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 چکیده
 علفخوار) و کپور 3kg/m 33/1) و زیاد (3kg/m 27/0) با دو تراکم کم (Cyprinus carpioی (پرورش کپور معمولمطالعه،  نیدر ا

)Ctenopharyngodon idella 3) با تراکمkg/m 33/0 با  مترمکعب 30 يریمتر و حجم آبگ 6با قطر  زینکالوم يهاحوضچه در
 هیتغذ یمعمول فرموله شده اکسترود کپور يبا استفاده از غذا ازیبسته به ن نهروزا های. ماهقرار گرفت مورد بررسیبندان استفاده از آب آب

 ینشان داد که برخ جینتا .محاسبه شدبقا میزان  شده و دیتول تودهزي ،رشد هايشاخص روزه 85دوره پرورش  ي. در انتهاشدند
 یم کم بود ولـاز تراک شتریب ادیوزن روزانه در تراکم ز شیزاـدست آمده و افوزن به زانیم لیاز قب یپور معمولـرشد ک يهاشاخص
 طرح نیا جیبود. نتا ادیدر تراکم کم بهتر از تراکم ز ییغذا لیتبد بیو ضر ییغذا ییکارا ژه،یوزن، نرخ رشد و شیدرصد افزا هايشاخص

بندان وجود دارد و با با استفاده از آب آب نکالومیز يهاو علفخوار در حوضچه یکپور معمول يهاینشان داد که امکان پرورش متراکم ماه
و انجام  یگرماب انیطول دوره مناسب پرورش ماه تیها، رعاکردن حوضچه داریماه تیریمانند مد یتیریمد يهاوهیش يکسریاتخاذ 

 يهاحوضچه يانداز. با توجه به سهولت راهابدییم شیها افزاحوضچه نیدر ا دیتول زانیم ،یآب و هواده تیفیاقدامات مربوط به بهبود ک
 وجود دارد.هاي زینکالوم پرورش ماهی در حوضچهمتعدد در نقاط مختلف کشور، امکان توسعه روش  هايمذکور و وجود آببندان

 کپور علفخوار. ی،کپور معمول ینکالوم،پرورش متراکم، حوضچه ز کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

امنیت غذایی  تامین هاي موفقیکی از شیوه پروريآبزي
 نقش مهم و اساسی در این حرفه باشد.میکشورها 

عمران و توسعه روستاها، ارتقا سالمت جامعه، ایجاد 
کاهش نرخ و  روستانشینانهاي شغلی براي فرصت

ثروت و افزایش درآمد جامعه  تولید، هاآنبیکاري 
 Agbede etدارد (اي روستایی و در نتیجه توازن منطقه

al., 2003(. 
مناطق  بسیاري از هاي آبی، دررغم محدودیتعلی

 و نیستنداستفاده  یا قابلمنابع آبی وجود دارند که ایران 
از این  آید. قطعاًها به عمل نمییا استفاده بهینه از آن

ماهی یا سایر آبزیان  پرورشتوان براي میآبی منابع 
کیفی  تغییر کمی یا در حالی که ،استفاده کرد

هاي زیادي بندانآب .نیایدها به وجود گیري در آنچشم
فقط  کشور وجود دارند که شمالی هاياستان در ویژه به

 درشوند. به عنوان مثال، کشاورزي استفاده می جهت
فعال و  مهیفعال، ن بندانهکتار آب 8000حدود 

از  توانیوجود دارد که م النیدر استان گ رفعالیغ
 پرورييآبز نظیر یها در موارد مختلفاز آن ياریبس

 دی. تول)1397(استانداري گیالن،  مدرن بهره جست
 منديترضای عدم ها سبببنداندر آب یمحدود ماه

. منابع ارزشمند شده است نیبرداري کامل از او بهره
ها در جوار مناطق روستایی هستند. بنداناکثر این آب

بنابراین، با پرورش ماهی درون این منابع و یا استفاده از 
ها و استخرهاي مجاور، از منابع آب ها در حوضچهآب آن

 ,.Briones et alآید (به عمل می و زمین استفاده بهینه
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2004 .( 
ز استفاده ا هاينهیهز شیبه افزاامروزه با توجه 

