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چ کیذٌ
ایي تحقیق دس ػبل  1392ثب ّذف افضایؾ ثْشُ ٍسی دس تَلیذ ٍ پشٍسؽ تَأم کپَس هبّیبى ثب اسدک اًدبم
ؿذ .ایي تحقیق ثب اػتفبدُ اص طشح آهبسی تلبدفی 2 ،تیوبس ثب ػِ تکشاس دس دٍ اػتخش ّ 3کتبسی اًدبم گشفت.
دس ّش دٍ تیوبس ؿبّذ ٍ تیوبس یک  2650قطؼِ ثچِ هبّی ؿبهل  1200قطؼِ فیتَفبگ 250 ،قطؼِ ثیگ ّذ400 ،
قطؼِ آهَس ٍ  800قطؼِ کپَس هؼوَلی هؼشفی گشدیذ .دس اػتخش تیوبس یک  450قطؼِ اسدک  15سٍصُ 300
گشهیدس  3هشحلِ طی دٍسُ پشٍسؽ کپَسهبّیبى هؼشفی ؿذًذ .هیبًگیي هیضاى دهب دس اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس یک
 28/68±2/92ثِ دػت آهذّ .وچٌیي هیضاى  pHدس اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس یک  8/61±0/55 ٍ 8/70±0/68ثِ
دػت آهذ .هیضاى تَلیذ کپَس هبّیبى دس اػتخش ؿبّذ دس ّش ّکتبس  5085کیلَگشم ٍ تَلیذ دس اػتخش تیوبس یک
 5385کیلَگشم دس ّکتبس ثِ دػت آهذ .دس اػتخش تیوبس یک کِ پشٍسؽ تَام ثب اسدک اًدبم ؿذ ٍصى اٍلیِ ٍ
ٍصى ًْبیی اسدکّب ثِ تشتیت  3400 ٍ 300گشم ثِ دػت آهذ .ثیي هیضاى سؿذ دس کپَس هبّیبى پشٍسؿی دٍ
اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس یک اختالف هؼٌیداسی ٍخَد داؿت ( .) P<0.05دس دٍ گًَِ کپَس هؼوَلی ٍ کپَس
ػلفخَاس دس اػتخش تیوبس یک کبّؾ سؿذ هـبّذُ ؿذ ،اهب دسهَسد گًَِ ّبی کپَس ػشگٌذُ ٍ کپَس ًقشُ ای
افضایؾ سؿذ ٍخَد داؿت ( .) P<0.05ثب تَخِ ثِ ػذم اػتفبدُ اص کَدّی دس اػتخش تیوبس یک ٍ افضایؾ تَلیذ
هبّی دس ایي اػتخش ،پشٍسؽ تَأم ثب اسدک هیتَاًذ یکی اص ساُ ّبی اسگبًیک کشدى ٍ ػبلنػبصی تَلیذ هبّی
هیثبؿذ.
کلیذ ياشٌ :پشٍسؽ تَأم ،کپَس هبّیبى ،اسدک ،اػتبى خَصػتبى.

 - 1گروه تکثیر و پرورش آبسیان ،دانشکذه کشاورزی و منابع طبیعی ،واحذ اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 - 2دانشیار گروه شیالت ،دانشکذه کشاورزی و منابع طبیعی ،واحذ اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحذ اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران(نویسنذه مسؤول)
mv.5908@gmail.com

