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چكيده
از به برخي دسـتيابي اقليميكشـور و شـرايط در  (Labeo rohita) روهو علمي نام هندي با كپورماهيان از يك گونه پـرورش امكان منظـور بـه
استخر پرورش آنها در و فوق الذكر از گونه هند وستان) كشور ماهي(از بچه واردات به اقد ام قد انگشـت مرحله تا الرو مرحله رشـد از نرماتيوهاي
طولي ميانگين با و گرم 520 ميلي وزن  با نورس ماهيان بچه . گرديد رشـت پرورش شـهيد انصاري تكثير و مركز محل در 1383 از تيرماه خاكي
استخرها در مساوي) نسبت (با ذخيره سازي پس از ماهيان بچه شدند. رهاسـازي خاكي اسـتخر 2 د ر مربع متر در عد د 50 با تراكم متر 33 ميلي
طول در گرفتند. قرار تغذيه مورد شده بود، غني آلي كود هاي با كه طبيعي اسـتخر توليد ات سـفيد و ماهي بچه ويژه غذاي تركيبي از اسـتفاده با
به ماهيها بچه از بـرداري قرار مي گرفت. نمونه گيري اندازه مورد يكبار هفتـه دو صورت به آب دماي و شـفافيت ، اكسـيژن، پژوهش، انجام
و شاخص ويژه رشد نرخ و روزانه متوسط رشـد د رصد همچنين و وزن افزايش د رصد تعيين و وزني و طولي زيسـت سـنجي عمليات انجام منظور
گرم ميلي اوليه 520 وزن روز از مدت 210 در كه طوري به بوده گونه اين توجه قابل رشـد از نتايج حاكي پذيرفت. ماهانه انجام صورت وضعيت به
طول همبستگي رابطه شد. مترحاصل سانتي 18/5 1/3 ميانگين انتهاي دوره نيز در طولي نظر از رسيدند. آذر ماه در 77/7گرم ميانگين1/6 به
روهو رشد ايزومتريك گونه معرف آمدكه بدسـت شـاخص معادل 2/723 اين رابطه در كه شـد تعريف در قالب تابع نمايي روهو ماهي در وزن و
بچه خصوص در ضريب چاقي ). بررسـي آمد  (0/98=2 بد سـت = 0/0283 × 2/723 صورت ماهي به اين در وزن و طول رابطه ميباشـد .
پرورش، ابتدايي ماههاي در كه طوري 2/1)به به 2/3 (از بوده ضريب د راين كاهشـي وجود روند نشـان دهنده پرورش، دوره ماه 7 روهو در ماهي
د وره در آن نوسـانات از حاكي نيز ماهيها بچه ) در ) روزانه متوسـط رشـد د رصد بررسـي بود. باالتري برخوردار مقادير چاقي از ضريب
( ويژه( نرخ رشد شد. محاسبه گرم 0/05 بهمن، و 0/13 د ي 0/39گرم،و در ماههاي ماه مهر گرم،در 0/57 شهريور در كه به طوري بود ه پرورشي
و 4/6 به ماه مهر ود ر بوده روند نزولي داراي طول دوره بررسي در شاخص درصد بدست آمد ،اين 2/3 معاد ل بررسي ماه 7 در روهو ماهيان بچه در
گونه هيچ بررسيها در گرديد . محاسبه درصد 14842 اين مدت د رطي ( افزايش وزن( درصد همچنين است. درصد رسيده 0/06 به بهمن در
زدگي شدند. قارچ دچار زمسـتان اوايل روهو د ر ماهيهاي بچه سرما بروز دليل به حال عين . در نشـد ماهيان مشـاهد ه بدن بچه سـطح انگل در
درجه 9 تا تيرماه گراد در سـانتي درجه 26/6 بررسي از دوره د ر د ما كاهش روند حاكي از نيز اسـتخرها وشـيميايي فيزيكي پارامترهاي بررسـي
گرم ماههاي روهو در طي ماهيان بچه قابليت سازگاري نشان دهنده نتايج مجموع در ميباشد . در بهمن گراد سانتي درجه در آذر 7 گراد سانتي
وجود اين . با بود مشاهده قابل بيماري قارچي ماهي به ابتالئ و يافته كاهش رشد آب، دماي شدن سرد با ليكن بوده گيالن شرايط استان در سال
محدوديت دوره ليكن بوده داراي تشابهاتي كشور اقليميشمال چيني در شرايط كپورماهيان با مقايسه هندي در كپورماهيان رشد نظر ميرسد به
است بديهي ميباشد. استانها اين د ر ماهي پرورش توسـعه فعاليتهاي در اي مالحظه قابل عامل روز 200 تا 150 شـمالي اسـتانهاي در پرورش

