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" مقاله پژوهشی"  

 

( در  Cyprinus carpio var. koiبچه ماهی کوی )  های مختلفتأثیر تراکم

 استخرهای سیمانی، خاکی و فایبرگالس بر عملکرد رشد و رنگ پوست

 

 2، سارا صحیحی2، سیدپژمان حسینی شکرابی*1کاوس نظری

 ن تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استا -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقیقات،  گروه شیالت،  -2
 

 1401/ 19/1 تاریخ پذیرش:                                      1400/ 23/10 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

رشد و رنگ پوست بچه ماهیان  عدد ماهی در هر مترمکعب بر پارامترهای  30و    25،  20های  کممطالعه حاضر باهدف مقایسه تأثیر ترا      

 1000فایبرگالس با ظرفیت    مخازن  و   خاکی   سیمانی،  استخرهای  در(  گرم  9/1±8/0)وزن اولیه  (  Cyprinus carpio var. koi)  کوی  

در   تکرار  9لیتر  سه  و  د  45به مدت   تیمار  پایان  در  بررسی شد.  )روز  نهایی  وزن  بیشترین  آزمایش  نهایی    طول  ،(گرم  38/12±92/1وره 

)سانتی   10/  6/1±05) وزن  افزایش  )سانتی   51/9±96/1)  طول  افزایش  ،(گرم  4/8±3/1متر(،  وزن  افزایش  درصد    57/551±48/2متر(، 

)  رشد   نرخ  ،(درصد   در(  74/0±08/0)  غذایی   تبدیل   ضریب   کمترین  و (  درصد  100)  بقاء  درصد  ،(روز  در  درصد   3/ 73±05/0ویژه 

داری بین تیمار با جز درصد بقاء اختالف معنی (. در پارامترهای مذکور به >05/0pهای سیمانی با کمترین تعداد تراکم مشاهده شد )استخر

نی<05/0pعدد بچه ماهی در هر مترمکعب در استخرهای سیمانی مشاهده نشد )  25و    20تراکم   نتایج حاصل از رنگ سنجی پوست  ز  (. 

( روشنایی  طیف  میزان    ماهیان   بچه  پوست  در  را(  66/20±09/2)  کروما  و (  64/3±0/ 03)  قرمز  رنگی   طیف  ،(93/56±03/0باالترین 

(  31/14±03/0)  زرد  رنگ  طیف   و (  75/14±2/1یافته در استخرهای سیمانی با کمترین تعداد تراکم و باالترین میزان خلوص رنگ )پرورش

(. درمجموع نتایج این مطالعه نشان داد که پرورش بچه >05/0pمترمکعب نشان داد ) هر در ماهی  عدد 25 راکمت با  سیمانی  استخرهای در را

تأثیرات مثبت و معنی عدد در هر مترمکعب می   20-25  ماهیان کوی در استخرهای سیمانی با تراکم داری بر عملکرد رشد، کارایی تواند 

 های پرورشی نیز داشته باشد. های مشابه در سایر محیط های باالتر و حتی تراکما تراکمتغذیه و رنگ پوست این ماهیان در مقایسه ب

 

تراکم، رشد، رنگ سنجی ، Cyprinus carpio var. koiماهی کوی،  کلمات کلیدی:

 
  kks.nazari@gmail.com : مکاتبات دارعهده *
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 مقدمه 

 ماهیان جهانی تجارت گذشته دهه در طول چهار

) داشته ایتوجهقابل رشد زینتی  ,.Broad et alاست 

ب2003 سال  طوریه(.  در  صنعت  این  مالی  گردش  که 

بالغ  2015 شد    100بر  رقمی  زده  تخمین  دالر  میلیارد 

(Abidi et al., 2011; Faria et al., 2016 امروزه  .)

آکواریوم برای  آبزی  موجودات  جهانی  های  تجارت 

باغ و  عمومی  لوازم  خانگی،  و  تجهیزات  با  همراه  ها 

شده که  دالری تبدیلها به صنعتی چند میلیارد  جانبی آن

  . شودعنوان صنعت جهانی آبزیان زینتی یاد میاز آن به

) ماهی یک  Cyprinus carpio var. Koiکوی  که   )

کپور رنگی واریته  قاره منشأ  و بوده معمولی از   آن 

امروزه آسیا و  مهم جزء  است  از   هایگونه ترین یکی 

 حاضر حال در چراکه شود،محسوب می زینتی ماهیان

می کشورهای ثراک در پرورش  و  تکثیر  یابد دنیا 

(Hickling et al., 2007گستره .) و پرورش و تکثیر 

 افزایش  حال در روزروزبه ماهی این  اقتصادی ارزش

تکنیک راه، این  در و بوده و   هایبهبود  تغذیه 

است   برخوردار ایویژه جایگاه  از پذیریرنگ

(Haniffa et al., 2007 .) 

