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در مرحله  (Capoeta capoeta gracilis) قابلیت پرورش و میزان رشد سیاه ماهی 

 غذادهی های مختلفبا استفاده از نرخ جوانی
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 چکیده

ای در امر تکثیر و پرورش ماهیان، دستیابی بهه افهزایت تودیهد در های پرورشی با ایجاد تنوع گونههای جدید آبزی در سیستممعرفی گونه

سهنجی دف از مطادعه حاضر ارزیهابی میهزان رشهد و امکهانه تواند منجر به تنوع سبد غذایی خانوار شود.واحد سطح مزارع و افزایت درآمد می

پرورش سیاه ماهی در شرایط آزمایشگاهی بود. بنابراین تاثیر میزان غذادهی بر افزایت وزن بدن، ضهری  تبهدیغ غهذایی، شهاخد رشهد ویه ه، 

ههایی بها تکهرار بها سهیاه مهاهی 9تیمهار و  9رشد روزانه و فاکتور وضعیت مورد بررسی قرار گرفت. این مطادعه در یک طرح کامالً تصادفی در 

روز انجام شد. نتایج بدست آمده نشهان  66درصد وزن بدن به مدت  5و  1، 2متر با نرخ غذادهی سانتی 72-79گرم و طول  76-73متوسط وزن 

درصهد وزن بهدن  1ذیهه شهده بها های تغو ضری  چاقی در ماهی نرخ رشد وی ه، درصد افزایت وزن نسبی بدنداد که میزان افزایت وزن بدن، 

درصد وزن بدن کمتهر ار دو تیمهار دیگهر بهود، و تیمهار  1های تغذیه شده با بیشتر از دو تیمار دیگر بود. ضری  تبدیغ غذایی نیز در تیمار ماهی

ایج بدسهت آمهده و برتهر بهودن بها توجهه بهه نته .(p.<65/6)دار را با هم نشهان ندانهد درصد وزن بدن تفاوت معنی 2و  5های تغذیه شده با ماهی

 . را جرت پرورش به مزارع پرورشی معرفی کرددرصد وزن بدن این امکان وجود دارد که بتوان آن 1وضعیت رشد سیاه ماهی با تغذیه 

 

 .های غذادهی، پرورش، رشد، نرخCapoeta capoeta gracilisسیاه ماهی،  :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

اههههداف و از پهههرورش مهههاهی یکهههی از مرمتهههرین 

محورهههای مرههم توسههعه در مههدیریت شههیالت محسههو  

توسههعه  یی،مههواد غههذا یههددر تودشههود و اهمیههت آن مههی

 شهناخته شهده اسهت یبهه خهوب ییغذا یتو امن یاقتصاد

(Finegold, 2009) . نقهت آبزیهان در تغذیهه انسههان از

یهن ه اسهت و اههای دور کامالً مهورد توجهه بهودگذشهته

 افهزایت روز افههزون جمعیههت جرهههان ونیاز با توجه به 

        روز بهههه روز چشهههمگیرتر ی پهههههروت ین کمبهههود منبهههع

 . (7931)مرشدی و همکاران،  گهرددمهی

پهروری در ههای مناسه  آبهزیبا توجه بهه پتانسهیغ

کشور الزم است عالوه بر افزایت تودید آبزیان پرورشی 

ی آنرا ماننهد های جدید را با توجه به مزایاموجود، گونه

ههها، هزینههه پههرورش و دیگههر مقاومههت بههه انههواع بیمههاری

محیطهی وارد مزایای اقتصادی و با رعایت اصول زیسهت

ههای آبهزی جدیهد در معرفی گونههبخت پرورش کرد. 

ای در امر تکثیهر های پرورشی با ایجاد تنوع گونهسیستم

و پرورش ماهیان، دسهتیابی بهه افهزایت تودیهد در واحهد 

توانهد منجهر بهه تنهوع رع و افزایت درآمد مهیسطح مزا

صههنعت پههرورش ماهیههان  سبد غذایی خانوار نیز شهود.

یکهی از مرمتهرین تبدیغ بهه ههای اخیر گرمهابی در سهال

اسهت کهه به سرعت توسعه  شده ههای شهیالتزیربخت

)غفههاری و  یافتههه و مههورد توجههه قههرار گرفتههه اسههت

سهال اسهت  36از  . در کشور مها بهیت(7931فالحتکار، 

پروری قرار که کپور ماهیان در دستور کار صنعت آبزی

درصهد از  36( و 7931)حسهین زاده صهحافی،  اندگرفته

ماهیان پرورشی تودید شده در جرهان را کپهور ماهیهان و 

بنهابراین  (.FAO, 2010دههد )ماهی تیالپیها تشهکیغ مهی

های خهانواده کپهور ماهیهان بررسی قابلیت پرورش گونه

 تواند حائز اهمیت باشد.می

ههای داخلهی ایهران گونه مهاهی در آ  735حدود 

خانواده کپهور ماهیهان  9وجود دارد که معموال متعلق به 

(Cyprinidae( سگ ماهیان جویبهاری ،)Balitoridae )

 ,.Abdoli et alباشهد )( مهیCobitidaeو دوچ ماهیان )