اي در گونهتک دیاز نقاط جهان، تول ياریآب در بس
مدنظر قرار  رپذیکنترل شده و تراکم يهاستمیس

سال از پرورش  50که حدود  یگرفته است. در حال
وز ـا هنـام گذرد،یم ایراندر  یآبگرم انیماه
خاص و  هاينهگو يبر رو دیپرورش و تول هايستمیس

 يانهیبه برداريبهرهو  شودیاداره م یبه صورت سنت
. کشت گیردصورت نمی نیآب و زممنابع از 
 يدارا د،یش تنوع تولکاه رغمیعل انیاي ماهگونهتک
 يازهاین يبر مبنا دیاز جمله توجه به تول ییایمزا

 ،یپرورش یماه يبر رو قیبازار، کنترل و نظارت دق
و  کسانی يغذاو نوع  یغذاده وهیاستفاده از ش

 کپور دیتول ،نیب نی. در اباشدمی ترآسان تیریمد
با  ايبه عنوان گونه )Cyprinus carpio( یمعمول
دن و کم بو ادیز هايباال نسبت به تراکم يرپذیعادت
 یفیکو  یکم هاينسبت به کاهش شاخص تیحساس

از  ياریمورد توجه بس ها،يماریآب و مقاومت به ب
. )1398است (قربانی،  گرفته قرار دهندگانپرورش
ه به ـسبب توج ریاخ هايسال یط آب کمبود

 شده پرورييابع آب در آبزـاز من نهیهـفاده بـاست
 هايستمیاستفاده از آب کمتر در س بنابرایناست، 
 رارمورد توجه عموم ق شتریبا تراکم ب دیو تول یصنعت

 پرورش). 1396(فالحتکار و راهداري،  گرفته است
از  یکیها بندانو آب يکشاورز يدر استخرها یماه

با حداقل مصرف منابع  انیآبز دیتول يراهکارها
در  یا پرورش ماهاست که ب نیباشد. نکته مهم امی

 يازیها، نبندانو آب يآب کشاورز رهیذخ ياستخرها
از منابع و  ،نیباشد و بنابرانمی یبه مصرف آب اضاف

شکل استفاده  نیبهتر به توانیموجود م ساتیتأس
سالمت  ارتقاي زیدرآمد و ن شینمود و موجب افزا

  د.جامعه ش
 هايگونه نترییمیاز قد یکی یکپور معمول

که قدمت پرورش آن در  ايبه گونه است یپرورش
به  رسد ویم الدیاز م شیقرن پ 5به  نیکشور چ

شناخته  انیآبز نیدر ب یگونه پرورش ینعنوان نخست
 یدر ایران، پرورش ماه ).Balon, 2004( شودیم

کرد به  دایکپور در ابتدا در منطقه خزر توسعه پ
در  یدرصد مزارع پرورش ماه 95از  شیکه ب ينحو

). پرورش Salehi, 2003( ندمنطقه قرار داشت نیا
خورشیدي رونق  1340ماهیان در ایران از دهه  کپور

رفت و پس از انقالب اسالمی گسترش چشمگیري گ
ها هزار تن از انواع به ده کیکه نزد يطوریافت، به

 80شود که بیش از ماهیان گرمابی در سال تولید می
اختصاص دارد. از  یهزار تن آن به ماهی کپور معمول

هزار باب کارگاه و مزرعه پرورش  8به  کینزد یطرف
هزار هکتار در  32ود در حد یبا مساحت انیکپور ماه

عهده دارند که زش را بربا ار يآبز نیا دیکشور امر تول
 یو پرورش ماه ریصنعت تکث"خود نشانگر توسعه 

 یانماه زیآمتیدر کشور است. پرورش موفق "کپور
 ستتوان یو مزارع خصوص التیتوسط ش گرمابی

تن در سال  168447را از  یانماه نیا تولید زانیم
 شیافزا 1399تن در سال  221090به مقدار  1392

 نیو پرورش ا دیتول نهیرا در زم رانیکشور اجایگاه و 
و بودجه سازمان  يزی(دفتر برنامه ر هدارتقا د یانماه
 ).1400، رانیا التیش