عملکرد  مهم هایشاخص از یکی رشد، تغییر 

بحث ارتباط در فیزیولوژیکی ماهیان   تراکم  با  در 

( است  در Abdel-Tawwab et al., 2008پرورشی   .)

دو تحقیقات  اخیر دهه  طول  زمینه   انجام  در  مختلف 

 بین  در آبزیان پرورش در  سازیهای ذخیرهتأثیر تراکم

بوده و   برخوردار ایویژه جایگاه این عرصه از محققین 

فاکتور  اهمیت آن یلدل  تولیدات بهبود در این 

) پروریآبزی  اگرچهTurnbull et al., 2005است   .) 

اثر تراکم در ماهیان   زمینه مطالعات متعددی در تاکنون

صورت تجاری  خوراکی  است   گرفته پرورشی 

(Kamal and Omar, 2011; Abou-Zied and Ali, 

2012; Charoo et al., 2013; Kapinga et al., 

اما2014 محدودی (،  تعیین   اطالعات  خصوص  در 

تراکم بهترین  در   آکواریومی هایگونه در میزان 

است. بقاء،   دسترس  نرخ  بر  مستقیمی  تأثیرات  تراکم 

رشد، رفتار، سالمت، کیفیت آب، تغذیه و تولید آبزیان  

پروری بشمار  ترین متغیرها در آبزیداشته و یکی از مهم

بهینه در   (. تراکمAbou-Zied and Ali, 2012رود )می

تحت  ماهی  پرورش  مواردی  صنعت  نوع تأثیر   چون 

 و فیزیکوشیمیایی شرایط سن، آبزی، گونه ،سیستم

 (.1396مند و سلیمانی راد، غیره قرار دارد )بهره

 از یکی ازدحام جمعیت که دهدمی نشان هابررسی

 بر که است پروریدر آبزی رایج زایاسترس عوامل

 آن جبران برای تالش در ماهی گذارد ومی راث ماهی

تغییرات یک دستخوش   و   بیوشیمیایی سری 

به وجود   تنش  از این طریق با تا گرددمی فیزیولوژیک

(. با توجه به  1391نماید )زارع و همکاران،   آمده مقابله

کاهش سطح اکسیژن محلول   و  رابطه مستقیم بین تراکم

ماهیان   هایواکنش  آب، استرس فیزیولوژیک  برابر  در 

ترشح باعث  باال  درنهایت   که شدههاییهورمون تراکم 

 ,Gouvialشود ) رنگ پوست ماهیان را سبب می تغییر

et al., 1997; Buentello et al., 2000; Gomes et 

al., 2002 .) 

اکثراً آبزیان  رنگی  طیف   با رابطه در تغییرات 

یا اکولوژی  میان   ماهی رفتار و  این  در  و  بوده 

رنگی ماهیان زینتی نقش بسیار مهمی در مقبولیت  شخو

)آن دارد   Chapman et al., 1997; Kop andها 

Durmaz, 2008جز (. در پرورش ماهیان زینتی کوی، به

باله بدن،  آنشکل  اندازه  و  مهمها  عاملی  ها  ترین 

و   )شادی  است  ماهیان  این  فروش  قیمت  بر  تأثیرگذار 
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در 1395پیرنیا،   حقیقت   در  حاضر  (.   تالش مطالعه 

کوی گردید ماهیان  بچه  پرورش   تا  محیط  سه  در 

تراکم تأثیر  تحت  خصوصیاتمختلف  مختلف،   های 

آن رشد  عملکرد  و  کمی به ها رنگ  مورد   صورت 

 مقایسه قرارگیرد.

 

 ها مواد و روش

تحقیق حاضر در قالب یک طرح کاماًل تصادفی طی  

پرورش   دوره  ایستگاه  45یک  در   تحقیقات  روزه 

 پارک  در واقع طبیعی  منابع و کشاورزی

خجیر )تهران( اجرا گردید. بدین منظور   یشدهحفاظت

باله  675تعداد   نژاد  نوع  از  کوی  ماهی  با  عدد  بلند 

اولیه   میانگین وزنی  سانتی  0/ 54±09/0میانگین وزن  متر 

و    8/0±9/1 تکثیر  خصوصی  مراکز  از  یکی  از  گرم 

هریار )تهران( تهیه  پرورش ماهیان زینتی واقع در شهر ش

 مخزن، دارای  و توسط ماشین مخصوص حمل ماهی که

انجام   پمپ و  دیجیتال ترمومتر محل  به  بود،  اکسیژن 

 آزمایش منتقل شدند. پس از بیومتری اولیه و سازگاری

با به در آب موجود دمایی  ماهیان  بچه  صورت  مخازن، 

تکرار    9در   تصادفی سه  با  هرکدام  آزمایشی  تیمار 

تراکمتقسیم   شامل  آزمایش  این  تیمارهای  های  شدند. 