ههای اده(. خانواده کپور ماهیان از بزرگترین خهانو2008

 ,Nelsonباشهد )گونهه مهی 2126آ  شیرین بها حهدود 

هههای خههانواده کپههور ماهیههان بههه دالیلههی (. گونههه2006

همچون رشد به نسبت سهریع، سهازگاری بهاال، گوشهت 

دذیههذ، نیازمنههدی بههه حههداقغ امکانههات جرههت پههرورش، 

اسههتفاده از حلقههه اول زنجیههره غههذایی و بههازار پسههندی 

ردم دارند )محمهد صهادحی و ای در تغذیه مجایگاه وی ه

 Capoeta capoeta(. سههیاه مههاهی )7931همکههاران، 

gracilisهای خانواده کپور ماهیان است ( یکی از جنس

عهادت داشهته و  C˚26بیشتر به زندگی در دمای زیهر که 

کنههد تکثیههر مههیگههراد درجههه سههانتی 72-71دمههای  در

 (. زیسهههتگاه ایهههن مهههاهی بسهههتر 7931)جههها بی زاده، 

ههای سهریع آ  در جریهانو سنگی بهوده  ای وهسنگریز

نوع زیستگاه . (Turkmen et al., 2002کند )زیست می

فراوانهی گونهه نقهت مرمهی  در پراکندگی و نوع بستر و

جنس سیاه ماهی در آفریقا، آسیای صغیر، سراسهر . دارد

ناحیه قفقهاز در محهدوده آسهیا، سهوریه، ایهران، جنهو  

 و  چین پهراکنت دارد.آسیای مرکزی، شمال هند، جن

هههای جنههو  دریههای در ایههران در حوضههه آنپههراکنت 

در  اطههراف اصههفران و حوضههه دریاچههه ارومیههه، خههزر،

 ،عبهددی و همکهاران) باشهدجنو  شهرقی خراسهان مهی

پراکنت وسیع گونه سیاه ماهی احتماال به دامنهه . (2663

 عهدم قلمروطلبهی و کم توقعی آن، وسیع رژیم غذایی و

 Ozcan and)مهرتبط اسهت ای سهیاه مهاهی زندگی گله

Balik, 2009 .)بهاالی ایهن مهاهی در  جمعیت با توجه به

کوشهت  ههای زیسهتی ومطادعه وی گی های داخلی،آ 
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مصهارف  جرت ،در جرت معرفی آن به سیستم پرورشی

توانهههههد حهههههائز اهمیهههههت باشهههههد مهههههیانسهههههانی 

(Koohestaneskandari,1998 سیاه ماهی با توجه بهه .)

 زی خهوار اسهت و انی زیرین به طور عمده که فرم ده

مهواد پوسهیده  پریفیتهون و - طور کلی از گیاهان پستهب

. بهه (7933زاده و همکهاران، )قلهی کندگیاهی تغذیه می

دحاظ دارا بهودن جیهره غهذایی مخصهوق فاقهد رقابهت 

باشهد )مصهطفوی و های ماهیان مهیغذایی با دیگر گونه

صید ورزشی بوده و برخی (. دارای ارزش 7931عبددی، 

از کشههورهای آسههیایی در اسههتخرهای خههاکی اقههدام بههه 

 (. 7913اند )عبددی، پرورش آن نموده

تهوان های ماهیان پرورشی داخغ کشور مهیاز گونه

به کپور ماهیان چینی، کپور ماهیان هنهدی، خامهه مهاهی 

(Chanos chanos( کپور سیاه ،)Mylopharyngodon 

piceus الی مههاهی ،)(tinca Tinca ،بههاد دریههایی ،)

(، صهههههبیتی Mugil Cephalusکفهههههال خاکسهههههتری )

(hasta Sparidentex( ههههامور ،)Aethaloperca 

rogaa( و سوکال )Rachycentridae اشاره داشت. در )

  هها انجهام بسیاری از موارد نیهز پهرروش تهوام ایهن گونهه

تهوان بهه پهرورش مهاهی بنهی گیرد. بعنهوان مثهال مهیمی

(Barbus sharpeyi با کپور ماهیان چینی اشاره داشت )

بررسههی امکههان (. 7933)بسههاک کههاهکت و همکههاران، 

( ates calcariferLپرروش بچهه مهاهی بهاد دریهایی )

انجهام  مرکز تحقیقات شیالت آبرای دور چابرهارتوسط 

شده است که نتایج رشد مناس  آن در فصول گرم سال 

(. امکان سهنجی 9793را نشان داده بود )حاجی رضایی، 

در بافق یزد توسط علیزاده و بمهانی  پرروش ماهی تیالپیا

( انجام شده است. نتایج این مطادعه وجود شرایط 7937)

زیست محیطی مناس  جرت پرورش و معرفی این گونه 

ههای نتهایج بررسهیجدید پرورشی را تاییهد کهرده بهود. 