50

فللٌبهِ ػلَم تکثیش ٍ آثضیپشٍسی/ػبل دٍم/ؿوبسُ دٍم

 - 1مقذمٍ
خبًَادُ کپَس هبّیبى ثضسگتشیي خبًَادُ دس ثیي هبّیبى ثب  210خٌغ ٍ  2010گًَِ اػت .اًَاع
پشٍسؿی کپَس هبّیبى ،ثِ ػِ گشٍُ کپَس هبّیبى ٌّذی ،کپَس هبّیبى چیٌی ٍ کپَس هؼوَلی تقؼین ثٌذی
هیؿًَذ (ػتبسی ٍ ّوکبساى .)1382،افضایؾ سٍص افضٍى خوؼیت ٍ ًیبص ثِ تأهیي غزا ،تَخِ کـَسّبی
هختلف سا ثشای اػتفبدُ اص پشٍتئیي غٌی آثضیبى خلت ًوَدُ اػت کِ پشٍسؽ هبّیبى یکی اص ساُ ّبی
تأهیي غزای خوؼیت اًؼبًی هی ثبؿذ .پیـشفت چـوگیش كٌؼت پشٍسؽ هبّی دس ایشاى طی ػبل ّبی
اخیش ٍ قبثلیت پشٍسؽ اًَاع هبّیبى آة ؿیشیي ٍ دسیبیی هیتَاًذ ثخؾ ػوذُ ای اص پشٍتئیي حیَاًی
سا دس کـَس تأهیي کٌذ .اگشچِ هلشف ػشاًِ هبّی دس ایشاى دس حذٍد  8کیلَگشم هی ثبؿذ ،اهب هیتَاى
ثب پشٍسؽ گًَِ ّبی ثَهی ًظیش ؿیشثت ٍ ثٌی ٍ ٍاسد ًوَدى گًَِ ّبی پشٍسؿی خْبى هبًٌذ کپَس
هبّیبى ٌّذی ٍ تیالپیب پشٍتئیي ثیـتشی دس اختیبس هلشف کٌٌذگبى هحلَالت ؿیالتی قشاس گیشد
(حؼی ي صادُ كحبفی1384،؛ حؼیي صادُ كحبفی.)1390،
دس کـَس هب ثیؾ اص  80ػبل اػت کِ کپَس هبّیبى دس دػتَس کبس كٌؼت آثضی پشٍسی گشهبثی
ثَدُ اػت ،اهشٍصُ لضٍم تٌَع ثخـی ثِ آثضیبى پشٍسؿی دس حَصُ هبّیبى گشهبثی هحؼَع ثَدُ ٍ
گًَِ ّبی کپَس هبّیبى ٌّذی ثِ ػٌَاى دٍهیي گشٍُ هبّیبى گشهبثی دًیب اص ًظش حدن تَلیذ (ثیؾ اص 4
هیلیَى تي) حبیض اّویت هی ثبؿٌذ .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اکٌَى هتَػط تَلیذ کپَسچیٌی دس هضاسع گشهبثی
کـَس حذٍد  3/5تي دس ّکتبس اػت (فشیذپبک ،) 1386،لزا ثِ هٌظَس افضایؾ تَلیذ ٍ اػتفبدُ اص
توبهیػطح هحیط آثی هی تَاى دس اقتلبدی ًوَدى فؼبلیت آثضی پشٍسی گبم ثشداؿت.
اػتفبدُ اص گًَِّبی خذیذ دس ػیؼتن ّبی پشٍسؿی هیتَاًذ ّوشاُ ثب ایدبد تٌَع گًَِ ای دس اهش
تکثیش ٍ پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی ٍ دػتیبثی ثِ افضایؾ تَلیذ دس ٍاحذ ػطح هضاسع گشهبثی ٍ افضایؾ
دسآهذ هٌبفؼی چَى تٌَع ثخـی ثِ ػجذ هلشف ٍ ایدبد ثْشُ ٍسی ثبالتش سا ًیض ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذ
(حؼیيصادُ كحبفی 1384،؛ حؼیيصادُ كحبفی.)1390،
 80دسكذ اص هبّیبى پشٍسؿی تَلیذ ؿذُ دس خْبى سا کپَس هبّیبى ٍ تیالپیب تـکیل هی دّذ .کپَس
هبّیبى چیٌی ؿبهل کپَس ًقشُ ای (فیتَفبگ) ،کپَس ػشگٌذُ (ثیگ ّذ) ٍ کپَس ػلفخَاس (آهَس) هی ثبؿٌذ
کِ ثِ كَست تدبسی دس اغلت هٌبطق خْبى پشٍسؽ دادُ هیؿًَذ ( .)FAO, 2010گًَِّبی هختلف
خبًَادُ کپَس هبّیبى ثِ دلیل اػتفبدُ اص حلقِ ّبی اٍل صًدیشُ غزایی هَخَد دس آة ،اػتؼذاد سؿذ
ػشیغ ،ػبصگبسی ٍ ػیغ ،گَؿت لزیزً ،یبص ثِ حذاقل اهکبًبت ٍ ػشهبیِگزاسی دس اهش پشٍسؽ ٍ
ػبهِپؼٌذی آى خبیگبُ ٍیظُ ای دس اقالم غزایی ٍ تغزیِ هشدم داسًذ .ضوي ایٌکِ گًَِّبی کپَس ًقشُای
ٍ آهَس ػالقِهٌذاى ثیـتشی اص کپَس هؼوَلی داسد.
پشٍسؽ اسدک دس ػطح اػتخشّبی پشٍسؿی هبّی هیتَاًذ ثِ خَثی ثب ػیؼتن پشٍسؽ چٌذ
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گًَِ ای هبّی ّوبٌّگ ؿَد ثِ طَسی کِ اسدک ّب ثِ خَثی ثب هبّیبى پشٍسؿی ػبصگبس هیؿًَذ .ایي
ػیؼتن هضیت ّبی صیبدی ثشای پشٍسؽ دٌّذُ داسد .ثِ ػٌَاى هثبل ٌّگبهیکِ اسدک ّب دس ػطح
اػتخش آصاد ّؼتٌذ هیتَاًٌذ اص طشیق فضَالت دفؼی اػتخشّب سا کَددّی کٌٌذ .اسدک ّب ثِ خبطش
کبسایی ثؼیبسی کِ داسًذ ثِ اكطالح هبؿیي کَد دّی ًبهیذُ هی ؿًَذ ٍ ساّی ثشای پغ اًذاص حق
الضحوِ ایي هَاسد  60 ،دسكذ اص کل ّضیٌِّبی ػشف دس پشٍسؽ هبّی سا ؿبهل هیؿًَذ .آى ّب گیبّبى
آثی سا دس کٌتشل خَد ًگِ هی داسًذ ٍ هبًغ اص اف ضایؾ ثی سٍیِ آًْب هیؿًَذ .اسدک ّب ثب ساُ سفتي ثش