عدد بچه ماهی کوی در هر مترمکعب در    30و    25،  20

سیمانی،   استخرهای  شامل  پرورشی  مختلف  محیط  سه 

ظرفیت   با  کدام  هر  فایبرگالس  مخازن  و   1000خاکی 

از   استفاده  با  مخازن  بود. شستشو و ضدعفونی   9/8لیتر 

بمیلی لیتر ماده ضدعفونی  پایه پراسید استیک  گرم در  ر 

( شد   ,Hushangi and Hosseini Shekarabiانجام 

(. در طول دوره آزمایش دمای آب مخازن توسط  2018

جیوه بهدماسنج  اکسیژن  ای  میزان  و  روزانه  صورت 

دستگاه    pHمحلول،   از  استفاده  با  الکتریکی  هدایت  و 

دیجیتال    ,.Hack  (Dr 1900, HACH Coپرتابل 

Germanyبه اندازهصور(  هفتگی  نتایج  ت  شد.  گیری 

قالب  دستبه در  مذکور  فاکتورهای  سنجش  از  آمده 

 شده است. هارای  1مقادیر میانگین در جدول 

 

 : میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره پرورش1جدول 

آب   دمای 

(C˚ ) 

محلول  اکسیژن 

(mg/L) 

الکتریکی  هدایت 

(µm/s ) 

pH 

1±17 81/0±3/8 01/0±630/0 15/0±3/6 

 

روزانه مقدار  وزن درصد به  توجه با غذای 

نوبت   سه در و شد محاسبه زنده( )توده بدن

 درصد 5میزان  ( به18:00و  12:00؛ 8:00)ساعات 

گرفت   وزن قرار  ماهیان  بچه  اختیار  در  بدن 

(Takeuchi et al., 2005جیره .) استفاده، مورد 

چ  EX-SFCاکسترود   پلت شرکت  ینه،  )ساخت 

با ترکیبات تقریبی   درصد پروتئین خام،    38ایران( 

خام،    10 چربی  خام،    5/4درصد  فیبر  درصد 

از   کمتر  خام    10رطوبت  انرژی  و   4100درصد 

به بود.  گرم  بر        گیریاندازه منظورکیلوکالری 

طول،   )افزایش  رشد پارامترهای افزایش  وزن، 

درصد ویژه(،  رشد  نرخ  وزن،  افزایش   درصد 

غذایی از معادالت ریاضی   تبدیل ضریب و تلفات

 (. Hung et al., 1989زیر استفاده شد )
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WG  گرم(؛( وزن  افزایش   =Wf  نهایی وزن   =

 = وزن اولیه )گرم( Wi)گرم(؛ 

 
TLسانتی( طول  افزایش  =طول TLfمتر(؛  = 

 متر( = طول اولیه )سانتیTLfمتر(؛ نهایی )سانتی

 
PBWIدرصد افزایش وزن بدن = 

 
lnWf    وlnWiوزن  متوسط طبیعی  = لگاریتم 

 زمان پرورش )روز(: مدتtنهایی )گرم(؛  و اولیه

 
FCR  غذایی؛ تبدیل  ضریب   =Feed intake =

)گرم(؛   مصرفی  غذای  = Weight gainمقدار 

 افزایش وزن )گرم(

 
SR  بقاء؛ درصد   =N1  ماهیان؛ اولیه  تعداد   =

N2 تعداد نهایی ماهیان = 

 

 رنگ سنجی 

 آزمون انجام منظور ه آزمایش، بهدر پایان دور

آزمایشی   سنجی  رنگ تیمارهای  از  یک  هر  از 

)مجموعاً    3تعداد   ماهی  به  27نمونه  طور  نمونه( 

 استفاده بچه ماهیان با پوست رنگ تصادفی صید و

دستگاه   از با کمک  هانترلب  سنجی  رنگ  سیستم 

HunterLab  (DP-D25-9000, USA )کالرمتر  

بر   را رنگ  افزارنرم  ت. این مورد ارزیابی قرار گرف

دهد؛  می  هارای  b*و    L  ،*a*فاکتور کمی   سه اساس

( )در محدوده کاماًل  L*لفه روشنایی )موکه در آن  

که    a*سفید تا کاماًل سیاه( است و دو مؤلفه رنگی  

که مؤلفه رنگی آبی    b*مؤلفه رنگی سبز تا قرمز و  

به ترتیب در محدوده    -120+ و  120تا زرد است 

)می (.  Afshari and Farahnaki, 2009باشند 

شاخص کروما )معرف شدت وضوح رنگ( نیز با 

فرمول از  شدند استفاده  محاسبه  مربوطه  های 

(Hunt, 1977 .) 