علمی حاکی از آن است که تعیین درصدهای مناسه  و 

و  غذادهی به منظور دسهتیابی بهه حهداکثر رشهد و مطل

باشد. نتایج مطادعات یوس  سوددهی بیشتر ضروری می

ترین ( نشان داده است که مناس 7911پور و همکاران )

درصههد غههذادهی بههرای بچههه تاسههماهی ایرانههی بهها وزن 

باشههد. درصههد وزن بههدن مههی 1ادههی  9گههرم  73متوسههط 

درصهههد  2و  7( سهههطح 7931محسهههنی و همکهههاران )

غههذادهی براسههاد وزن بههدن را بههرای تغذیههه بچههه فیههغ 

اند. بها توجهه بهه اینکهه ماهیان زیر یک سال پیشنراد داده

در حههال حاضههر بیشههترین میههزان تودیههد در واحههد سههطح 

ماهیان گرمابی در کشور مربوط به کپهور ماهیهان چینهی 

(، 7935باشههد )حسههین زاده صههحافی و همکههاران، مههی

توان مثبت بودن نتیجه این مطادعه میبنابراین در صورت 

سیاه ماهی را نیز به عنوان گونه جدید پرورشی به منظور 

ای و بهه طبهع آن افهزایت تودیهد در افزایت تنهوع گونهه

واحد سطح از طریق استفاده از تمامی سطوح غهذایی در 

اسههتخرهای پههرورش ماهیههان گرمههابی بههه مههزارع معرفههی 

پههراکنت یکههی از  نمههود.این گونههه بههه دحههاظ تعههداد و

     هههای مختلهه  ایههران ههها در حوضهههتههرین مههاهیفههراوان

باشههد کههه عالغههم ارزش اقتصههادی آن مطادعههاتی در مههی

زمینه بررسی قابلیت پرورش آن صهورت نگرفتهه اسهت، 

دذا هدف از این مطادعه بررسهی پارامترههای رشهد سهیاه 

ماهی جرهت امکهان سهنجی پهرورش آن بها درصهدهای 

 .باشدیمختل  غذادهی م

 

 هامواد و روش

هههای مههورد اسههتفاده در تحقیههق حاضههر از مههاهی

گهههغ و بههها اسهههتفاده از ادکتروشهههوکر رودخانهههه زریهههن

( SHX1000 ساخت ژاپن)  کیلهووات و  1/7بها قهدرت

 ودههت صههید شههدند. 266-966جریههان مسههتقیم و ودتههاژ 
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 72-79گههرم و طههول  76-73ههها بهها متوسههط وزن مههاهی

اودیهه از نظهر عالئهم رهاهری متهر پهس از بررسهی سانتی

پهروری شهرید فیهلی بیماری به مرکهز تحقیقهات آبهزی

برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگهان 

هها بهه انتقال داده شدند. پس از سهازگاری کامهغ مهاهی

تیمار )غذادهی با تناسه   9ها در غذای دستی، آزمایت

رار بهها تکه 9درصهد وزن بهدن( و ههر تیمهار در  5و  1، 2

شرایط یکسان پرورش )جیهره غهذایی، درجهه حهرارت، 

اکسی ن محلول، تراکم و دفعهات غهذادهی( انجهام شهد. 

حوضههچه فههایبرگالد مههدور بهها  3بههرای ایههن منظههور از 

 دیتر استفاده شد. 156ررفیت 

جلوگیری از بروز مشهکغ در حهین آزمهایت،  برای

ها در زمان صید و انتقهال بهه محهیط آزمایشهگاهی ماهی

تک به تک از نظر عالیم راهری بیماری بررسی و پهس 

از انتقال به دفعات در معرض حمام نمک قهرار گرفتنهد. 

با توجه به اینکهه ایهن گونهه در محهیط طبیعهی از غهذای 

کند، بنابراین شروع تغذیه با غهذای زنهده زنده تغذیه می

صههورت گرفههت کههه بههه تههدریج از میههزان غههذای زنههده 

 ره جایگزین آن شد. کاسته و غذای کنستانت

روز در  66بهار تغذیهه و بهه مهدت  2ها روزانه ماهی

شرایط فوق پرورش داده شهدند. زیسهت سهنجی ههر دو 

بههار صههورت پههذیرفت و وزن نرههایی ماهیههان هفتههه یههک

گردید. پس از اتمام دوره پهرورش میهزان افهزایت  ثبت

وزن بدن )گرم(، درصد افزایت وزن بدن، ضری  رشد 

(، CF) 2رشهد روزانهه، فهاکتور وضهعیت(، SGR) 7وی ه

(، شهاخد رشهد روزانهه، FCR) 9ضری  تبدیغ غهذایی

ههای طریهق معاددهه  درصد بقها و رابطهه طهول و وزن از

 محاسبه شد. مربوطه 

                                                           
1 Specific Ggrowth Rate 

2  Condition Factor 

3  Feed conversion ratio 

 ( 2003et alGhosh ,.) 1افزایت وزن بدن  

وزن انترههای دوره ا افههزایت وزن  -وزن ابتههدای دوره 

 بدن

 (Ghosh et al., 2003درصد افزایت وزن بدن )

وزن ثانویههه( ا درصههد -)وزن اودیههه ÷وزن اودیههه  ×766

 افزایت وزن

 (2016et al Gumus ,.نرخ رشد وی ه )

)دگاریتم طبیعی وزن اودیّه  ÷طول دوره آزمایت  [×766

 ا نرخ رشد وی ه ]دگاریتم طبیعی وزن نرایی( ˗

 (2016et al Gumus ,.ضری  تبدیغ غذایی )  

غذای خورده  ÷ت آمده ماهی) گرم( افزایت وزن به دس

 شده )گرم( ا ضری  تبدیغ غذایی

 (2016et al Gumus ,.ضری  چاقی )

/ وزن بههدن مههاهیا ضههری  9)طههول بههدن مههاهی( ×766

 (2016et al. Gumus ,چاقی)
 

مههانی در پایههان دوره آزمههایت و بههر بههرآورد زنههده

 اساد تعداد ماهی زنده صورت گرفت.