کپور با  یامکان پرورش متراکم ماهدر ایران، 
 2(ابعاد  برگالسیفا يهاپلت شده در حوضچه يغذا
رمضانی و ( است قرار گرفتهطالعه ورد ممتر) م 2× 

 8که به مدت  مطالعه مذکور). در 1391همکاران، 
 یعدد بچه ماه 201، تعداد است هفته صورت گرفته

پرورش داده گرم  100کمتر از  یوزن نیانگیکپور با م
که امکان نگهداري و پرورش  ادنشان د نتایج. شدند

ا در ابعاد کوچک ب یکپور معمول ماهی ايتک گونه
آب،  یفیک راتییبا وجود تغ یمصنوع رهیاستفاده از ج

به نسبت  ییغذا لیتبد بیضر زانیوجود دارد، اما م
در سال همچنین، بوده است.  نییباال و نرخ رشد پا

کپور معمولی  ايپایلوت پرورش تک گونهطرح  1391
در  زدیبه صورت متراکم در شهرستان بافق استان 

در  لوگرمیک 40تا  30 دیبا هدف تول یبتون ياستخرها
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 در). http://www.yjc.ir( شد مترمکعب انجامهر 
در  انیطرح پرورش متراکم کپور ماه 1395سال 

هزار  20 تیمازندران با ظرف اندورودیشهرستان م
طرح  نی. ادیرس يدر هر دوره به بهره بردار لوگرمیک

 30حدود  دیبا هدف تول مترمربع و 500در مساحت 
در هر مترمربع اجرا شد. در پرورش  لوگرمیک 50تا 

 5/3متر مربع حدود  100کپور در هر  یمتراکم ماه
 دیمقدار تول نیکه ا شودیپرورش داده م یتن ماه

 باشدیمآببندان هکتار  1معادل مساحت 
)http://www.irna.ir.(  ،طبق در خارج ایران

 باشدیم 2000دهه  لیکه مربوط به اوا یگزارشات
 يابه صورت تک گونه یپرورش متراکم کپور معمول

روش در  نیبا ا دیتول زانیانجام شد. م نیدر کشور چ
، در 1623 یآب اناتی، در نهرها و جر4474استخرها 

در  لوگرمیک 743 به و در مخازن 921ها اچهیدر
 یکپور معمول يااست. پرورش تک گونه دهیهکتار رس

انجام  زین يو اندونز تنامیمانند و يگرید يدر کشورها
 ).Penman et al., 2005( شودیم

نفوذ  رقابلیبند و غآب يغشاها هاژئوممبران
 PVC و نلیروپپ یپل لن،یاتیپل هیبر پا يمریپل

 هايهاي مختلف و با مقاومتباشند که در ضخامتمی
به صورت  ریپذیري متغانعطاف بیو ضر یکیمکان

 يایگردند. از مزاو ارائه می دیصاف و زبر (مضرس) تول

هاي ساخت در ژئوممبران کاهش هزینه يریبکارگ
و  هاي بتونیها مانند حوضچهسازه ریبا سا اسیق

 ستمیباشد. عالوه بر آن، سسرعت اجرا می شیافزا
 يذیري داراپمواد به لحاظ انعطاف نیساخته شده با ا

در  ینوهاي بتنسبت به سازه يعملکرد به مراتب بهتر
مانند زلزله در مناطق  یکینامید يروهایبرابر ن

سازه  رنهاي نامتقانشست نیخیز و همچنزلزله
 باشد. می

 دیتول يبرا بنداناز آب آب ،حاضر قیدر تحق
و کپور علفخوار  یمتراکم کپور معمول

)Ctenopharyngodon idella (هايحوضچه در 
تا بتوان با  شد در جوار منابع آبی استفادهژئوممبران 

در  دیتول شافزای به آب، منابع از ترمناسب يرگیبهره
اي و گونهبه صورت کشت تک این دو گونهواحد حجم 

حوزه از  نیا دراشتغال تولید و  شیافزا در نتیجه
  .افتیدست  پرورييآبز

 
  هامواد و روش

 10 لومتریدر منطقه مالسرا واقع در ک مطالعه نیا
بندان آب جوار در و )استان گیالن( فومن -جاده رشت