 

 
 

 وتحلیل آماری تجزیه

ها از طریق  داده بودن نرمال اطمینان از از پس 

 تعیین اسمیرنف، برای  -کولموگراف انجام آزمون

مورد   بین الفاخت  بودن دار معنی پارامترهای 

یک واریانس  آنالیز  روش  از  )بررسی  -Oneطرفه 

way ANOVAبین  هایمیانگین  مقایسه ( و برای 

) جداساز تست  از  تیمارها  Duncan'sدانکن 

Multiple Range Tests استفاده شد. وجود  یا ( 

وجود  سطح در آماری دارمعنی اختالف  عدم 

 الیزهای آماریدرصد تعیین شد. تمام آن 5اطمینان 

 انجام شد. SPSS (v. 18)افزار نرم از استفاده با

 

 نتایج 

 پارامترهای رشد و تغذیه 

ماهیان   بچه  در  رشد  پارامترهای  آنالیز  نتایج 

با   پرورش  مختلف  روش  تأثیر  تحت  کوی 

شده است. بر  هارای  2های متفاوت در جدول  تراکم

به نتایج  نهایی  دستاساس  وزن  باالترین  آمده 

(25/1±38 /12  ( نهایی  طول    10/ 05±72/1گرم(، 

)سانتی وزن  افزایش  گرم(،    10/ 48±98/1متر(، 

( طول  درصد  سانتی  51/9±96/1افزایش  متر(، 

( وزن  ویژه 8/551±9/65افزایش  رشد  نرخ   ،)

(1/0±80/1  ( بقاء  درصد  و  روز(  در   100درصد 

تعداد   کمترین  با  سیمانی  استخرهای  در  درصد( 

هی در هر مترمکعب( ثبت  عدد بچه ما  20تراکم )

( تمام  >05/0pشد  که  داد  نشان  نتایج  این   .)

بقاء بین تیمارهای  پارامترهای مذکور به جز درصد 
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تراکم   هر   25و    20با  در  ماهی  بچه  عدد 

معنی اختالف  هرگونه  فاقد  بودند  مترمکعب  داری 

(05/0p>  در نیز  غذایی  تبدیل  ضریب  کمترین   .)

ت کمترین  با  سیمانی  و  استخرهای  تراکم  عداد 

تراکم   با  خاکی  استخرهای  در  آن  مقدار  باالترین 

شد    25 ثبت  مترمکعب  هر  در  ماهی  بچه  عدد 

(05/0p<  استخرهای در  است  ذکر  به  الزم   .)

تراکم با  معنیسیمانی  اختالف  مختلف  داری  های 

نشد   مشاهده  غذایی  تبدیل  ضریب  ازلحاظ 

(05/0p> .) 

 رنگ سنجی 

به نتایج  اساس  ادستبر  سنجی  آمده  رنگ  ز 

معنی اختالف  ماهیان  بچه  میزان  پوست  در  داری 

شفافیت، خلوص رنگ، طیف رنگی زرد و طیف  

آزمایشی   مختلف  تیمارهای  بین  قرمز  رنگی 

( شد  شفایت   (.>05/0pمشاهده  میزان  باالترین 

(، 3/ 64± 03/0(، طیف رنگی قرمز )56/ 72/5±93)

( زرد  رنگی  کروما  31/14±39/1طیف  و   )

کمترین  (  20/ 09/2±66) با  سیمانی  مخازن  در 

شاخص این  میزان  کمترین  و  تراکم  در  تعداد  ها 

استخرهای خاکی با بیشترین تعداد تراکم ثبت شد  

خصوص  2 )جدول در  که  است  ذکر  به  الزم   .)

رنگی   طیف  و  زرد  رنگی  طیف  شفافیت،  میزان 

تراکم   با  تیمار  بین  ماهی در هر    20قرمز  بچه  عدد 

تی  با  مقایسه  در  تراکم  مترمکعب  با  عدد    25مار 

معنی اختالف  در  مترمکعب  هر  در  داری  ماهی 

 (. 3)جدول  ( <0p/ 05مشاهده نشد )

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
aq

ud
ev

.1
6.