سٍی کف اػتخش ثبػث ًشم ؿذى ثؼتش ٍ کوک ثِ خشٍج هَاد هغزی اص خبک ٍ دس ًتیدِ افضایؾ
تَلیذات اػتخش هیؿًَذٌّ .گبهیکِ اسدک ّب دس آة ؿٌب هیکٌٌذ ثبػث َّادّی آة ؿذُ ثٌبثشایي
َّادٌّذُ ّبی ثیَلَطیکی ًبهیذُ هیؿًَذ .پٌبّگبُ اسدکّب دس قؼوت خبکشیض اػتخشّب ػبختِ هیؿَد
ثٌبثشایي فضبیی اضبفی ثشای حشکت ،تکبپَ ٍ صیؼت اسدک ّب ًیبص ًویثبؿذ .ثیـتش ًیبص غزایی اسدک
ّب اص اػتخش ثب خَسدى ػلفّبی ّضس آثی ،حـشات ،السٍ ٍ کشم ّبی کف ثؼتش ثشآٍسدُ هیؿَد ٍ لزا
غزای هکول خیلی کویًیبص د اسًذ ٍ ثِ طَس هؼوَل پشٍسؽ دٌّذُ اص ضبیؼبت هشؽً ،شمتٌبى ٍ پَػتِ
ثشًح خْت تغزیِ آًْب اػتفبدُ هیکٌذ.
تبکٌَى تحقیقبت ٍ هطبلؼبتی دس صهیٌِ پشٍسؽ تَأ م هبّی ثب اسدک گضاسؽ ًـذُ اػت .الجتِ
ؿبیبى رکش اػت کِ هطبلؼبتی دس صهیٌِ پشٍسؽ تَاأم هبّی ػَف (  )Sander luciopercaثب کپَس
هبّیبى (خَال ٍ ) 1386،پشٍسؽ تَام هبّی ثٌی ( ) Barbus sharpeyiثب کپَس هبّیبى چیٌی (هشتضَی
صادُ ٍ ّوکبساى 1375 ،؛ ثؼبک کبّکؾ ٍ ّوکبساى 1380 ،؛ ثؼبک کبّؾ ٍ ّوکبساى )1389،اًدبم
ؿذُ اػتّ ،چٌیي ثب تَخِ ثِ اّویت افضایؾ ػشاًِ هلشف هبّی دس کـَس ٍ تأهیي ثخـی اص پشٍتئیي
خبًَسی دس سطین غزایی اًؼبًی ،ایي تحقیق ثب ّذف افضایؾ ثْشٍُسی دس تَلیذ ٍ پشٍسؽ تَأم کپَس
هبّیبى ثب اسدک اًدبم ؿذ.
 - 2مًاد ي ريش َا
دٍسُ پشٍسؽ ثِ هذت  8هبُ (فشٍسدیي تب آرس هبُ  ) 1392دس هضسػِ حٌطَؽ صادُ دس سٍػتبی
دٍلتی اص تَاثغ ؿْشػتبى دصفَل دس اػتبى خَصػتبى اًدبم ؿذ کِ اص ًظش خغشافیبیی دس طَل خغشافیبیی
 48دسخِ ٍ  26دقیقِ ؿشقی ٍ ػشم خغشافیبیی  32دسخِ ٍ  22دقیقِ ؿوبلی ثب استفبع  140هتش اص
ػطح دسیب قشاس داسد  .ایي تحقیق ثب اػتفبدُ اص طشح آهبسی تلبدفی 2 ،تیوبس ثب ػِ تکشاس دس دٍ اػتخش
ّ 3کتبسی اًدبم گشفت .دس ّش دٍ تیوبس ؿبّذ ٍ تیوبس یک  2650قطؼِ ثچِ هبّی ؿبهل  1200قطؼِ
فیتَفبگ 250 ،قطؼِ ثیگ ّذ 400 ،قطؼِ آهَس ٍ  800قطؼِ کپَس هؼوَلی ( 45دسكذ فی تَفبگ10 ،
دسكذ ثیگ ّذ 15 ،دسكذ آهَس ٍ  30دسكذ کپَس هؼوَلی) هؼشفی گشدیذ .دس اػتخش تیوبس یک 1350
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قطؼِ اسدک  15سٍصُ  300گشهیدس  3هشحلِ طی دٍسُ پشٍسؽ کپَس هبّیبى هؼشفی ؿذًذ .طَل هبّیبى
ثِ کوک خط کؾ ػبدُ ثب دقت  0/01ػبًتیوتش ٍ ٍصى آى ّب ثِ ٍػیلِ تشاصٍی دیدیتبل ثب دقت 0/01
گشم اًذاصُگیشی ؿذ.
ّش دٍ اػتخش ثِ هیضاى یکؼبى  17 ،تي کٌؼتبًتشُ ٍ  6تي یًَدِ تغزیِ ؿذًذ .هبّیبى ّش دٍ اػتخش
سا سٍصی دٍ هشتجِ ػبػت  9كجح ٍ  14ثؼذ اص ظْش دس تـت غزادّی هخلَف کپَس هبّیبى ٍ یک
دفؼِ دس خبیگبُ هخلَف یًَدِ ثشای هبّی آهَس ،ثب تَخِ ثِ دسكذ ٍصى هبّی هؼوَالً ثؼذ اص 400
گشم  3دسكذ ٍصى ثذى غزادّی هیؿًَذ .خْت ثبسٍس ًوَدى اػتخشّبی پشٍسؿی ؿبّذ ٍ تیوبس یک
دس ّش دٍ اػتخش کَد پبیِ یکؼبى ثَد  ،اهب دس اػتخش ؿبّذ ّش ّکتبس  3تي کَد گبٍی  150 ،کیلَگشم
کَد فؼفبت  75 ،کیلَگشم کَد اصتِ ٍ  200کیلَگشم آّک ٍ دس طی دٍسُ ثِ طَس هیبًگیي دس اػتخش
ؿبّذ ّش ّفتِ دس ّکتبس  8کیلَگشم فؼفبت  6 ،کیلَگشم اصت  120 ،کیلَگشم کَد هشغی ٍ 200
کیلَگشم کَد گبٍی کَددّی ؿذ .طی دٍسُ پشٍسؽ دس اػتخش تیوبس یک کَددّی اًدبم ًـذ .کَددّی
ثِ اػتخشّب طی دٍسُ پشٍسؽ ثش اػبع ػٌدؾ پبساهتشّبی ؿفبفیت ٍ  pHآة اًدبم ؿذ.
طی دٍسُ پشٍسؽ ّش  15سٍص یک ثبس پبساهتشّبی ؿفبفیت ،دهب ٍ  pHاًذاصُ گیشی ٍ ثجت ؿذًذ.
ؿفبفیت آة ثِ ٍػیلِ ػی ؿی دیؼک ثب دقت  0/5ػبًتیوتش اًذاصُ گیشی گشدیذ .دهب ٍ  pHثش اػبع
سٍؽ ّبی اػتبًذاسد ثِ کوک دػتگبُ دیدیتبل ػبخت کـَس ػٌگبپَس ثب دقت  0/01ػٌدؾ ؿذًذ
(.)Eaton et al.,2005