آب  یفیو ک یکم هايیانجام شد. پس از بررسمالسرا 
از  ناناطمی و هانصب حوضچه يالزم برا هايیابیو ارز

 6الزم جهت نصب  هاييرسازیز منطقه، تیامن

 .باشند)بندان مالسرا، رشت (اعداد ذکر شده به متر میمشخصات جانمایی حوضچه هاي زینکالوم در مجاورت آب -1شکل 

http://www.yjc.ir/
http://www.irna.ir/
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 30 يریحجم آبگ متر و 6قطر  با نکالومیحوضچه ز
 اندازيمورد نظر راه هايمترمکعب انجام و حوضچه

به مذکور  هايبه حوضچه ی. آبرسان)1ند (شکل شد
صورت گرفت. دبی آب بندان از آبوسیله پمپ 

 لیتر در ثانیه بود. هوادهی 2/0به هر حوضچه  ورودي
اسپلش  هايهوادهبه صورت مجزا توسط  هر حوضچه

  .انجام شد
 20عدد ماهی کپور معمولی با وزن اولیه  400تعداد 

) و زیاد 3g/mk 27/0گرم در دو تراکم ( 100و 
)3kg/m 33/1 عدد ماهی کپور علفخوار با  250) و

به هر یک از  3kg/m 33/0گرم و تراکم  40وزن اولیه 
ربوط به ـها معرفی شدند. اطالعات محوضچه
ارائه  1توده اولیه در جدول ها، تراکم و زيحوضچه

روند تغییرات دماي آب در طول همچنین، شده است. 
نشان داده شده است. دماي  2دوره آزمایش در شکل 

 29 ± 5/0آب به استثناي دو هفته آخر پرورش، 
ماه دماي آب به د بود. از ابتداي مهرگرادرجه سانتی

کاهش یافت.  گرادسانتی درجه 10تدریج به میزان 
 16صبح و  9(دو بار در روز در ساعات  روزانه هایماه

 يتجار يبا غذا بر اساس وزن بدنشان عصر)
GFC1A فرادانه، شهرکرد،  کپور یمخصوص ماه)

درصد  6خام،  نیدرصد پروتئ 25 ي) با محتوارانیا
درصد خاکستر،  10خام،  بریدرصد ف 4خام،  یچرب
در  .شدند هیدرصد فسفر تغذ 1درصد رطوبت و  10

رشد و  هايشاخص ،روزه 85دوره پرورش  يانتها
وزن و  يرگیمورد پرورش با اندازه انیماه ايهیتغذ

ی محاسبه شدند. مصرف يغذا زانیو م انیطول ماه
روزه  85عالوه بر ابتدا و پایان دوره، در طول دوره 

ی شدند. براي سنجستیزدو بار  هایماهپرورش، 

 20ساعت قبل غذادهی قطع شد.  24انجام این کار 
ها ي هر حوضچه صید و وزن آنهایماهدرصد 

ي وزن هاشاخصي شد. در پایان دوره نیز ریگاندازه
)، افزایش وزن روزانه WG(نهایی، وزن کسب شده 

)ADG) درصد افزایش وزن بدن ،(BWI نرخ رشد ،(
)، ضریب تبدیل FE)، کارایی غذایی (SGRویژه (

) با استفاده از روابط SR) و درصد بقا (FCRغذایی (
 ):1393زیر محاسبه گردید (فالحتکار، 

WG (g) =  (گرم) زن نهایی (گرم)و -وزن اولیه  
ADG (g) = پایان دورهدر  های وزن ماه نیانگیم  / 

 تعداد روزهاي پرورش
BWI (%) = [  -وزن اولیه (گرم) / (وزن اولیه (گرم) 
 100 × [وزن نهایی (گرم))
SGR (%/day)= [(Ln (گرم) وزن نهایی -  Ln 

100  × [طول دوره پرورش (روز) / (وزن اولیه (گرم)  
FE (%) = افزایش وزن نهایی ماهیان)   (کل غذاي  / 
 100 × مصرفی
FCR =  آمده (گرم) / مقدار غذاي  دستبهوزن تر
 مصرفی (گرم)
SR (%) = [تعداد / تعداد ماهیان در انتهاي دوره
 100 × [ماهیان در ابتداي دوره