4.
11

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/aqudev.16.4.119
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-610-en.html


 1401 زمستان، چهارم، شماره شانزدهمپروری، سال نشریه توسعه آبزی 120

 

 

 

( در تیمارهای  Cyprinus carpio var. koiگیری شده در بچه ماهیان کوی ): مقایسه برخی از پارامترهای رشد اندازه2 جدول

 معیار(±های مختلف )انحراف معیارزمایشی با تراکمآ

 میانگین هستند ±صورت انحراف معیارهای ذکرشده به * داده 

 (.>05/0pباشند ازنظر آماری دارای تفاوت معنادار هستند ) های متفاوتی می های موجود در یک ستون که دارای باالنویس * داده 

 

 

 های مختلف بچه ماهیان کوی تحت تأثیر تراکمظاهری در  رنگ پارامترهای : مقایسه3جدول 

 L *a *b C* تراکم مخازن

 سیمانی 

20 a72/93±5/56 a72/64±0/3 a39/31±1/14 a09/66±2/20 

25 a63/25±1/56 a73/55±0/3 a52/19±1/14 ab76/95±1/17 

30 b45/58±5/46 ab64/61±0/2 a14/78±1/11 cd98/84±1/12 

 خاکی 

20 b45/88±2/46 c17/68±0/0 c80/42±0/3 df77/83±0/7 

25 d84/48±6/27 c17/57±0/0 c29/35±0/2 df99/73±0/7 

30 d82/88±1/25 c14/42±0/0 c52/79±0/1 f25/23±0/4 

 فایبرگالسی 

20 c18/24±7/37 bc37/31±0/1 b61/61±1/6 bc44/75±3/14 

25 bc24/22±3/44 bc38/35±0/1 b06/13±3/8 cd46/19±3/13 

30 bc57/44±4/45 bc55/12±0/1 b62/84±1/7 de19/31±3/10 

 میانگین هستند ±صورت انحراف معیارهای ذکرشده به* داده 

 (.>05/0pباشند ازنظر آماری دارای تفاوت معنادار هستند)های متفاوتی میهای موجود در یک ستون که دارای باالنویس* داده 

 تیمار 

 پارامتر 

 مخازن فایبرگالسی استخر خاکی استخر سیمانی 

 20 25 30 20 25 30 20 25 30 ( 3fish/mتراکم )

 a25/38±1/12 a81/98±0/11 b84/99±0/8 cd13/02±0/3 cd13/93±0/2 d20/80±0/2 c22/99±0/3 cd62/18±0/3 cd18/19±0/3 (gوزن نهایی )

 a72/05±1/10 a85/75±0/9 b84/14±0/8 c02/80±1/5 bc21/85±0/6 c70/73±0/5 bc01/91±1/6 bc34/96±1/6 bc33/61±0/6 ( cmطول نهایی )

 a98/48±1/10 a74/08±1/10 b98/09±0/7 cd20/12±0/1 cd13/03±0/1 d19/90±0/0 c16/09±0/2 cd28/28±0/1 cd67/29±0/1 ( gافزایش وزن )

 a96/51±1/9 a77/21±1/9 b01/60±1/7 c89/26±0/5 bc34/31±0/6 c37/19±0/5 bc62/37±1/6 bc89/42±0/6 bc73/0/07±0/6 (cmافزایش طول )

 a9/8±65/551 a8/5±42/530 b2/3±44/373 cd70/9±4/58 cd57/4±5/54 d79/3±4/47 c6/2±11/110 cd72/5±3/67 cd79/3±3/68 درصد افزایش وزن )%(

 a10/80±0/1 a06/77±0/1 b09/49±0/1 d03/44±0/0 d04/36±0/0 d06/37±0/0 c05/71±0/0 cd09/48±0/0 cd07/50±0/0 %(/dayنرخ رشد ویژه )

 c08/74±0/0 c05/77±0/0 c09/02±0/1 ab01/04±0/3 a89/55±0/3 a23/29±0/3 b13/30±0/2 ab63/98±0/2 ab17/88±0/2 ضریب تبدیل غذایی 

 a 100 b36/18±3/93 c65/51±4/86 e87/67±3/71 d70/47±2/78 ef65/41±2/66 f93/74±4/63 fh48/20±3/58 h95/31±5/53 مانی )%( نرخ زنده
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 بحث

ترهای رشد در  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پارام

پرورش کوی  ماهیان  با  بچه  سیمانی  مخازن  در  یافته 

به    20-25تراکم   عدد بچه مای در هر مترمکعب نسبت 

های پرورشی به  های مشابه و باالتر در سایر محیطتراکم

 در که  است شدهداری باالتر است. گزارششکل معنی

 و  یافتهافزایش  فیزیکی هایتنش  تراکم افزایش اثر

ا شده بین  استرس یجادباعث  موضوع   این  که ماهیان 

میزانمی در  بگذارد   ماهیان رشد تواند  منفی  اثرات 

(Gholipoor et al., 2006در درواقع   هایتراکم (. 