ضکل  . 1پريرش تًام کپًر ماَیان با اردک در مسرعٍ پريرش ماَی حىطًش زادٌ (استان خًزستان)
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ضکل . 2پريرش تًام کپًر ماَیان با اردک در مسرعٍ پريرش ماَی حىطًش زادٌ (استان خًزستان)

خْت آًبلیض آهبسی اص ًشم افضاس آهبسی  SPSS-17اػتفبدُ گشدیذ .پغ اص ثشسػی ًشهبل ثَدى
دادُّب ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ٍاسیبًغ یکطشفِ ( )one way ANOVAاختالف ثیي گشٍُ ّب هَسد ثشسػی
قشاس گشفت .هقبیؼِ هیبًگیي ّب دس ػطح اطویٌبى  99دسكذ اًدبم ؿذ .دس سػن ًوَداسّب ٍ خذاٍل اص
ًشم افضاس  Excel2007اػتفبدُ گشدیذ.
 - 3وتایج
هیبًگیي هیضاى پبساهتشّبی ؿفبفیت ،دهب ٍ  pHدس خذٍل  1آهذُ اػت .دس طَل دٍسُ پشٍسؽ
پبساهتشّبی هَسد هطبلؼِ دس دٍ تیوبس اختالف هؼٌی داسی ًذاؿت .ثبالتشیي ٍ پبییيتشیي هیضاى ؿفبفیت،
دهب ٍ  pHدس اػتخش ؿبّذ ثِ تشتیت  25- 35ػبًتیوتش 23- 32/5 ،دسخِ ػبًتیگشاد ٍ  8/4- 9هحبػجِ
ؿذّ .وچٌیي ثبالتشیي ٍ پبییيتشیي هیضاى ؿفبفیت ،دهب ٍ  pHدس اػتخش تیوبس یک ثِ تشتیت 22- 30
ػبًتیوتش 23- 32/5 ،دسخِ ػبًتیگشاد ٍ  8/4- 9ثِ دػت آهذ.
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جذيل . 1میاوگیه پارامترَای مًرد مطالعٍ استخرَای پريرش ماَی
پارامتر