ر که یکی از تیمارهاي پرورش کپوبا توجه به این
. ها انجام نشدتنها یک تکرار داشت، مقایسه آماري آن

از طرفی، تیمار کپور علفخوار دو تکرار داشت و 
 وات مقایسه آماري آن با کپور انجام نشد. کلیه محاسب

 انجام شد. Excel 2013رسم نمودار در نرم افزار 
 

 نتایج
بیشترین افزایش وزن بدن ماهی کپور معمولی مربوط 

 .قیق حاضرحدر ت ینکالومز هايشده در حوضچه یعتوز یانمشخصات ماه -1جدول  

 گونه
 تعداد ماهی در

 حوضچه (عدد)هر 
 تعداد

 حوضچه
 وزن اولیه

)g( 
 توده اولیه هر زي تراکم هر حوضچه

 3kg/m عدد/kg( 3mحوضچه (

 400 کپور معمولی
1 20 3/13 27/0 8 
3 100 3/13 33/1 40 

 10 33/0 3/8 40 2 250 کپور علفخوار
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 100تراکم زیاد و وزن اولیه رهاسازي با  به حوضچه
گرم بود ولی درصد افزایش وزن بدن در تراکم پایین 

گرم) بیش از چهار برابر تراکم زیاد بود  20(وزن اولیه 
هر چند میزان افزایش وزن  ،). بر این اساس2(جدول 

گرم باالتر بود ولی بر  100بدن در گروه با وزن اولیه 
نرخ رشد ویژه، کارایی ها مانند اساس دیگر شاخص

غذایی و ضریب تبدیل غذایی، وضعیت رشد ماهیانی 
 بهتر بود. بودندگرم  20که در ابتدا 

) 3بررسی روند رشد ماهی کپور معمولی (شکل 
هایی که وزن اولیه رشد ماهی %75دهد که نشان می

 در مابقی %25روز اول و  50گرم بود طی  100ها آن
 هایی کهبر عکس، در ماهیدوره اتفاق افتاده است. 

 50رشد طی  %28گرم بوده تنها  20ها وزن اولیه آن
 ورشد در مابقی دوره  %72روز اول اتفاق افتاده و 

رم گ 100ها به زمانی اتفاق افتاده است که وزن ماهی
شد گرم به باال ر 100رسیده است. در واقع از اوزان 

غاز در آشد که اهمیت وزن اولیه ماهی تصاعدي می
 دهد.را نشان میپرورش 

هایی که ی در ماهیکپور معمول ژهینرخ رشد و     
هایی بود گرم بوده تقریبا سه برابر ماهی 20وزن اولیه 

). 2گرم بوده است (جدول  100که وزن اولیه آنها 
مقدار ضریب تبدیل غذایی کپور معمولی در همه 

) که عدد قابل 2بود (جدول  5/1کمتر از  هاحوضچه
 . بهترین ضریبباشدیمقبولی براي پرورش این ماهی 

ي ثبت شد که وزن اولیه رهاسازي احوضچهدر  تبدیل
 گرم بود.   20

ورش کپور علفخوار در این طرح دو حوضچه به پر
ارائه شده  2در جدول آن نتایج  اختصاص داده شد و

وزانه بدن مقداري کمتر از است. میزان افزایش وزن ر
کپور معمولی بود. ضریب تبدیل غذایی بسیار خوب 

دهنده امکان استفاده از غذاي مصنوعی به جاي نشان
باشد. میزان بقا علوفه جهت تغذیه این ماهی می

مقداري کمتر از کپور معمولی بود که در صورت 
مناسب بودن کیفیت آب باید مسئله قابلیت هضم غذا 

ماهی و استفاده از غذاي ویژه بر اساس  براي این
با توجه به  ضمندر نیازمندي این گونه بررسی شود. 