 استرس باالی ماهیان در شرایط محیطی مناسب، احتماالً

 یکی که دهدافزایش می غذا را  سر بر رقابت  از ناشی

ماهیان در درش  کاهش  دالیل ترین عمده از نوع   این 

 بیشتری انرژی به ماهی استرس، شرایط تحت  .است

صرف دارد نیاز در   هموستاتیک فرایندهای تا  نماید. 

سازی  خنثی صرف رشد، از بیشتر انرژی حقیقت

)بهرهمی استرس راد،  شود  سلیمانی  و  با  1396مند   .)

 رشد توجه به اینکه در مطالعه حاضر پارامترهای مؤثر بر

میزان جیره، وعن نظیر و دفعات،   پارامترهای غذادهی 

برای فیزیکوشیمیایی به همه آب  صورت  مخازن 

یکسان بنابراین جداگانه   که  گفت توانمی بود، 

بهمشاهده رشد اختالف  هایتراکم به عمده طورشده 

مند  شود. در تائید این نتایج بهرهمی مربوط سازیذخیره

( راد  سلیمانی  کاهش  1396و  شاهد  دار  معنی( 

کوی   ماهیان  بچه  در  تغذیه  و  رشد  پارامترهای 

لیتر    1000یافته در مخازن فایبرگالسی با ظرفیت  پرورش

از   تراکم  میزان  افزایش  هر    300به    50با  در  عدد 

( همکاران  و  کیهانی  بودند.  در  1392مترمکعب  نیز   )

خود گزارش دادند که افزایش تراکم میزان رشد    مطالعه

( Pterophyllum scalareطولی الروهای ماهی آنجل )

تراکم با  مقایسه  در  پایین  تراکم  با  تیمارهای  های  در 

معنی شکل  به  است.  باالتر  بیشتر  و    Diatinداری 

( کوریدوراس  2015همکاران  ماهی  پرورش  با   )

(Corydoras aeneus  به مدت د  60(  تیمارهایی  روز  ر 

تراکم هر   6000و    4500،  3000های  با  در  عدد 

مترمکعب شاهد افزایش پارامترهای رشد در تیمارهای با  

بودند.   تراکم  تعداد  Barat  (2005  )و    Jhaکمترین 

پرورش تراکم میزان بهترین   در کوی ماهی در 

 و رشد حداکثر به دستیابی منظوربه سیمانی استخرهای

را  باز اندازهبه رسیدن مترمکعب    300اری  هر  در  عدد 

تراکم از  بیشتر  بسیار  که  دادند  نظر گزارش  در  های 

در  گرفته محققین  این  بود.  حاضر  مطالعه  در  شده 

 عملکرد تراکم افزایش  مطالعات خود بیان داشتند که با

دهد؛ که  می نشان داریمعنی کاهش  ماهیان کوی رشد

معنی کاهش  توجیه  در  یافته  تب این  ضریب  دیل دار 

سازی باال بخصوص  غذایی در تیمارهای با تراکم ذخیره

 ;Culberson et al., 1996در استخرهای خاکی است )

Caldwell and Hinshaw, 1994.) 

با بررسی درصد بازماندگی در مطالعه حاضر به نظر  

افزایش تراکم بیش از  می رسد بچه ماهیان کوی تحمل 

استخرهای   20 در  را  مترمکعب  هر  در  سیمانی    عدد 

ندارد؛ چراکه این تیمار با افزایش میزان تراکم با تلفات  

با کمترین تعداد تراکم  مواجه بود. درحالی که در تیمار 

در  هیچ نشد.  ثبت  مطالعه  دوره  پایان  تا  تلفاتی  گونه 

استخرهای خاکی و مخازن فایبرگالس نیز شدت تلفات  

به سیمانی  استخرهای  با  مقایسه  بودر  شدیدتر  د.  مراتب 

 که باشند مؤثر زمینه این در تواندمی متعددی عوامل

آنبه و غذا  به  دسترسی  کاهش  رشد   کاهش  تبع 

(Bilen et al., 2015کمبود  و اکسیژن (، 

 نظر به عوامل ترین مهم ماهیان، بین  هایکنش برهم
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)بهرهمی راد،  رسند  سلیمانی  و  این  1396مند  تائید  در   .)