. باشد مؤثر ساله يك ماهيان روند رشد بچه بهبود ميتواند در گرمسيري و ساير استان هاي خوزستان استان اقليميدر شرايط

ضريب چاقي وزن، و طول رشد، Labeo)،گيالن، rohita) هندي، كپور كلمات كليد ي:
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Growth parameters of Indian major carp (Labeo rohita) year lings in Guilan 

By: H. Hosseinzadeh Sahafi, Iranian Fisheries Research Organization , Tehran , Iran

N. Rajabi, Aquaculture Department, Iranian Fisheries Organization, M. Hossein Tloee, and M. Sobhani, Shahid Ansari 

Fish Hatchery Center ,Rasht

Indian major carp (Labeo rohita) fry were imported and stocked in earthen ponds in Guilan province (Shahid Ansari 

Breeding Center) to determine the growth parameters. 520 milligram fry’s (33 millimeters) were stocked (50 pcs/m3) in 

two earthen ponds. They were fed by natural production (phytoplankton and zooplanktons, and detritus) as well as special 

feeds for with fish (SKF).Environmental parameters such as، pH, O
2
، turbidity، temperature were recorded monthly. Monthly 

samples were collected from the ponds for biometry (length and weight) and determining the specific growth rate (SGR), 

condition factor and average daily growth (ADG). Results revealed that during 210 days, the average weight was 77.7 

±1/6 grams in December (length was 18.5 ± 103).Length- weight frequency equation was W = 0.0 283* TL 2.723, and b was 

about 2.723 representing isometric growth (r 2  = 0.98). Condition factor was 2.3 to 2.1, ADG was decreased from 0.57 g in 

September to 0.05 g in January. SGR and WG. was %2.3 and %14842 respectively. There is moderately good growth of 

roho in Guilan condition and it seems that other environmental conditions such as Khozestan would be better for growth.
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مقدمه
و تكثير د ر را ــژهاي وي جايگاه ــته گذش چند دهه د ر ــان كپورماهي
استفاده ــر به امروز بش نياز دادهاند. اختصاص خود د نيا به آبزيان پرورش
گونههاي و تكثير پرورش به بيوتكنيك ــتيابي دس لزوم ماهي از پروتئين
ــورهاي كش د ر و بويژه ــب مناس قيمت دليل به ماهيان گرم آبي مختلف
كشورها موضوع از بسياري در كه طوري به كرد ه، دوچند ان ــيايي را آس
گربه كپورماهيان، ــر نظي آبي گرم ــان به ماهي رويكرد با ــوع گونه اي تن

دنبال ميشود (26). ... تيالپيا و ماهي،
و كپور معمولي و چيني كپورماهيان واردات با ماهي ايران پرورش در
از آبي گرم ماهيان امروزه آغاز گرديد (11). بزرگ، مزارع در آنها پرورش
از 70درصد از بيش كه طوري به شده برخورد ار كشور در ويژهاي جايگاه
است بد يهي است(10). د اد ه اختصاص خود به را پرورشي آبزيان توليدات
نيازمند به كارگيري آبي گرم ماهيان پرورش پايدار ــتيابي به توسعه دس
حال عين در ــردن ك در جهت اقتصادي ــب مناس راهكارهاي و ــا ابزاره
متنوعي راهكارهاي امروزه ميباشد. زيست محيط با سازگار و ــب متناس
تنوع از استفاده (مكانيزاسيون)، افزار سخت و تكنولوژي از استفاده نظير
مديريت و برنامهريزي اليهاي از ــتفاده اس گونهاي، و تركيبهاي مختلف
در توليد ــش در افزاي ميتواند اقتصادي از تراكمهاي ــتفاده ــار اس كن در
در اين و بوده مؤثر آبي گرم مزارع د ر وري بهره افزايش و ــطح س واحد
(Polyculture) مزايايي گونهاي چند پرورش سيستم در ــت كه اس حالي
ــطوح س از ــتفاده اس ــتخر، اس طبيعي توليدات از بهينه ــتفاد ه اس نظير
و ــي پرورش محصوالت به ــي پروتئين، تنوع بخش در توليد ــف آب مختل