 توانینمتفاوت وزن اولیه این ماهی با کپور معمولی 
ي پرورشی دو گونه را با هم هاشاخصبه طور دقیق 

مقایسه نمود. با این حال نتایج حاکی از قابلیت رشد 
 کالوم دارد.ي زینهاحوضچهکپور علفخوار در 

 
 بحث

  85کل دوره رشد در این مطالعه کمتر از سه ماه بود (
روز) که این مدت براي به وزن رسیدن ماهیان 

باشد و به همین دلیل وزن نهایی گرمابی کافی نمی
کپور معمولی و علفخوار براي عرضه این ماهیان به 

 رگذاریتأثبازار مناسب نبود. بنابراین، در مورد پارامتر 

 ها در طول دوره پرورش.بندان و حوضچهمیانگین تغییرات دمایی آب آب -2شکل   
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ماهه پیشنهاد  6طول دوره پرورش، دوره حداقل 
. با توجه به اینکه پروژه حاضر با هدف گرددیم

 بود.مطالعاتی انجام شد، طول دوره پرورش محدود 
روز آخر در  15دماي آب طی دوره پرورش به جز 

جه درجه سانتیگراد). با تو 29 ± 5/0حد بهینه بود (
جی که مدت زمان افت دما بسیار کوتاه و تدری به این

ز اها قابل اغماض است. بود، تاثیر آن بر رشد ماهی
طرف دیگر، این مشاهدات نشان داد که دوره بهینه 

 در استان گیالن (محل انجامبراي رشد کپورماهیان 
این مطالعه) و مناطق مشابه به لحاظ آب و هوایی 

 باشد.قبل از شروع نیمه دوم سال می
در این مطالعه، ماهی کپور معمولی با دو تراکم 

) در 3kg/m 33/1) و زیاد (3kg/m 27/0کم (
هاي زینکالوم پرورش داده شدند. مقایسه حوضچه

تراکم نشان داد که میزان پارامترهاي رشد در این دو 
دست آمده و افزایش وزن روزانه در تراکم زیاد وزن به

هاي درصد افزایش بیشتر از تراکم کم بود ولی شاخص
وزن، نرخ رشد ویژه، کارایی غذایی و ضریب تبدیل 

کپور  یماهغذایی در تراکم کم بهتر از تراکم زیاد بود. 
 گریمراه دبه ه ايبا روش چند گونهمعموًال  یمعمول
در  ی. نسبت کپور معمولشودمی داده پرورش هاگونه

با توجه به آب و هوا، در  ايکشت چند گونه ستمیس
 متفاوت هاگونه گرید يدسترس بودن و بازارپسند

باشد  ریدرصد متغ 90تا  تواندینسبت م نای که است
)FAO, 2016به  یکپور معمول ي). پرورش تجار

 ,Tacon( شودیندرت در تانک و قفس انجام م
درصد از  3) و گزارش شده است که تنها حدود 2001

 یمتراکم مختص به ماه ستمیدر س یپرورش ماه
 ,.Woynarovich et al( باشدیم یکپور معمول

در  یحال، پرورش کپور معمول نی). با ا2011
 لیسودآور تبد تیفعال کیمتراکم، به  هايستمیس

به سرعت در حال  یپرورش ستمیس نیشده که ا
 نیدر ا یاشد. پرورش کپور معمولبیگسترش م

و  افتیدر ژاپن توسعه  يالدیم 1960از سال  ستمیس
تن به اوج  30000ساالنه  دیبا تول 1997در سال 

در  ).Ikuta and Yamaguchi, 2005( دیرسخود 
 ياز غذا یعیطب يپرتراکم، عالوه بر غذا ستمیس

 ،يگاو هايمانند کود یآل يکودها نیو همچن یدست
 هايمانند کود یمعدن يو کودها یو مرغ یاسب

استخر آهک در جهت بارور کردن آب  و فسفاته، ازته
 .)1393(فریدپاك،  دشویاستفاده م ياز مواد مغذ

سازي ماهی محققان از این لحاظ موضوع تراکم ذخیره
اند که این پارامتر را مورد توجه خاص قرار داده

ها در تواند بر وضعیت پاتولوژیک ماهیکلیدي می
 Van deشرایط پرتراکم تاثیر بگذارد (

Nieuwegiessen, 2009 .( 
هاي پرورشی، رشد و مصرف غذا با اهیدر اکثر م

تراکم پرورش نسبت عکس دارد. این امر به دلیل 
رفتارهاي اجتماعی از قبیل رقابت براي غذا و فضا 