تیمار ضاَذ

تعذاد ومًوٍ برداری

میاوگیه

تیمار یک

اوحراف معیار

اوحراف معیار

میاوگیه

( 15مرتبٍ)
دما (درجٍ سلسیًس)

28/68

2/92

28/68

2/92

ضفافیت (ساوتیمتر)

28/63

2/42

26/26

1/85

pH

8/70

0/68

8/61

0/55

هیضاى تَلیذ کپَس هبّیبى دس اػتخش ؿبّذ دس ّش ّکتبس  5085کیلَگشم ٍ تَلیذ دس اػتخش تیوبس
یک  5385کیلَگشم دس ّکتبس ثِ دػت آهذ کِ هـبّذُ هی ؿَد کِ دس اػتخش پشٍسؽ تَأم ثب اسدک
تَلیذ افضایؾ یبفتِ اػت .دس اػتخش تیوبس یک کِ پشٍسؽ تَأم ثب اسدک اًدب م ؿذ ٍصى اٍلیِ ٍ ٍصى
ًْبیی اسدکّب ثِ تشتیت  3400 ٍ 300گشم ثِ دػت آهذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ  12تي
گَؿت اسدک ًیض تَلیذ گشدیذ .یکی دیگش اص ًتبیح ایي تحقیق کبّؾ ّضیٌِ کَددّی دس طَل دٍسُ
پشٍسؽ دس اػتخش تیوبس یک ثَد ،صیشا طی دٍسُ پشٍسؽ دس ایي اػتخش کَددّی اًدبم ًـذ کِ ثؼیبس
هْن اػت ٍ ساّی ثِ ػَی اسگبًیککشدى ٍ ػبلنػبصی تَلیذ هبّی هیثبؿذ.
دس ایي تحقیق ثیي هیضاى سؿذ دس کپَس هبّیبى پشٍسؿی دٍ اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس یک اختالف
هؼٌی داسی ٍخَد داؿت ( .) P<0.05دس دٍ گًَِ کپَس هؼوَلی ٍ کپَس ػلفخَاس دس اػتخش تیوبس یک
کبّؾ سؿذ هـبّذُ ؿذ ،اهب دسهَسد گًَِ ّبی کپَس ػشگٌذُ ٍ کپَس ًقشُ ای افضایؾ سؿذ ٍخَد
داؿت (.)P<0.05
5450
5400
5350
5300
5250
5200
5150
5100
5050
5000
4950
4900

تیمار یک

ضاَذ
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جذيل  . 2میاوگیه میسان رضذ کپًر ماَیان پريرضی در دي استخر ضاَذ ي تیمار یک
گًوٍ ماَی

يزن ماَی در استخر ضاَذ

يزن ماَی در استخر تیمار یک

کپًر معمًلی

1860± 30a

1080± 20b

کپًر وقرٌ ای (فیتًفاگ)

1530± 22a

1763/33± 20/20b

کپًر سرگىذٌ (بیگ َذ)

a

2770± 25

2840± 20

کپًر علفخًار (آمًر)

a

1810± 5

1750± 40

b
b

حريف غیرَمىام در َر ردیف اختالف معىی دار را وطان میدَذ ( )P<0.05

3500
3000
2500
2000

ضاَذ

1500

تیمار یک

1000
500
0

کپًر علفخًار کپًر سرگىذٌ کپًر وقرٌ ای کپًر معمًلی
ومًدار .2مقایسٍ يزن اوًاع کپًرماَیان در استخرَای تیمار یک ي ضاَذ

 - 4بحث
یکی اص هْوتشیي هؼبئل تَلیذ دس هضاسع هبّیبى گشهبثی ،کیفیت آة اػت کِ ساثطِ تٌگبتٌگی ثب
هقذاس هَاد آلی ٍاسدؿذُ ثِ اػتخش داسد .ثبیذ تَخِ داؿت کِ ثیي هقذاس تَدُ صًذُ هبّی دس ّش هشحلِ
اص پشٍسؽ ،هقذاس غزای طجیؼی تَلیذؿذُ ،هیضاى ثبسٍسی آة ٍ کیفیت ثبالی آة ّوبٌّگی ثشقشاس
ؿَد ٍ توبم ػَاهل دس حذ هٌبػت تٌظین گشدد (ثؼبک کبّؾ ٍ ّوکبساى 1389 ،؛ ػؼکشی ػبسی ٍ
ٍالیت صادُ .)1389،دس ایي تحقیق دس طَل دٍسُ پشٍسؽ پبساهتشّبی هَسد هطبلؼِ دهب ،ؿفبفیت ٍ pH

