .؛ح.م ابراهیمی، .1

 در عضله و خون پارامترهاي و رشد، بازماندگی هايشاخص بر سازي

علمی  مجله (.Osphronemus goramy) گوارامی عظيم الجثه ماهی

 .106تا  97، صفحات 2 شماره، 4 سال .شيالت

 الروهاي پرورش و تکثير بررسی .1384ا.،  کمالی، و .م ایمانپور، .2

مجله علوم   .HCGتوسط  ((Carassius auratus gibelioقرمز  ماهی

 .172 تا 165 فحات، ص2، شماره 13سال  .کشاورزي و منابع طبيعی

 هايتراکم اثر .1388 .،م کردجزی، و .ا احمدی،  ؛.م ایمانپور، .3

 کپور ماهی رشد شاخص هاي و بازماندگیروي  سازيذخيره مختلف

، 18شماره  .مجله علمی شيالت .(Cyprinus carpio) پرورشی

 .9تا  1صفحات 

زاده ابراهیم ؛گیالنی، م.طلوعی ؛فالحتکار، ب. ؛نژاد، س.رفعت .4

 هايتراکم اثر .1388کالیی، م.، قادییدریشیخی، م. و ح

فاکتورهاي  و آب کيفی پارامترهاي برخی بر سازيذخيره مختلف

دامپزشکی مجله  .پرورشی مخازن در ( (Huso husoماهیفيل رشد

 .44تا  38 فحات، ص4شماره  ،6دوره  ایران.

 پرورش امکان .1389.، فارابی، م. و حافظیه، م ؛رمضانی، ح. .5

 در شده پلت غذاي با(  (Cyprinus carpioمعمولیکپور ماهی متراکم

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شيالت، مجله .فایبرگالس هايحوضچه

 .173تا  170فحات ص ،1 شماره ،6 سال .شهرآزاد

 اصفهانی، نصر و .م ارانی،محمدی.؛ ک.س عالمه،  ؛.ف پور،قلی .6

آالي زلق وراکدیل ختب ریبو ض در رشراکم بر تی اثبررس .1385 ،م.
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Abstract 
 This research aimed at studying the effect of stocking density on growth indices and 

performance, survivability rate of common carp fingerlings in 9 fiberglass tanks (1.85×1.85×0.3 

m) in around 1 m3 of water for an 8 week. The research was carried out by stocking 9000 pieces 

with average body weight of 1±0.1 g in 3 treatments and 3 replications in a completely 

randomized design with different densities 500, 1000, 1500 pieces/m2 in three treatments A, B 

and C respectively. The results showed that stocking density had a significant effect on growth 

indices at final weight (FW), final length (FL), growth rate (GR), specific growth rate (SGR) and 

survivability rate (SR). Significant differences were observed across treatments (p<0.05). The 

highest GR and SGR, SR and the lowest FCR were observed in Treatment A. In this study it was 

found fish concentration had the least effect on growth indices and survivability rate of farmed 

fish fries. Thus, in order to develop fish farming, it is suggested that a concentration of 500 

pieces /m2 for common carp fries be used in fiberglass tanks. 
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