گزارش انتایج  با  که  است  تراکم  شده  میزان  فزایش 

یابد داری میدرصد بقای ماهیان آنجل نیز کاهش معنی

همکاران،   و  ماهیان  1392)کیهانی  بچه  تلفات  (. درصد 

تراکم   افزایش  با  نیز  فایبرگالسی  استخرهای  در  کوی 

معنی )بهرهکاهش  داد  نشان  راد،  داری  سلیمانی  و  مند 

مطالعه  1396 در   .)Wallat  ( متوس2004و همکاران  ط  ( 

قزل ماهیان  در  بقاء  شرایط نرخ  در  پرورشی  آالی 

با تراکم پایین  پرورش در قفس  درصد و در   7/96های 

باال   مطالعه    2/94تراکم  در  اما  شد؛  گزارش  درصد 

Sirakov    وIvancheva  (2008  و  )Kapinga   و

( ترتیب  (2014همکاران  در    به  تأثیری  تراکم  افزایش 

قزل ماهیان  بقای  رنگین نرخ  نیل  کآالی  تیالپیای  و  مان 

 نداشت.

 مهم کیفی عامل عنوانبه زینتی پوست ماهیان رنگ

 بازارپسندی و بوده کنندگانمصرف توجهجلب برای

اساس غالباً ماهیان این  است   ها آن جذاب رنگ بر 

(Wang et al., 2006نتایج .) سنجی  رنگ آزمایشات 

در   دارمعنی اختالف دهندهنشان حاضر یمطالعه در

استخرهای رن در  ماهیان کوی  بچه  پوست   سیمانی  گ 

تراکم ذخیرهدر  پایین  ازنظرهای   شفافیت، سازی 

سبز، کروما و هیو   تا زرد، آبی تا رنگی قرمز هایطیف

مقایسه  استخرهای خاکی و فایبرگالسی مخازن با در 

 کوی ماهی برای بازارپسند رنگ بود. با توجه به اینکه

سفید قرمز رنگ دو باالستشفا با و  به   فیت  توجه  با 

 شاهد حضور ماهیانی با رنگ سیمانی اینکه در مخازن

های مشابه  مخازن با تراکم الباقی به  نسبت بیشتری قرمز

باالتر می و  نظر  به  در  بود،  ماهیان  این  پرورش  رسد 

می سیمانی  میزان  مخازن  با  ماهیانی  تولید  در  تواند 

ف این  چراکه  باشد.  مؤثر  بیشتر  ازنظر  بازارپسندی  اکتور 

بیشتری   مطلوبیت  از  کوی  ماهیان  پرورش  در  تجاری 

به عبارتی   یا  میزان قرمزی پوست  بوده هرچه  برخوردار 

به همان   نیز  باشد قیمت تجاری ماهی  بیشتر  رنگ ماهی 

 بدن یابد. با توجه به اینکه اصوالً رنگنسبت افزایش می

است   ایو تغذیه عامل ژنتیکی دو تابع زنده موجودات 

شاپوری،  )غ و  تحت1387یاثوند  و   عوامل تأثیر ( 

شرایط  در  تغییر  قبل  از   رنگ فیزیکوشیمیایی مختلف 

می آبزیان بدن لذا  منماید؛  تغییر  تفاوتنیز  های  توان 

مطالعه  مشاهده در  کوی  ماهیان  سنجی  رنگ  در  شده 

در موجود  تفاوت  از  ناشی  را   شرایط حاضر 

محیط پرورشیفیزیکوشیمیایی  قبیل های  در   از  تفاوت 

پرورش دما نور، محیط  ) و   ,.Gupta et alدانست 

به نظر می2006 یافته  رسد احتماالً بچه ماهیان پرورش(. 

مناسب مدیریت  به  توجه  با  سیمانی  استخرهای  تر  در 

استرس عوامل  کاهش  و  پرورش  نتیجه  شرایط  در  زا 

محیطرنگ به  نسبت  بدن  باالتر  مثل  پذیری  طبیعی  های 

خاکی پرورش  استخرهای  برای  مناسب  محیطی   ،

تراکماین  در  بخصوص  جلبک  گونه  باشد.  پایین  های 

درصد    7/1دانه کلروفیل )اسپیرولینا حاوی سه نوع رنگ

( زانتوفیل  و  کاراتینوئید  سلولی(،  آلی   5/0ترکیبات 

  Cدرصد وزن مواد آلی( و دو نوع فیکوبیلوپروتئین بنام  

وند و همکاران،  فیکوسیانین و آلوفیکوسیانین است )بیران

تغذیه1394 آنکه  ضمن   باعث اسپیرولینا جلبک با  (. 