دای دوره آزمهایت/ تعهداد مهاهی )تعداد ماهی در ابت× 766

 در انترای دوره آزمایت( ا میزان بقاء )بازماندگی(

 

روش  لهیوسهههبهنتهههایج حاصهههغ از ایهههن مطادعهههه 

ها بها اسهتفاده و مقایسه میانگین Anova  one-wayآنادیز

مههورد  =∝)65/6(ن دانکههن در سههطح اطمینههان آزمههواز 

 لهیوسههبهآزمههون قههرار گرفههت. همههه آنادیزهههای آمههاری 

محاسههبه گردیههد و رسههم   (SPSS Ver. 20) افههزارنرم

 انجام گرفت. Excel (Ver. 2013) نمودار با استفاده از

 

 

                                                           
4  Iincreasing Body Weight  
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 15 ......در  (Capoeta capoeta gracilis) بررسی قابلیت پرورش و میزان رشد سیاه ماهی 

 نتايج

در بررسی افزایت وزن بهدن، مشهاهده گردیهد کهه 

 طهوریمیزان افزایت وزن دارای نوسان زیادی است، بهه

گههرم در  23/76گههرم تهها حههداکثر  51/9کههه از حههداقغ 

 5اقغ و حهداکثر مربهوط بهه تیمهار نوسان بود و این حهد

درصهد وزن بهدن(  5درصد )تیمار ماهیان تغذیه شده بها 

)تیمار ماهیهان تغذیهه  1بین تیمار  66بود. اگرچه در روز 

داری درصد تفاوت معنی 5درصد وزن بدن( و  1شده با 

درصد )تیمار ماهیان تغذیه شده  2مشاهده نشد. اما تیمار 

بهه ایهن دو تیمهار افهزایت درصد وزن بهدن( نسهبت  2با 

تری داشهت. بیشهترین افهزایت وزن بصهورت وزن پایین

تها  15درصد و در فواصغ زمهانی  5داری در تیمار معنی

 (.2( )جدول p.>65/6روز بود ) 66

 روزه در تیمارهای مختل  66پارامترهای زیست سنجی سیاه ماهی در دوره پرورش  -7جدول 

 
 روزه در تیمارهای مختل  66یاه ماهی در دوره پرورش میزان افزایت وزن س -2جدول 

 درصد غذادهی

 روزهای پرورش

 درصد 5 درصد 1 درصد 2

75 g 77/6±96/9 e 52/7±26/3 g 91/6±51/9 

96 f 72/6±23/6 b 1/7±16/72 f 97/6±79/6 

15 de 39/6±21/3 a 72/7±66/75 cd 9/7±23/76 

66 bc 6/7±56/77 a 59/6±97/71 a 71/6±32/76 

 .(p.≤65/6باشد )دار میدهنده عدم اختالف معنیحروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان

 5و  1باالترین درصهد افهزایت وزن بهدن در تیمهار 

 1در تیمهههار  15و همچنهههین در روز  66درصهههد در روز 

درصهد نسهبت بهه دو تیمهار  2درصد مشاهده شد. تیمار 

 (.9ت )جدول تری داشدیگر درصد افزایت وزن پایین
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 روزه در تیمارهای مختل  66درصد افزایت وزن سیاه ماهی در دوره پرورش  -9جدول 

 درصد غذادهی

 روزهای پرورش

 درصد 5 درصد 1 درصد 2

75 g 35/6±62/73 e 2/1±33/16 g 2/7±65/27 

96 f 79/6±63/96 d 9/1±23/12 f 9/7±71/96 

15 c 9/9±73/751 a 7/1±91/733 bc 3/1±12/667 

66 b 61/6±73/763 a 59/7±1/733 a 2/7±66/736 

 .(p.≤65/6باشد )دار میدهنده عدم اختالف معنیحروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان
 