.(30) است رسيده اثبات به واحد سطح در توليد افزايش
سازگاري امكان منظور به گذشته دهه چند در هندي ماهيان كپور
زيمباوه، ماداگاسكار، نظير مختلفي كشورهاي به ــت كش الگوي تعيين و
و الئوس ــوروي، ش تايلند، ــريالنكا، س فيليپين، مالزي، ژاپن، موريتاني،

است (22). يافته ويتنام انتقال
پس كه آبي محسوب شده گرم ماهيان انواع ماهيان هندي از كپور
دادهاند اختصاص خود به را توليد دوم مقام د نيا در چيني كپورماهيان از
،(Catla catla) كاتال به نامهاي كپورماهيان هندي مهم ــه گونه س .(1)
و باال اهميت از (Cirrhinus cirrhosus) مريگال و (Labeo rohita) روهو
سال د ر فوق گونه سه توليدات مجموع برخوردارند. قابل مالحظه توليد
هزار 720 ميان آن از كه برآورد گرديده تن 1/960/000 معاد ل 2003
تن 660 هزار و ــگال مري مربوط به هزار تن 580 ــو، روه به مربوط ــن ت

كاتال ميباشد (20). به مربوط
تا  حداكثر و ــت اس بزرگ بدني داراي (Labeo rohita) ــه روهو گون
ــيرين و آبهاي ش در و بنتوپالژيك بوده گونه ــد. اين ميرس كيلوگرم 45
همچنين و گياهان و د تريتها ماهي از اين مينمايد. ــت زيس ــور ش لب
ــالي، مواد آلي بزرگس هنگام در مينمايد و تغذيه مهرگان بي از ــي برخ
بالغ سالگي 1تا2 ــن س ماهي در اين مي نمايد (14). مصرف ــيده را پوس
كيلوگرم هر به ازاي تخم 109تا413 هزار عدد آن بين هماوري و ــده ش
و كروي ماهي اين تخم .(17 ،16 ،15) ـــــــد متغير ميباش ــدن ب وزن
روهو الرو ماهي كه شوري حداكثر است. چسبند ه غير و صاف آن سطح
زير اين ماهي ميباشد (7). دهان هزار در كند 5قسمت ميتواند تحمل
لب هاي و داراي ميشود پايين باز طرف و به دارد آن قرار برجسته پوزه
مي شود. باريك دم ناگهان آن به سمت ــد. بدن ميباش گوشتي و كلفت

است. عد د 41 ماهي روهو جانبي در روي خط بر فلس تعداد
در و خاكستري به مايل يا آبي به مايل ــت، پش امتداد بد ن در رنگ
ــانه نش يك ــت. گاهي اس رنگ اي نقره بدن، زيرين بخش پهلوها و طول
بعضي در و قرمز مايل به بالهها ــود. د يده ميش فلس هر روي رنگ قرمز

سياه رنگ است.
روز ــط در و فق ــود ميش پنهان معموالً و ــت اس منزوي ماهي ــن اي

ماهي... بچه رشد  شاخصهاي
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ماهي ممتاز هندي يك ماهيان كپور ميان در روهو ــت دارد. ماهي فعالي
در قاره پرورشي كپورماهيان ترين ــمزه خوش يكي از عنوان به و ــت اس
بيشتري قيمت داراي تجاري بازارهاي در رو اين از بود ه توجه مورد هند
تخم رشد، روند روي بر متعدد مطالعات حال عين در .(19 ،14) ــت اس
از ــياري بس ماهيان هندي در كپور ــواع ان ــتي و ويژگيهاي زيس ريزي
Chaudhari مطالعات به ميتوان ميان آن از كه پذيرفته صورت كشورها
Tripathi و مطالعات كاتال ريزي تخم زمان برروي (15) 1963 سال در
انجام هكتار با د ر توليد 15 تن خصوص 1994 در ــال س د ر همكاران و
1985 ــال س در Khan و Jhingran مطالعات و كپورماهيان توأم ــت كش
ــال س در Jhingran و Pullin گزارش و ــو روه ماهي بيولوژي ــرروي ب
و ماهيهاي كپور هند ي ــواع ان تكثير ــتورالعمل دس خصوص 1988 د ر