و پروتئین  ساخت شدن فعال رشد   افزایش  همچنین  ها 

سوداگر و   .(1393شود )سلیقه زاده و همکاران،  نیز می

غذایی   جیره  در  اسپرولینا  جلبک  بررسی  با  همکاران 

( دماسونی  شاهد  Pseudotropheus demasoniماهی   )

مع شاخصنیتغییرات  در  قرمزی داری  و  روشنایی  های 

بودند که این نتایج همسو با نتایج مطالعه حاضر بود؛ اما  
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معنی اختالف  محققین  این  حاضر  نتایج  داری  برخالف 

 مشاهده نکردند. *bدر مؤلفه 

 استفاده که درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد

تراکم پایین  از  هر    20-25های  در  ماهی  بچه  عدد 

میمتر سیمانی  مخازن  در  و  مکعب  مثبت  تأثیرات  تواند 

بچه معنی پوست  رنگ  و  رشد  پارامترهای  بر  داری 

درحالی باشد؛  داشته  کوی  میزان  ماهیان  افزایش  با  که 

محیط سایر  و  استخرهای  تراکم  ازجمله  پرورش  های 

تراکم در  فایبرگالسی  مخازن  و  و  خاکی  مشابه  های 

می مباالتر  تأثیرات  باعث  پارامترهای  تواند  بر  نفی 

 شده داشته باشد.عنوان

 

 سپاسگزاری 

دانیم که از زحمـات تمـام  زم میال در اینجا بر خود     

یــاری نمودنــد  کسانی که ما را در انجام این تحقیق

 سپاسگزاری نماییم. 

 منابع  

 تــراکم . تــأثیر1396منــد، م.، ســلیمانی راد، آ.، بهره .1

 در اســترس و منــیای رشد، عملکرد بر سازیذخیره

ــاهی ــوی م  Cyprinus carpio var. Koi ک

(Linnaeus, 1758)(، 2)6شناسی آبزیان، . مجله بوم

10-20. 

. تــأثیر 1394بیرانوند، م.، قائنی، م.، والیت زاده، م.،   .2

بر رشــد و  (.Spirulina spمکمل جلبک اسپرولینا )

 ,Danio rerio Hamiltonتغذیه ماهی زبــرا دانیــو )

(، 3)2های نوین در علوم زیســتی،  ه یافته(. مجل1822

207-215. 

ــاظمی، ر.ا.،  .3 ــاوری، و.، کـ ــی، م.، یـ زارع، ر.، بهمنـ

ــان، م.، محمــدیان، ت.،  . 1391فاضــلی، ن.، پوردهق

 ســطوح و سفید هایگلبول بر پرورش تراکم اثرات

ــورتیزول ــمای ک ــون پالس ــیبری  خ ــماهی س تاس

(Acipenser baerii ،مجله دامپزشکی ایران .)(، 2)8

22-32. 

سلیقه زاده، ر.، یاوری، و.، موسوی، س.م.، ذاکــری،  .4

 ایتغذیــه مکمــل مختلــف ســطوح . اثــر1393م.، 

 برخــی بــر Spirulina platensisاســپیرولینا  جلبک

 بدن بیوشیمیایی ترکیب و تغذیه رشد، هایشاخص

ــاهی ــت م ــی انگش ــد  بن  Mesopotamichthysق

sharpeyi (Günther, 1874) مجلــــــــه .

 .27-21(، 18)5شناسی،  وساقیان

ــینی،  .5 ــدرانی، م.، حس ــه، م.، مازن ــوداگر، م.، خالص س

. تأثیر جلبک اســپیرولینا 1395س.ع.، ذکریایی، ح.،  

(Spirulina sp.بر شاخص ) های رشد، بازماندگی و

 Pseudotropheusپــذیری مــاهی دماســونی )رنگ

demasoni ،21(، 1)69( مجله علمی شیالت ایــران-

27. 

 ماهی پوست رنگ . بهبود1395پیرنیا، ا.،  شادی، ا.، .6

 ( بــاPseudotropheus zebraمــاالوی ) ســیکلید

ریــــز جلبــــک اســــپیرولینا  تجــــویز خــــوراکی

(Arthrospira maxima مجلـــه علـــوم و فنـــون .)

 .76-64(، 3)15دریایی،  

های دانــهرنگ . تأثیر1387غیاثوند، ز.، شاپوری، م.،  .7

. مجلــه ســفید اســکار مــاهی بــر مصــنوعی و طبیعــی

 .85-78(، 3)1شناسی دریا،  زیست

. تأثیر 1392کیهانی، س.ح.ر.، فرحی، ا.، کثیری، م.،   .8

سازی بر رشد و بقای الرو ماهی آنجــل تراکم ذخیره

(Pterophyllum scalare فصلنامه علــوم تکثیــر و .)

 .58-53(، 3)1پروری، آبزی
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Ahmad, M., 2005. Effect of crowding stress 
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