در بررسی نرخ رشد وی ه سیاه ماهی، بیشترین نهرخ 

 دار نسهبت بهه سهایر تیمارههارشد وی ه با اخهتالف معنهی

(65/6<.p) 1در تیمههار  96و  75، در دوره پههرورش روز 

روز در  66تها  15درصد و کمترین آن در دوره پرورش 

درصد مشاهده گردید. نکته مورد توجه، کاهت  2تیمار 

و  2نرخ رشد وی ه در اواخر دوره پرورش در تیمارهای 

درصهد بهود )جهدول  5درصد و افزایت آن در تیمهار  1

1.) 
 روزه در تیمارهای مختل  66نرخ وی ه رشد سیاه ماهی در دوره پرورش  -1جدول 

 درصد غذادهی

 روزهای پرورش

 درصد 5 درصد 1 درصد 2

75 c 62/6±52/6 a 63/6±77/7 c 63/6±55/6 

96 b 67/±65/6 a 63/6±39/6 c 67/6±51/6 

15 d 69/6±12/6 b 69/±62/6 d 65/±15/6 

66 de 61/6±91/6 cd 67/6±13/6 d 67/6±13/6 

 .(p.≤65/6باشد )دار میدهنده عدم اختالف معنیستون نشانحروف انگلیسی مشابه در هر 
 

در بررسهی ضههری  تبهدیغ غههذایی در سهیاه مههاهی، 

درصههههد و  1روز اول در تیمههههار  75کمتههههرین آن در 

در  37/9روزگی ماهی با  66بیشترین آن در دوره زمانی 

 1درصد مشهاهده گردیهد. بهه طهور کلهی تیمهار  2تیمار 

تهری نسهبت بهه غذایی پهایین درصد میزان ضری  تبدیغ

 (.5درصد داشت )جدول  5و  2تیمار 
 روزه در تیمارهای مختل  66سیاه ماهی در دوره پرورش ضری  تبدیغ غذایی نرخ  -5جدول 

 
 

 درصد 5 درصد 1 درصد 2

75 b 69/6±35/2 c 77/6±22/2 b 27/6±3/2 

96 bc 69/6±11/2 c 63/6±9/2 b 1/6±69/9 

15 a 69/6±22/9 bc 77/6±3/2 a 27/6±6/9 

66 a 69/6±37/9 bc 63/6±3/2 a 1/6±95/9 

 .(p.≤65/6باشد )دار میدهنده عدم اختالف معنیحروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان
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 11 ......در  (Capoeta capoeta gracilis) بررسی قابلیت پرورش و میزان رشد سیاه ماهی 

 1در تیمهههار  15بهههاالترین ضهههری  چهههاقی در روز 

در  66درصههد مشههاهده شههد. کههه بهها دوره پههرورش روز 

(.  >65/6pشههان نههداد )تفههاوت معنههادار را ن 5و  1تیمههار 

 75کمترین ضری  چاقی نیهز در دوره پهرورش در روز 

 (.6درصد مشاهده شد )جدول  2در تیمار 

 روزه در تیمارهای مختل  66ضری  چاقی سیاه ماهی در دوره پرورش  -6جدول 
 درصد غذادهی

 روزهای پرورش

 درصد 5 درصد 1 درصد 2

75 g 62/6±31/6 bcd 61/6±72/7 fg 69/6±36/6 

96 defg 62/6±62/7 ab 61/6±27/7 efg 62/6±62/7 

15 def 67/6±6/7 a 71/6±21/7 cde 66/6±77/7 

66 def 61/6±61/7 abc 61/6±73/7 ab 63/6±22/7 

 .(p.≤65/6باشد )دار میدهنده عدم اختالف معنیحروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان
 

روز،  66در طول دوره پرورش سیاه ماهی در مدت 

 تلفاتی در ماهیان مشاهده نشد.

در بررسی پارامترهای مربوط به رشد سیاه ماهی در 

روزه، بیشهههترین افهههزایت وزن بهههدن، و  66طهههول دوره 

درصد نسبی آن، و نیز بیشترین نرخ رشد وی ه و ضری  

دار نسههبت بههه بقیههه تیمارههها چههاقی بهها اخههتالف معنههی

(65/6<.p) تهرین درصهد بهود. پهایین 1، مربوط به تیمهار

 2درصد بود. تیمهار  1نرخ تبدیغ غذا نیز مربوط به تیمار 

درصههد از نظههر پارامترهههای مههورد بررسههی بهها هههم  5و 

 .(1( )جدول <65/6p)دار نداشتند اختالف معنی

 یمارهای مختل روزه در ت 66پارامترهای اندازه گیری سیاه ماهی در دوره پرورش  -1جدول 

 درصد 5 درصد 1 درصد 2 عامغ

 b 35/6±66/1 a61/7±13/79 b 71/76±66/3 افزایت وزن بدن

 b 76/26±12/31 a 52/26±39/726 b 33/22±56/769 درصد افزایت وزن نسبی بدن

 b 59/6±57/7 a 55/6±13/7 b 51/26±16/7 نرخ رشد وی ه

 a 23/6±26/9 b 66/6±59/2 a 76/6±22/9 نرخ تبدیغ غذا

 b 67/6±62/7 a 67/6±73/7 b 69/6±63/7 ضری  چاقی

 .(p.≤65/6باشد )دار میمعنی عدم اختالف دهندهحروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان
 