.(23، 32، 22) كرد اشاره چيني
گونههايي تلفيقي تركيب مثبت تأثير بر متعدد ــات گزارش همچنين
كشت خاكي نسبــت به ــتخرهاي اس در چيني و هندي ماهيان از كپور
به توجه با .(31 ،29 ،26 ،12) دارد. ــي تنهاي ــان چيني به كپورماهيـــ
در آبي گرم ماهيان ــطح س توليد در واحد ميزان حاضر حال در ــه اينك
از ــتفاده اس با كه تنها (10) ــود ه هكتار ب د ر 3/5 تن ــدود ح د ر ــور كش
تنوع ايجاد هدف ــش با پژوه اين ميپذيرد، صورت چيني ــان كپورماهي
شرايط در هندي كپورماهيان رشد نرماتيوهاي از برخي تعيين و گونهاي

شد. اجرا ايران اقليمي

روشها و مواد
ــو روه ــام ن ــا ب ــدي هن ــاي ــه از كپوره گون ــك ي ــان ماهي ــه بچ

با  و ــي هواي ــرز م ــق طري از 1383 ــال س ــاه تيرم در  (Labeo rohita)
از كشور دامپزشكي قرنطينه مقررات و هوادهي ــتاندارد اصول اس رعايت
پرورش و تكثير مركز كاميون به توسط بالفاصله و شد ه وارد هندوستان
از گرم و ميلي 520 آنها وزن ميانگين گرديدند . منتقل ــهيد انصاري ش
خاكي ــتخرهاي اس . در بودند برخوردار ــي متر ميل 33 طولي ــن ميانگي
عدد در تراكم 17 ــازي با س ذخيره شدند. ــازي رها س 2000 متر مربع
هنگام به هم دمايي عمليات و ــام انج 1383 ــال ماه س تير د ر مربع متر
استخرهاي به ماهيان از انتقال بچه پذيرفت. قبل صورت ــازي س ذخيره
وآبگيري كودپاشي و انجام بندي شيب و سازي آماد ه استخر) 2) خاكي
عدد بچه تعداد 33000 مجموع در شد (2). انجام متر 1/5 عمق تا نهايي
و رشد براي دوره پرورش طول در شدند . ستخر رهاسازي ا هر در ماهي
استفاده ــيميايي ش و آلي از كودهاي زي كف و پالنكتوني موجودات نمو
در فيتوپالنكتونها) و سيكلوپس دافني، ــد روتيفر، رش منظور (به گرديد
مكمل عنوان به نيز ــفيد س ماهي بچه تغذيه متد اول در حال غذاي عين
گند م، آرد ٪75 ماهي، آرد ٪25) ميشد داده قرار غذاد هي تشت هاي در
و شيميايي روز يكبار). پارامترهاي فيزيكي 3 تا فاصله 2 جو به و ذرت
اين در ــتم اند ازهگيري و اكوسيس تعادل حفظ منظور ــتخرها به اس آب
(دستگاه محلول ــيژن اكس ترمومتر)، از ــتفاد ه اس آب (با خصوص دماي
ديسك از استفاده با شفافيت و پرتابل) متر pH (دستگاه pH ديجيتال)،

ميشد. ثبت شي سي
برداري نمونه همچنين و ــتخر اس آب از پارامترهاي برداري ــه نمون
بار يك د وهفته ــورت بص بيومتري عمليات انجام ــور منظ به ــا ماهيه از

عمليات جريان در مي شد. ــبه محاس مربوطه ميانگين و پذيرفته صورت
شده آوري جمع استخر كششي از توسط تورهاي ماهيان بچه بيومتري
و كل گيري طول مورد اندازه و انجام برداري نمونه صورت تصاد في به و
ترازوهاي با و وزن متر) ميلي (دقت بيومتري خط كش با چنگالي طول

مي گرفتند. قرار گرم) صدم دقت (با ديجيتال
پس از ــد. نمونه ها ش گرفته نظر در روز 210 ــرورش پ دوره ــول ط
نيز مورد انگلي آلودگيهاي و از نظر ــد ه ش ضد عفوني بيومتري عمليات
برمبناي زير و فرمولهاي ــق طري از ــبات محاس ميگرفتند. قرار كنترل

.(27) پذيرفت صورت مطالعه
زيست  د و بين زماني در فاصله (ADG) روزانه متوسط ــد د رصد رش

آمد. بدست زير فرمول طريق از سنجي
1- فرمول

ADG (گرم) = دوم سنجي زيست ماهيها در وزن اول، ميانگين زيستسنجي ماهيها در وزن ميانگين
سنجي زيست دو فاصله روزهاي تعداد