دس دٍ تیوبس اختالف هؼٌی داسی ًذاؿت ( .)P>0.05داهٌِ  8/4- 9 pHثِ دػت آهذ pH .هشگ آٍس
اػیذ ٍ ثبص ثشای هبّیبى دس حذٍد  11 ٍ 4هیثبؿذ (ّ ،) 2،12وچٌیي ثب تَخِ ثِ اػتبًذاسدّبی اػالم
ؿذُ ( pH ،)13( )6/7- 8/4دس اػتخشّبی پشٍسؿی کپَس هبّیبى هـکلی ثشای هبّیبى ایدبد ًویکٌذ.
یکی اص هؼبئل هْن پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی تؼذاد هبّی هؼشفیؿذُ ثِ اػتخشّبػت .حدن رخیشُ
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ػبصی یب تشاکن ٍ تؼذاد هبّی رخیشُ ػبصی یب دس حقیقت تشاکن ٍ تؼذاد هبّی سّبػبصی ؿذُ دس ٍاحذ
ػطح اػتخشّبی گشهبثی تبثغ ػَاهلی ّوچَى ٍضؼیت اػتخش ،کیفیت ثچِ هبّی ،گًَِ ّبی هَخَد،
اًذاصُ هبّی دس اثتذا ٍ اًتْبی دٍسُ ،اًَاع ٍ کیفیت غزا ٍ سٍؽ ّبی اػوبل ؿذُ ثشای هذیشیت اػتخش
هیثبؿذ (فشیذپبک 1386،؛ ثؼبک کبّؾ ٍ ّوکبساى .) 1389،دس ایي تحقیق خْت پشٍسؽ تَأم کپَس
هبّیبى چیٌی ثب اسدک توبهیػَاهل هؤ ثش دس تَلیذ ثشای دٍ اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس یک یکؼبى ٍ ثشاثش
دسًظش گشفتِ ؿذ .فبکتَسّبیی ًظیش دفؼبت غزادّی ،خیشُ غزایی ،دسخِ حشاست آة اػتخشّب ،هیضاى
پشٍتئیي خیشُ ثش سٍی هیضاى تَلیذ ٍ پشٍسؽ تأ ثیشگزاس ّؼتٌذ (خذاثٌذُ 1370،؛ ثؼبک کبّؾ ٍ
ّوکبساى 1389،؛ ػؼکشی ػبسی ٍ ٍالیت صادُ 1389،؛ ; Shlomoh and Wilson,1994