 بحث 
بیشتر مطادعات در رابطه با تغذیه سیاه ماهی محهدود 

ها یا همهان به بررسی رژیم غذایی این ماهی در رودخانه

باشههد. در ایههن مطادعههه، بهها بررسههی یشههرایط طبیعههی مهه

پارامترهههای مربههوط بههه رشههد سههیاه مههاهی بهها اسههتفاده از 

درصدهای مختل  غذادهی، امکهان معرفهی ایهن گونهه 

جرت پرورش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصغ از 

بین سه تیمار مهورد بررسهی روزه نشان داد که  66تغذیه 

ن غهذادهی درصهد وزن بهد 5و  1، 2)تیمارهایی کهه بها 

درصد از نظر پارامترهای مهورد بررسهی  1شدند(، تیمار 

. در بررسهههی برتهههرین وضهههعیت را ایجهههاد کهههرده بهههود

پارامترهای مربوط به رشهد بیشهترین افهزایت وزن بهدن، 

درصد نسبی آن و نیز بیشترین نرخ رشد وی ه و ضهری  

تهرین نهرخ درصهد بهود. پهایین 1چاقی مربوط بهه تیمهار 
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درصد بود. بها توجهه بهه  1ربوط به تیمار تبدیغ غذا نیز م

عدم تلفات، عادت پذیری ماهی به غذای دستی و رشهد 

به نسبت مناس  آن در شرایط آزمایشگاهی شاید بتهوان 

توانهد قابلیهت پهرورش در بیان داشت که این مهاهی مهی

 شرایط اسارت را داشته باشد.

ههای یهک مقدار غذای داده شده حتهی بهین گونهه 

ز متفهاوت اسهت. در ایهن مطادعهه سهطح برینهه خانواده نی

 1گرم غذادهی براسهاد 71-76تغذیه برای سیاه ماهیان 

بهها اسههتفاده از سههطوح مختلهه  درصههد وزن بههدن بههود. 

 76-71هها از هفته وزن بدن مهاهی 3غذادهی طی مدت 

گههرم رسههیدند و درصههد  99-91گههرم در وزن اودیههه بههه 

درصهد  1یمهار در ت 66افزایت وزن بعنوان مثهال در روز 

و Sultana بود. مطابق بها مطادعهه ای کهه توسهط  1/733

( انجام شده است، درصد افهزایت وزن 2667همکاران )

در کپور ماهیان معمودی با غذادهی دو بهار در روز برابهر 

 39/26گههرم بههه  13/1و میههزان افههزایت وزن از  3/273

گرم بوده است. که نتایج بدسهت آمهده از افهزایت وزن 

اه مهاهی نزدیهک بهه ایهن مقهدار از افهزایت رشهد در سی

 باشهد. در مطادعهه دیگهری کهه توسهطکپور معمودی می

Kucharczyk  ( در بررسی نرخ رشد 2679و همکاران )

، 72، 3، 6وی ه در کپور ماهیان معمهودی تغذیهه شهده بها 

درصد وزن بدن صورت گرفته بود، نتهایج  27و  73، 75

 ه و ضهری  تبهدیغ بدست آمده از نظهر نهرخ رشهد ویه

غذایی وضعیت برتری را نسهبت بهه سهیاه مهاهی بررسهی 

شده در این مطادعه نشان داده اسهت. بطوریکهه حهداکثر 

نرخ رشد وی ه و کمترین ضری  تبدیغ غذایی در پایهان 

در  59/2و  13/7دوره در سههیاه مههاهی بههه ترتیهه  برابههر 

درصد بود، که ایهن مقهادیر در مطادعهه صهورت  1تیمار 

 1/3(  2679و همکهاران )   Kucharczykه توسهط گرفت

درصد وزن بهدن  6و  72در ماهیان تغذیه شده با  66/7و 

مشاهده شده بود. اگرچه در این مطادعه میهزان غهذادهی 

بیشتر از مقدار استاندارد برای کپور معمودی بوده اسهت. 

ها برتهرین بهازده تبهدیغ غهذایی زیهر حهد در اکثر ماهی

( و همیشه بها Fang et al., 2010د )آیسیری بدست می

افزایت درصد غذادهی پارامترهای رشد روند صهعودی 

توانهد کهاهت را نخواهند داشت. یکی از دالیغ آن مهی

(. Du et al., 2006نسههبت کههارایی پههروت ین باشههد )

بنابراین میهزان غهذادهی بهاال برتهرین مهدیریت را ایجهاد 

 1ذادهی از نخواهد کهرد. در ایهن مطادعهه بها افهزایت غه

ههای رشهد رونهد برتهری را درصهد شهاخد 5درصد به 

درصهد مناسهبترین تیمهار از نظهر  1نشان ندادند و تیمهار 

 های رشد بود.شاخد

میزان نرخ رشد وی ه در فیتوفها،، کپهور معمهودی، 

کپههههههههور علفخههههههههوار و کپههههههههور سههههههههرگنده 

(nobilis Hypophthalmichthys که توسط مینهابی و  )

رت گرفتهه بهود بهه ترتیه  برابهر ( صهو7933همکاران )

بود که تقریبا مشابه با نتیجه بدست  1/7و  7/7، 6/7، 2/7

باشهد. تفهاوت در پارامترههای آمده در مطادعه حاضر می

ها ممکن است مربوط به درجهه حهرارت نرخ رشد ماهی

 Kucharczyk et(، سهن مهاهی)Kupren, 2011آ  )

al., 1998( و نوع غذای مهورد تغذیهه )Zarski et al., 

 ( باشد. 2011

( در مطادعهه خهود در 7932خیراندیت و همکاران )