طريق از ــرورش پ د وره د ر (WG) وزن ــش ــد افزاي ــن درص همچني
شد (13). محاسبه فرمول -2

WG (٪) = نهايي) متوسط وزن - اوليه متوسط 100×(وزن
اوليه متوسط وزن

3- فرمول
SGR (٪) = نهايي) وزن ميانگين لگاريتم اوليه- وزن ميانگين 100×(لگاريتم

تعداد روزهاي پرورش

4- فرمول

CF (٪) = وزن ×100
      3(طول)

مختلف ماههاي در گونه رشد اين شاخصهاي و وزن ميانگين ــه مقايس
نرم با و د انكن ــت تس و (ANOVA) واريانس آناليز آزمون ــتفاد ه از اس با

قرارگرفتند. ارزيابي مورد SPSS افزار

نتايج
روهو ماهيهاي ــد بچه رش پارامترهاي روي بر مطالعه دوره طي در
210 مدت كه در طوري به بوده گونه اين توجه قابل از رشد حاكي نتايج
آخر ماه د ر 77/7 گرم ميانگين 1/6 به ميلي گرم اوليه 520 وزن از روز
متر ــانتي 18/5 س در ماه آذر ميانگين 1/3 طولي نيز از نظر ــيدند. رس
تابع قالب در روهو ماهي در وزن و طول ــتگي همبس رابطه ــد . حاصل ش
آمد. بدست معادل 2/723 b رابطه شاخص اين كه در شد تعريف نمايي
ماهه 31 پرورش 7 دوره پايان د ر انفراد ي وزن ــن حال كمتري عين در
وزن با ركورد يك نمونه عنوان (به انفرادي104گرم بيشترين وزن و گرم
وزن و طول رابطه آمد . صيد شد) بدست استخر يك از نيز گرم 643
بدست آمد W =0/0283 × TL 2/723 صورت به (1 (شكل روهو 
اين ــد وزني در خصوص رش واريانس آناليز ــج حاصل از نتاي .(r2=0/98)
ــد رش در د ار معني اختالف وجود از حاكي دوره پرورش 7 ماه د ر ماهي
در رشد وزني اختالف طوري كه به  (p بوده (0/01 ماهيان بچه ماهانه
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آذرتا ماههاي ــا ب ــه مقايس د ر آبان تا تير ماههاي در ماهيها ــه بچ
.(2 (شكل آمد دست به دانكن آزمون براساس بهمن

دهنده ــان پرورش نش دوره ــاه م د ر7 چاقي ضريب ــي بررس
در لكن .( Cf = بود (1/45 ضريب دراين ثابت ــبتاً روند نس وجود
برخوردار باالتري مقادير ضريب چاقي از پرورش، ابتدايي ماههاي
روند آبان مهر و ــاي ماهه در و 1/9 ــهريور درش كه طوري به بود،
ماند مي 1/1 باقي ثابت ــد ح د ر بهمن از آذر تا و ــته داش نزولي

.(3 (شكل
ماهيها در بچه (ADG) روزانه ــط متوس رشد درصد ــي بررس
در كه طوري به بوده ــرورش پ دوره در آن ــانات حاكي از نوس نيز
آخر پرورش ماههاي در و 0/39گرم ماه مهر گرم،در شهريور 0/57
(شكل 4). اين گرم محاسبه شد بهمن 0/05 0/13 و يعني در دي
رو ماه آذر از سپس و بود باال نسبتاً آبان ماه هاي شهريور تا در روند

است). نشد ه محاسبه ماه مرد اد (اطالعات گذاشت كاهش به
در روهو ــت قد انگش ماهيان بچه د ر (SGR) ويژه ــد رش نرخ
طول در شاخص 2/3 درصد بدست آمد ،اين معادل ــي بررس ماه 7
در بهمن 4/6 و ماه با مهر و در نزولي بود دوره بررسي داراي روند
د ر (WG)وزن افزايش ميزان همچنين (شكل5). ــيد رس به 0/06
است كه حالي در گرديد.اين ــبه محاس درصد مدت، 14842 اين
ــهريور درش وزن افزايش در درصد (p 0/01) داري معني اختالف
و 115 درصد 128 ) ــان آب مهر و ــه ــبت ب نس 2015د رصد) ماه(
درصد) 1/8 و 3/8 ترتيب، (36 به بهمن  تا آذر همچنين و درصد)