تواند بر میزان رشد ماهی اثر منفی باشد که میمی

با استفاده از = تعداد حوضچه)  n( ینکالومز يهاو کپور علفخوار پرورش داده شده در حوضچه یکپور معمول ییغذا ییعملکرد رشد و کارا -2جدول 
  ).معیار انحراف ± یانگینروز (م 85بندان پس از بآ

 هاي رشدشاخص
 کپور علفخوار کپور معمولی

1  =n 3  =n 2  =n 
 g( 20 10 ± 100 4 ± 40( هیاول وزن
 g( 300 5/11 ± 3/413 36/35 ± 275( یینها وزن

 g( 280 5/11 ± 3/313 36/35 ± 235وزن بدست آمده (
 g( 3/3 14/0 ± 7/3 14/0 ± 76/2افزایش وزن روزانه (
 5/587 ± 4/88 3/313 ± 5/11 1400 افزایش وزن بدن (%)

 day/%( 19/3 03/0 ± 67/1 15/0 ± 27/2نرخ رشد ویژه (
 96/77 ± 53/0 42/67 ± 53/0 56/84 کارایی غذایی (%)

 29/1 ± 08/0 48/1 ± 01/0 1/1 ضریب تبدیل غذایی
 68 ± 8/6 5/74 ± 8/1 5/75 نرخ بقا (%)
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 ;Irwin et al., 1999; El-Sayed, 2002بگذارد (
Huang and Chiu, 2008ند ). در این مطالعه، هر چ

هاي رشد کپور معمولی در تراکم زیاد برخی شاخص
طور کلی، میزان رشد پایین تر از تراکم کم بود ولی به

به  27/0این ماهی با پنج برابر شدن میزان تراکم (از 
کیلوگرم در مترمکعب) نه تنها کاهش نیافت  33/1

بلکه بیشتر نیز شد که در تناقض با نتایج محققانی 
مانند نتیجه به دست آمده  ؛اره شداست که به آنها اش
) و یا در Huang and Chiu, 2008در ماهی تیالپیا (
)، با Scophthalmus maximusماهی توربوت (

طوري که افزایش تراکم، میزان رشد کاهش یافت به
 Irwinکمترین رشد در باالترین تراکم مشاهده شد (

et al., 1999 توان میرا ). براي این نتیجه دو دلیل
نمود. نخست اینکه مقدار افزایش تراکم به حدي ذکر 

ها نبوده که محدودیت غذایی یا فضایی براي ماهی
ها در اینکه وزن اولیه ماهیایجاد نماید و مسئله دیگر 

دو تراکم متفاوت بوده است. از طرف دیگر، بهتر بودن 
هاي درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص

کارایی غذایی و ضریب تبدیل غذایی در تراکم زیاد، 
دهد که با باشد و نشان میموید دالیل مذکور می

هاي زینکالوم استفاده شده شرایط حاکم بر حوضچه
توان با تراکم باال اقدام به پرورش این آزمایش میدر 

هاي بیشتر از نمود، هر چند نیاز به مطالعه تراکم
3kg/m 33/1 باشد.می  

در مطالعه حاضر، مقدار رشد روزانه کپور علفخوار 
هاي گرم در روز بود. این شاخص براي ماهی 76/2

 Majhi etگرم در روز ( 65/1تغذیه شده با گیاه آزوال 
al., 2006هاي تغذیه شده با چند نوع ) و براي ماهی

گرم در روز بوده  2476/0تا  0646/0گیاه دیگر بین 
). بنابراین، مقدار رشد Vinod et al., 2004است (

روزانه در مطالعه حاضر که کپور علفخوار با غذاي 
تجاري کپور معمولی تغذیه شد نسبت به تغذیه با 

توان این تفاوت را فقط میگیاهان بیشتر بود. البته ن
به نوع خوراك مصرفی نسبت داد، زیرا محیط 

بندان نیز در میزان رشد تاثیرگذار پرورشی یعنی آب
بوده است. با توجه به اینکه، هزینه تولید یک کیلوگرم 