 .)Shcherbina et al.,1987دس ایي تحقیق ثیي هیضاى سؿذ دس کپَس هبّیبى پشٍسؿی دٍ اػتخش ؿبّذ
ٍ تیوبس یک اختالف هؼٌی داسی ٍخَد داؿت ( .) P<0.05دس دٍ گًَِ کپَس هؼوَلی ٍ کپَس ػلفخَاس
دس اػتخش تیوبس یک کبّؾ سؿذ هـبّذُ ؿذ ،اهب دسهَسد گًَِ ّبی کپَس ػشگٌذُ ٍ کپَس ًقشُ ای
افضایؾ سؿذ ٍخَد داؿت ( .)P<0.05هیٌبثی ٍ ّوکبساى ( ) 1388اػتخشّبی ؿبّذ (سٍؽ هشػَم یب
سٍؽ یک کـت دس ػبل) ثِ هیضاى  2800قطؼِ هبّی دس ٍاحذ ػطح ثب تشکیت  1200قطؼِ هبّی
فیتَفبگ ثِ ٍصى اٍلیِ  71/23±2/62گشم 1200 ،قطؼِ هبّی کپَس  2±0/5گشهی 200 ،قطؼِ هبّی آهَس
 75/07±4/42گشهی ٍ  200قطؼِ هبّی ثیگ ّذ  79/70±3/21گشهی سّبػبصی گشدیذ ٍ پغ اص دٍسُ
 332سٍصُ هبّیبى سٍؽ یک کـت دس ػبل كیذ گشدیذ .پغ اص پبیبى ثشًبهِ تَلیذ ٍ ثشداؿت هحلَل
تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح ًـبى دادُ کِ هیبًگیي تَلیذات یک ّکتبس سٍؽ دٍ ثشداؿت دس ػبل 7151
کیلَگشم ٍ هیبًگیي تَلیذات یک ّکتبس سٍؽ هشػَم  6516کیلَگشم هیثبؿذ .ثش اػبع تحقیقبت
اًدبم ؿذُ حبكلِ هقذاس سؿذ ًْبیی گًَِ ّبی هختلف اص اػتخشی ثِ اػتخش دیگش هتفبٍت هی ثبؿذ.
هیبًگیي ٍصًی هبّی کپَس ػلفخَاس ،اختالف قبثل تَخِ ٍ سًٍذ تغییشات خبكی سا دس ثیي تیوبسّب
ًـبى ًوی دّذ .دس هبّی کپَس هؼوَلی ثِ سغن ثبثت ثَدى تشکیت گًَِ ای ،کبّؾ تذسیدی هیبًگیي
ٍصًی دس تیوبس دٍم ٍ ػپغ تیوبس ػَم هـبّذُ هی گشدد (قویهشصدؿتی ٍ آرسی تبکبهی .)1383،دس
تیوبسّبی دٍم ٍ ػَم ،دسكذ تشکیت هبّی کپَس ػشگٌذُ افضایؾ یبفتِ اػت ٍ ثٌبثش ًظش ٍ Horvath
ّوکبساى ( )1984سطین غزایی هبّی کپَس ػشگٌذُ تقشیجبً هـبثِ هبّی کپَس هؼوَلی خَاى اػت ٍ دس
كَست کـت تَأم ایي دٍ هبّی ،تب حذ هؼیٌی سقبثت غزایی ثِ ٍخَد خَاّذ آهذ ٍ ثِ ایي دلیل ایي
هؼألِ احتوبالً هٌدش ثِ کبّؾ تذسیدی هیبًگیي ٍصًی هبّی کپَس هؼوَلی دس تیوبسّبی دٍم ٍ ػَم
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ؿذُ اػت .دس ایي تحقیق هیضاى غزادّی ٍ ًَع خیشُ غزایی ٍ کَددّی ثشای دٍ اػتخش ؿبّذ ٍ تیوبس
یک کبهالً یکؼبى ثَد ٍ اختالف هؼٌی داسی ًذاؿتّ .وچٌیي طی دٍس پشٍسؽ دس اػتخش تیوبس یک
کَددّی اًدبم ًـذ .ثش اػبع ًتبیح ثِ دػت آهذُ دس ایي تحقیق دس كَستی کِ هبّی ٍ اسدک سا ثِ
كَست تَأم پشٍسؽ د ادُ ؿَد دس ّش ّکتبس ػالٍُ ثش تَلیذ حذٍداً  300کیلَگشم افضایؾ تَلیذ هبّی ،
دس حذٍد  4تي گَؿت اسدک تَلیذ هیگشدد ٍ ّضیٌِ کَددّی کِ یکی اص ّضیٌِّبی اكلی ثؼذ اص
ّضیٌِ غزا دس اػتخشّبی خبکی هی ثبؿذ اص دٍسُ پشٍسؽ کبػتِ هیؿَد ،صیشا هَاد دفؼی اسدک ّب ثِ
طَس هتٌبٍة ثِ اػتخشّب اضبفِ هیؿًَذ کِ ثبػث سؿذ هتَالی هَخَدات رسُ ثیٌی هثل فیتَ پالًکتَى -
ّب ٍ صئَپالًکتَىّب دس اػتخش ؿذُ ٍ دس ًْبیت سؿذ هبّیبى فیلتش فیذس ثِ دلیل ٍخَد غزا ثِ طَس
هتٌبٍة افضایؾ هییبثذ .اص طشف دیگش حشکت اسدکّب دس ػطح اػتخشّب ثبػث خشٍج گبصّبی هضش
اص اػتخشّب ٍ ٍسٍد اکؼیظى ثِ آة اػتخشّب هیؿَدّ .وچٌیي حـشات ٍ گیبّبى آ ثضی سا هَسد اػتفبدُ
قشاس هی دٌّذ ثِ ّویي دلیل ثبیذ خبیگبُ سا دس دیَاسُ اػتخشّب طَسی قشاس دّین کِ دس گَؿِ ای اص
اػتخش ثِ اصای ّش  5اسدک یک هتش خـکی ٍ یک هتش آة دس ًظش گشفتِ ٍ ثب یک تَسی پلی اتیلٌی تب
کف اػتخش خبیگبُ آ ًْب سا قشاس دادُ تب اص لحبظ غزایی سقیت هبّی کپَس هؼوَلی ٍ کپَس ػلفخَاس دس
اػتخش ًـًَذ ٍ ایي سٍؽ پشٍسؽ تَأ م ساّی ثبؿذ ثشای ػبلن ػبصی ثیـتش تَلیذ هبّی ٍ کبّؾ
ّضیٌِّبی پشٍسؽ دٌّذُ ٍ تَلیذ گَؿت اسدک کِ گَؿت ػفیذ ثب دسكذ اٍسُ پبییي ٍ کلؼتشٍل
پبییي هیثبؿذ .اگش اسدک ّب دس اػتخش دس هحذٍدُ ای هـخق ثِ اصای ّش  5اسدک یک هتش هشثغ
خـکی ٍ یک هتش هشثغ آة دسًظش گشفتِ ؿَد ٍ ثب یک تَس اص کف اػتخش ٍ ثؼذ تب استفبع  1/5هتش اص
ػطح آة اػتخش تَسکـی گشدد ،دیگش اسدک ّب سقیت غزای هبّی کپَس هؼوَلی ٍ هبّی
آهَس ًویؿًَذ  ،صیشا هبّی آهَس اص گیبّبى آ ثضی اػتخش تغزیِ هیکٌذ ٍ اسدک ّن اص آ ًْب اػتفبدُ
هیکٌذ .کپَس اص غالت ٍ حـشات ٍ هَخَدات آ ثضی اػتفبدُ هیکٌذ ٍ ّوِ چیض خَاس هی ثبؿذ ،اسدک
ّن سقیت غزایی ایي هبّی اػت اهب ثب خذ ا کشدى هحذٍدُ اسدکّب سقیت غزایی اٍ ًویؿًَذ ٍ تَلیذ
ایي دٍ گًَِ هبّی ّن کبّؾ ًوییبثذ.
فُرست مىابع
. 1بساک کاَکص ،ف ،.صالحی ،ح ،.امیری ،ف ،.ویک پی ،م .)1389( ،.پشٍسؽ تَأم هبّی ثٌی ( Barbus
 ) sharpeyiثب کپَس هبّیبى چیٌی ٍ هقبیؼِ اقتلبدی آى ثب سٍؽ پشٍسؽ هشػَم .هدلِ ؿیالت ،داًـگبُ
آصاد اػالهیٍاحذ آصادؿْش ،ػبل چْبسم ،ؿوبسُ  ،3كفحبت .73- 85