. (6 شد (شكل محاسبه
از حاكي نيز استخرها شيميايي و فيزيكي پارامترهاي بررسي
ــانتي گراد در س درجه 26/6 از ــي بررس دوره در دما روند كاهش
ــانتي گراد س درجه 7/2 و آذر د ر گراد ــانتي س درجه 9 تا تيرماه
ــبه محاس ليتر در گرم پالنكتوني1 تا3 ــوده ت زي ــاه بود . د يم در
كه بود ه ليتر ميلي گرم در 6/7 ــيژن در تيرماه ــد .. ميزان اكس ش
ديماه د ر و 1/6 ــاه م د رآذر و يافته ــي ماههاي پرورش كاهش ط
ثابت د وره طول pH در ــيد. رس ليتر در گرم ميلي 9 به با افزايش
0/17 از ــي كاهش روند با آمونياك ميزان ليكن بود ه تا 7/9) 7/3)
درآذر ماه ليتر در گرم ميلي 0/07 به تيرماه در ليتر در ميلي گرم

.(7 رسيد (شكل
ماهيان بچه بدن ــطح س در انگل هيچگونه ــيها بررس طي در
روهو ماهيهاي بچه سرما بروز بد ليل حال عين در نشد. مشاهد ه
صيد ماهيان شدند.نمونه بچه زدگي قارچ ــتان دچار زمس اوايل در

شده است. داده نشان 8 شكل شده در

بحث
طي چند چند گونهاي در صورت آبي به ــرورش ماهيان گرم پ
كپور چهارگونه معموالً و بوده مرسوم ايران ــور كش در اخير د هه
كشت در ــرگنده س كپور و نقرهاي كپور و علفخوار كپور معمولي،
كه ــت اس حالي در اين و ميگردد ــتفاده اس آبي توأم ماهيان گرم
در بااليي ميزان توليد از هند وستان كه چين و نظير ــورهايي كش
گونه) براي 6 تا 7) از گونههاي بيشتري برخورد ارند، ــطح س واحد

روهو ماهي وزن دربچه طول و رابطه -1 شكل

روهو ماهي وزني دربچه رشد -2 شكل

روهو ماهي بچه د ر چاقي ضريب -3 شكل

ماهي... بچه رشد  شاخصهاي
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افزايش ــد (4). ميكنن ــتفاده اس آبي گرم ماهيان ــد تولي
سال د ر و همكاران Shina آبي توسط مزارع گرم د ر توليد
1980 گزارش ــال در س ــكاران هم Varghese و 1973 و

.(33، است(29 شده
ايجاد ــور منظ به و پروري آبزي ــعه توس ــتاي راس د ر
ــطح س واحد ارتقاء توليد در محصوالت آبزيان و در ــوع تن
واردات اين گونه به ــدام اق بار اولين براي آبي گرم ــزارع م
اول گام در ــه ك گرديد ــور كش هندي به ــان كپورماهي از
ــي برخي نيز بررس و طبيعي ــط محي با ــازگاري س امكان
گرفت. نظرقرار مد ــت انگش مرحله پرورش تا نرماتيوهاي
در رشد روز 210 طي در روهو گونه حاصله نتايج براساس
ــد از رش گرم ميلي 520 اوليه وزن به توجه با اول و ــال س
د ربهمن طوري كه به ــت اس برخورد ار بود ه خوبي ــبتاً نس
77/7 6/1 وزني ميانگين با ماهيان بچه 1383 ــال س ماه
ــازي رهاس كه ــت اس اين در حالي گرد يد ند. حاصل ــرم گ
پذيرفته صورت 1383 ــال س اواخر تيرماه ماهيان در بچه
ماه از ــذا 3 و ل ــور83/4/25) كش به ورود تاريخ دليل ــه (ب
در تير) و ــهريور،خرداد ش ) رشد زمانهاي ــبترين مناس
وجود اين با است. نگرفته قرار ماهيان بچه ــي پرورش دوره
پرورشي گونههاي ــاير س ــه با مقايس در وزني ــد رش نتايج
Tinca الي ماهي ــا ي و چيني كپورماهيان ــر نظي موجود
بوده روهو گونه ــه ماهيان بچ در خوب ــد معرف رش tinca