 Capoetaههای )رابطه با بررسی سن و رشد سیاه مهاهی

damascina صید شده در رودخانهه دادکهی بوشهرر بهه )

 76ههای بها وزن حهدود این نتیجه رسیدند که سیاه ماهی

متر دارای ضری  چاقی رنجی بین سانتی 77گرم و طول 

بودند کهه مطهابق  96/6و نرخ رشد معادل  73/7تا  71/7

های پرورشی در تحقیهق حاضهر با این تحقیق سیاه ماهی

( مشهابه 73/7از نظر ضری  چاقی )بهاالترین آن معهادل 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
97

.1
2.

3.
6.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1397.12.3.6.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-431-en.html


 13 ......در  (Capoeta capoeta gracilis) بررسی قابلیت پرورش و میزان رشد سیاه ماهی 

سیاه ماهیان صید شده در رودخانه دادکهی بودنهد. امها از 

نظههر نههرخ رشههد شههرایط برتههری را ایجههاد کههرده بودنههد. 

 1در تیمهار  13/7نرخ رشهد بها مقهدار  بطوریکه باالترین

درصد مشاهده شد. نتایج حاصغ از بررسی رشد در بچه 

 276طهی دوره پهرورش  ((Labeo rohitaماهیان روهو 

( 7931روز توسههط حسههین زاده صههحافی و همکههاران )

و  13/7نشاندهنده ضری  چاقی و نرخ رشهد بهه ترتیه  

 ی بههود کههه در مقایسههه بهها سههیاه مههاهی ضههری  چههاق 9/2

تر و نرخ رشد باالتری دارد. انحراف ضری  چاقی پایین

تواند تعیهین کننهده وضهعیت مهاهی از نظهر می 7از عدد 

معرف رشد نسهبی  7رشد باشد، بطوریکه مقادیر بیت از 

نشههاندهنده ضههع  در رشههد وزنههی  7خههو  و کمتههر از 

 ,Kingهها نسهبت بهه افههزایت طهول آنرها اسهت )مهاهی

ه میهههزان ضهههری  چهههاقی (. کهههه در ایهههن مطادعههه1997

نشاندهنده رشد مناس  سیاه ماهی اسهت. در طهول دوره 

     پههرورش ، هههیف تلفههاتی در ماهیههان مشههاهده نشههد کههه 

دهنده عادت پذیری ایهن مهاهی بهه غهذای تواند نشانمی

 دستی و شرایط زیستی فراهم شده باشد.

نتایج این مطادعه میهزان رشهد مناسه  و برینهه سهیاه 

درصهد وزن  1آزمایشگاهی با غذادهی ماهی در شرایط 

دههد. بهر ایهن اسهاد شهاید بتهوان بیهان بدن را نشان مهی

ای است کهه قابلیهت پهرورش داشت که سیاه ماهی گونه

توان آن را بعنهوان یهک در شرایط اسارات را دارد و می

 گونه پرورش به مراکز پرورشی معرفی کرد.

 

 سپاسگزاری

ز زحمهات کلیهه دانهیم ادر اینجا بهر خهود الزم مهی

کسههانی کههه مههارا در انجههام ایههن تحقیههق یههاری نمودنههد 

 سپاسگزاری نماییم. 

 

 منابع

ف.، صههادحی، ح.، امیههری، ف.،  بسهاک کههاهکت، .7

. پههرورش تههوام مههاهی بنههی 7933نیههک پههی، م.، 

(Barbus sharpeyi بهها کپههور ماهیههان چینههی و )

مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم. مجلهه 

-35(، 9)1آزاد واحهد آزادشهرر،  شیالت دانشهگاه

19. 

 .7931جههها بی زاده، م. ک.، شهههیرین آبهههادی، م.،  .2

. نمهرود رودخانه ماهیان جمعیت تخمین و شناسایی

-796(، 7)76علههوم و تکنودههوژی محههیط زیسههت، 

721. 

بررسی امکهان پهرورش . 7939حاجی رضایی، د.  .9

(در calcarifer atesL) بچه ماهی سی باد آسیایی

اکی مههزارع پههرورش مههاهی منطقههه اسههتخرهای خهها

مرکههز . گههزارش طههرح پ وهشههی مصههو  گههواتر

 صفحه. 16 .تحقیقات شیالتی آبرای دور چابرار

. گههزارش اجههرای 7931حسههین زاده صههحافی، ه.،  .1

طرح پایلوت امکان سازگاری کپور ماهیهان هنهدی 

در شرایط اقلیمی کشور. معاونت تکثیهر و پهرورش 

ش مههاهی، ایههران، ابزیههان. اداره کههغ تودیههد و پههرور

 .32صفحه 

حسین زاده صحافی، ه.، رجبی، ن.، طلهوعی ،م.ح.،  .5

ههای رشهد بچهه مهاهی . شهاخد7931سحابی، م.، 

( تهها Labeo rohitaنههورد کپههور هنههدی روهههو )

مرحله یک ساده در شهرایط اقلیمهی اسهتان گهیالن. 