ؿوبسُ دٍم/ػبل دٍم/فللٌبهِ ػلَم تکثیش ٍ آثضیپشٍسی

58

 گضاسؽ اخشای طشح پبیلَت اهکبى ػبصگبسی کپَس هبّیبى ٌّذی دس،)1384( ،.ٌ ، حسیه زادٌ صحافی.2
.ِ كفح87 ، اداسُ کل تَلیذ ٍ پشٍسؽ هبّی، هؼبًٍت تکثیش ٍ پشٍسؽ آثضیبى.ؿشایط اقلیوی کـَس
 کبًَى ّوبٌّگی داًؾ. ًقـِ ساُ تَػؼِ آثضی پشٍسی هبّیبى گشهبثی کـَس،)1390( ،.ٌ ، حسیهزادٌ صحافی.3
.ِ كفح130 ، تْشاى،ٍ كٌؼت آثضی پشٍسی
ِ هدل. ) ثب کپَس هبّیبى چیٌیSander lucioperca (  کـت تَام هبّی ػَف،) 1386( ،. ع، خًال.4
.39- 48  كفحبت،1 ُ ؿوبس، ػبل ؿبًضدّن،ػلویؿیالت ایشاى
، اًتـبسات حق ؿٌبع.) (ػیؼتوبتیک2  هبّی ؿٌبػی،)1382( ،. ش، ضفیعی،. د، ضاَسًوی،. م، ستاری. 5
.ِ كفح502 ، تْشاى،چبح اٍل
 اًتـبسات. دػتَسالؼول اخشایی تکثیش هلٌَػی ٍ پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی،)1386( ،. ف، فریذ پاک.6
.ِ كفح298 ، تْشاى، چبح ػَم،ػلوی آثضیبى
 اثش تشکیت گًَِ ای ثش هقذاس سؿذ ٍ تَلیذ هبّیبى کپَس،)1383( ،. ق، آرری تاکامی،.ر. م، قمیمرزدضتی.7
.145- 156  كفحبت،1ُ ؿوبس،57 ُ دٍس، هدلِ هٌبثغ طجیؼی ایشاى. پشٍسؿی
8. Boyd, C.E., (1982). Water quality Management for pond fish Culture. Elsevier
Science B.V. 318 p.
9. Brown, L. (1993). Aquaculture for vetenarian. Pergamon Press. Iowa. USA.
10. Eaton, A.A., Clescerl, L.S., Rice, E.W., Greenberg, A.E., (2005). Standard
methods for the examination of water and wastewater, 21st edition. Jointly
published by the American Public Health Association (APHA),
Washington, D.C; American Water Works Association (AWWA), Denver,
Colorado; and Water Environment Federation (WEF), Alexandria, Virginia.
11. FAO (Food and Agriculture Organization), (2010). Yearbook annuaire
anuario. Fishery and Aquaculture Statistics, Roma, 100P.
12. Horvath, L., Tamas, G., Tolg, I., (1984). Special Methods in Pond fish
Husbandry. Halvar Corporation, Seattle, WA, 146pp.
13. Shcherbina, M.A., Trofimora, L.N., Salkoua, I.A., Grin, A.V., (1987).
Availability of amino acids in years raised on hydrocarbons for carp
(Cyprinus carpio). Bibliographic Citation, 27 (2): 23-28.
14. Shlomoh, V., Arielr, Y., (1989). Changes in the lysine requirement of carp
(Cyprinus coopio) as a function of growth rate and temperature. Part, I. The
Israeli Journal of Aquaculture, 41(4): 47-158.