موجود كپورماهيان گزارشات براساس كه طوري به است،
به استخرهاي خاكي د ر پرورش اول سال در انتهاي چيني
در اين و (8) مي رسند گرم 25-30 انفرادي وزن ميانگين
Tinca قد الي ماهي انگشت ماهيان بچه كه ــت اس حالي
ميانگين به ماهه 5 در دوره پرورش گيالن استان د ر tinca

خوش اصل دانش رسيدند (6). مطالعات گرم وزني 17/4
Rutilus ــفيد  س ماهي خصوص در 1376 نيز ــال س در
به 192/2 گرم 7 از وزن ــش ــي از افزاي حاك frissi kutum

گيالن استان هوايي آب و ــرايط ش ماه د ر 6 در مدت گرم
.(3) است بوده

اردك ــه بچ ــد رش گيالن ــتان در اس ديگر مطالعه در
ــيد رس گرم 7/4 به روز 50 طي در (Esox lucius) ــي ماه
به انتقال يافته نورس ماهيان ــد چنانچه ميرس بنظر .(5)
معرفي مزارع ماه به ــرد اد خ ويا ــت اريبهش اوايل در مزارع
شرايط تر نظير مناسب و هوايي آب شرايط يا در (و شوند
بسيار رشد نسبي از قرار گيرند ــتان) خوزس اقليمياستان
درجه كاهش حال درعين ــد. برخوردار خواهند ش باالتري
روي گونه بر را ــد رش محدوديت عمًال آبان ماه از ــرارت ح
درجه 15 پايين تر از در دماي كه نموده به طوري ــال اعم
بر حرارت د رجه ــذارد. تأثير ميگ كاهش به رو ــد روند رش
ــي پرورش ماهيان انواع ماهي ــه بچ و الروي ــد دوران رش
ــت اس گرفته قرار تأكيد علميمورد منابع از ــياري در بس

بچه  در وزن ــول و ط ــه ــال رابط ــن ح عي د ر .(30 ،28)

روهو ماهي بچه متوسط روزانه در رشد -4 شكل

روهو ماهي بچه د ر ويژه رشد نرخ -5 شكل

روهو ماهي بچه در وزن افزايش 6-درصد شكل
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180روز طي در استخر آب هاي پارامتر 7-تغيرات شكل

( انصاري شهيد پرورش و تكثير (مركز گيالن استان روهو پرورش يافته در ماهي بچه 8 شكل
شده ساله توليد يك ماهي بچه : ذخيره سازي  نورس هنگام هاي ماهي بچه :

ماهي... بچه رشد  شاخصهاي
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ــد قابل رش ــان دهند ه نش كه كرد ه تبعيت نمايي از رابطه روهو ماهيان
الذكر مي باشد. فوق گونه ماهيان بچه با سرعت و قبول

ــد رش آمده معرف ــت بدس در معادالت b ــدار مق معمول ــور ط ــه ب
ضريب انحراف اين و ــوده (25) ب گونهها د ر آلومتريك و يا ــك ايزومتري
اين باشد .بر ــته د اش آلومتريك گونهها ــد رش بر داللت ميتواند عدد 3 از
از 3 ضريب ــبت به نس 2/723 معاد ل b مقدار با روهو گونههاي ــاس اس
با ماهيان ــروه در گ و (p 0/01) نبود ه ــوردار برخ داري معني ــالف اخت
از بسياري خصوص قرار ميگيرد. رشد ايزومتريك در ــد ايزومتريك رش
Zafar توسط و مريگال روهو كاتال، گونههاي جمله از پرورشي گونههاي
گزارش 1972 سال د ر Javaid و Akram و 2003 سال د ر همكاران و
خصوص در 1999 سال در و همكاران نيز Sarkar .(35، است(21 شده
معني تفاوت عدم و ــي بررس تكثير مراكز در و روهو ماهي چاقي ضريب

رساندند (28). اثبات به را 3 توان از دار
شرايط و اكسيژن نور، ــوري، ش دما، نظير محيطي عوامل ــانات نوس
ميشوند ــوب محس توان طولي تعيين در عوامل مهم از جمله اي تغذيه
قد (در انگشت مرحله تا روهو ماهي د ر وزني طولي رابطه (25). بررسي
اين پارامتر در دو بين بااليي بسيار ــتگي دهنده همبس نشان اول) سال
از اصل رابطه اين ــد. ميباش برقرار نمايي رابطه و (r2=0/98) بوده گونه
مينمايد تبعيت ــتخواني ماهيان اس در اكثر نمايي رابطه برقراري ــي كل