 .761-715(، 7)27مجله پ وهت و سازندگی، 

. 7932، ل.،خیرانهههدیت، آ.، عبهههددی، ا و عبهههددی .6

 Capoetaبررسهههی سهههن و رشهههد سهههیاه مهههاهی)

damascina .در رودخانههه دادکههی اسههتان بوشههرر )
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 7931 پاییز، سومدوازدهم، شماره پروری، سال نشریه توسعه آبزی 56

 .125-191(، 1)26مجله پ وهت های جانوری، 

هههای داخلههی ایههران، . ماهیههان آ 7913عبههددی، ا.،  .1

 212ترران، انتشارات موزه طبیعت و حیات وحت، 

 صفحه.

ثرات زیست . ارزیابی ا7937 ،علیزاده، م و بمانی، ا. .3

( nilotica Tilapiaمحیطی پرورش مهاهی تیالپیها )

در ا  د  شور منطقه بافق، استان یزد. دو فصهلنامه 

 . 17-59(، 2)2پ وهشی خشک بوم،-علمی

. اثههر سههن بههر 7931 ،غفههاری،ط.، فالحتکههار، . .3

هههای تودیههد مثلههی مههاهی کپههور معمههودی شههاخد

(Cyprinus carpioمجله توسهعه آبهزی .) ،پهرروی

3(7 ،)13-61. 

-زاده، م.، قربانی، ر.، سلمان ماهینی، ع.، حاجیقلی .76

 ،مراددو، م.، رحمانی، ر.، مالیی، م و نعمتی، مرنهاز.

 Capoeta. بررسی عادات غذایی سیاه ماهی )7933

capoeta gracilisگهغ اسهتان ( در رودخانه زریهن

کردسههتان. مجلههه علههوم کشههاورزی و منههابع طبیعههی 

 257-253(، 2)76گرگان، 

محسههنی، م.، برمنههی، م.، کههارمی، ر.، علیههزاده، م.،  .77

تهرین . تعیین مناس 7931پور علی، ح و ارشد، ع.، 

درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیغ مهاهی 

(Huso husoدر حوضچه ) های فایبر گالد. علمی

 . 765-736(، 1)71شیالت ایران، 

محمد صادحی، ا.، عسکری ساری، ا و والیت زاده،  .72

. بررسههی پههرورش تههوام مههاهی شههیربت 3179 ،م.

(Barbus grypus( و بنی )sharpeyi Barbus بها )

ههای علهوم و فنهون دریهایی، اردک ماهی، پ وهت

76(1 ،)16-96 . 

. 7931 ،مرشههدی، ح.، نههوروزی، م.، قههدرتی، ش. .79

تعیهههین ارزش غهههذایی مهههاهی کپهههور معمهههودی 

(Cyprinus carpio در دوره اسههتراحت جنسههی )

یدگی جنسی )برار( در دو منطقهه بنهدر )پاییز( و رس

 .37-37(، 3)7پروری، انزدی و برشرر. توسعه آبزی

. بررسهی عهادات 7931 ،مصطفوی، ح. و عبددی، ا. .71

 Capoeta capoeta)رژیههم غههذایی سههیاه مههاهی 

gracilis)  دو اکوسیسهههتم رودخانهههه ای تهههاالر و

یاسادق حوزه جنوبی دریهای خهزر. علهوم محیطهی، 

2(1 ،)62-59 . 

 .،ر .غ ، اسهکندری ح.، .غ ، محمدی د .،ا ،مینابی .75

بررسهی و مقایسهه میهزان . 7933.، ر ،حکیمی مفهرد

رشد ماهیهان در دو روش پهرورش ماهیهان گرمهابی 

(. زیسههت داشههت در سههال)یههک برداشههت و دو بر

 . 56-66(، 2)7شناسی دریا )بیودوژی دریا(، 

. 7911 ،یوس  پور، ح.، آق تومهان، و محسهنی، م. .76

تعیین برترین درصد غذادهی نسبت به وزن زنده در 

تاسههماهی ایرانههی، اودههین کنفههرانس ملههی ماهیههان 

 .21-25خاویاری ایران، 
17. Abdoli, A., Rasooli, P., and Mostafavi, H., 

2008. Length–weight relationships of 

Capoeta capoeta capoeta (Gueldenstaedt, 

1772) in the Gorganrud River, south 

Caspian Basin. Journa of Applied 

Ichthyology, 24, 96-98. 

18. Du Zh.Y., Liu Y.J., Tian L.X., He J.G., 

Cao J.M. and Liang G.Y., 2006. The 

influence of feeding rate on growth, feed 

efficiency and body composition of 

juvenile grass carp, (Ctenopharyngodon 

idella). Aquaculture international, 14, 

247–257 

19. Fang J., Xiangli T., and Dong Sh., 2010. 

The influence of water temperature and 

ration on the growth, body composition 

and energy budget of tongue sole 

(Cynoglossus semilaevis). Aquaculture, 

299, 106–114. 

20. FAO (Food and Agriculture 

Organization)., 2010. Yearbook annuaire 

anuario. Fishery and Aquaculture 
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