ریال بود که  68900کپور علفخوار در مطالعه حاضر 
 ذیه با یونجهـتقریبًا معادل هزینه تمام شده در تغ

باشد، این نتیجه براي مناطقی که محدودیت تولید می
یونجه براي تغذیه کپور علفخوار دارند حائز اهمیت 

باشد. علت پایین بودن درصد بقا بروز اتفاق می
ناگهانی قطع برق و هوادهی در طول دوره پرورش 

ها به صورت مداوم در طول تلفات ماهی ،بود. در واقع
که ناشی از شرایط اي دوره پرورش و به گونه

 باشد نبود. هاي زینکالوم حوضچه
 

  گیرينتیجه
این مطالعه با هدف پرورش ماهیان گرمابی با استفاده از 

 روز. 85بندان طی مدت هاي زینکالوم با استفاده از آبهاي کپور معمولی و علفخوار با وزن اولیه متفاوت در حوضچهروند رشد ماهی -3شکل  
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هاي زینکالوم و با دیدگاه بندان در حوضچهآب آب
استفاده بهینه از منابع آبی موجود اجرا گردید. در این 

عمالً بندان که روش بخش کوچکی از اراضی حواشی آب
گیرد براي نصب ها صورت نمیبرداري خاصی از آنبهره

منبع آب در  ،شود. در عین حالها استفاده میحوضچه
ها قرار دارد و با کمترین مقدار مصرف مجاورت حوضچه

ها بندان براي این حوضچهانرژي و سرمایه از آب آب
شود. بنابراین، ها ماهی پرورش داده میاستفاده و در آن

تفاده ـجویی شده و اسمصرف آب و زمین صرفهدر 
 طرح حاضر در واقعآید. ها به عمل میاي از آنبهینه

دهندگان جهت به پرورش دیراهکار جد هیارا
هاي از زیبایی گیريبهره باشد.می شتریب يسودآور

تواند گامی براي توسعه اکوتوریسم ها مینبنداطبیعی آب
هاي تولید ماهی در حوضچه. این امر خود براي باشد

باشد که ماهی تولید بندان یک ظرفیت میـاطراف آب
شده با قیمت مناسب با بهترین کیفیت در اختیار مصرف 

گیرد و توسعه این امر باعث کمک به کنندگان قرار می
گردد. اي آبزیان میسالمت جامعه با توجه به ارزش تغذیه

هی در تایج این مطالعه نشان داد پرورش ماـن
بندان در هاي زینکالوم با استفاده از آب آبحوضچه

صورتی که با مدیریت صحیح و مناسب صورت گیرد، 
 این منابعبرداري بهینه از آب هاي بهرهیکی از روش

 خواهد بود.
 

 تشکر و قدردانی
این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مشترك بین 

از  انجام شد.دانشگاه گیالن و اداره کل شیالت گیالن 
ق حقیآقاي شاهی که امکانات الزم را براي انجام این ت

ها فراهم نمودند و شرکت آبزیکو در نصب حوضچه
 گردد.تشکر و قدردانی می
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Abstract  
The present study evaluated the possibility of common carp (Cyprinus carpio) production in two different 
densities (0.27 and 1.33 kg/m3) and grass carp (Ctenopharyngodon idella) production (0.33 kg/m3) in Zincalume 
tanks (6 m diameter with 30 m3 volume) by providing water through the water reservoirs. The fishes were fed 
two times per day by formulated common carp feed. At the end of 85-day rearing period, growth parameters, 
biomass and survival rate were calculated. The results showed that some growth parameters of common carp 
such as weight gain and daily weight increase were higher in high density, but other parameters including body 
weight increase, specific growth rate, feed efficiency and food conversion ratio were higher in low density. It 
was concluded that it is possible to culture carp by using water reservoirs in Zincalume tanks and by managing 
approaches such as stocking, culturing period, water quality improvement and aeration which will increase the 
amount of fish production. Ease of construction of Zincalume tanks and the presence of various waterbodies all 
over the country are the main reasons for developing this method. 
 
Keywords: High density, Zinkalume tank, Common carp, Grass carp.  
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