.(13)
وجود روهو بيانگر ماهي در رشد وزني واريانس از آناليز حاصل نتايج
كه طوري به بوده، (7 ماه) پرورش طي ماههاي وزني ــد در رش اختالف
مرداد، تير، ماههاي در وزني رشد در اختالف وجود بيانگر Duncan تست
علت .(p 0/01) بهمن است و ماه هاي آذر، دي نسبت به آبان و شهريور
تغيير نيز و حرارت آب درجه ــانات نوس در ميتوان را اختالف اين اصلي
كرد. جستجو روشنايي) ــبت به تاريكي نس ــاعات س نوري (افزايش دوره
و pH اكسيژن، برروي پارامترهاي تحقيق در زمان شده انجام بررسي هاي
اكسيژن روند نوسانات pH(7/9-7/3) و در ثبات نسبي نشان دهنده دما
كاهش ــرعت بس تا بهمن آبان ماههاي در آب لكن دماي (6/7-5) بوده،
درجه حرارت بسياري اين ميرسد. گراد سانتي درجه 7 14 تا و به يافته
به منجر و داده تأثير قرار تحت ماهيان ــه بچ را تغذيه اي ــاي فعاليته از
ماهي ــد رش كاهش نتيجه و در وگياهان آبزي پالنكتونها انواع ــش كاه
ــي ماهيان پرورش وزني ــد رش د رجه حرارت در تأثير ميگردد . مزارع در
در .(30،18، 34 ) ــت اس گرفته قرار ــورد تأكيد م منابع از ــياري بس در
ــتي، زيس ــش هاي پوش دتريت ها، انواع از روهو ماهي تغذيه حال ــن عي
ــيده رس به اثبات خاكي ــتخرهاي اس در پالنكتونها زئو و پالنكتونها فيتو
نيز به گيالن استخرهاي در موجود پالنكتونهاي بررسي .(31 ،14) است
دافني، ناپليوس، ،(Conchilos sp.) روتيفر انواع ــود وج بيانگر كلي طور
Spirogyra ،Euglena ،Chlorella نظير فيتوپالنكتونهايي و ــيكلوپس س
ــك عدس آبي، گياهان انواع روهو وزني باالتر ــل مراح ود ر Chlosterium

پرورش به عنوان غذاي ــتخرهاي متفاوت در اس تراكمهاي با آزوال و آبي
گذارند. كاهش مي به رو آذر تا آبان ماههاي د ر كه ماهيان بوده بچه

بچه ماهي روهو خصوص ضريب چاقي در ــي از بررس حاصل نتايج
دراين ثابت ــبتاً روند نس وجود دهنده ــان نش پرورش د وره 210روز در
مي تواند عدد 1 از ضريب ــن انحراف اي .(CF =1/45) ــد باش ضريب مي

مقاد ير كه طوري ــد به ــد موثر باش رش وضعيت ماهي از نظر تعيين در
رشد در آن معرف ضعف از و كمتر خوب ــبي نس ــد معرف رش 1 از بيش
(25). در ــد باش ــخص مي افزايش طولهاي مش ازاي د ر وزني ماهيها
باقي ثابت حد 1/2 در يابد و مي كاهش ضريب اين آبان، بعداز ماههاي
ــد گياهان، رش ــب مناس وضعيت دليل به تواند مي ــر اين ام . ــد ميمان
و آبان تا تير ماههاي در و پالنكتونها ــتي زيس ــشهاي پوش جلبكها،
ــان نش نتايج ــد. بهمن باش تا آذر ماه طي طبيعي در كاهش مواد غذايي
بچه (پرورش از بوده ــال اول پرورش س د ر گونهها مطلوب ــد رش دهنده
گيالن استان اقليم شرايط در ــاله) كه س يك ماهيهاي به نورس ماهي
آبانماه تا ــت ارديبهش ماه از ــتان در اس پرورش دوره اينكه به توجه (با
اواخر كه از استخرها د ر ــازي س رها زمان نظر گرفتن و با در ــد) ميباش
از ــتان هندوس در كه هندي كپورماهيان تكثير فصل ــل دلي (به ــاه تيرم
رشدي قابل ــده است، شروع ش د ارد) ادامه ــهريور ماه ش تا خرد اد اواخر
روهو ماهي براي پرورش دوره روز 210 طول در مينمايد. ارائه را قبول

شد. حاصل ميلي گرم) اوليه512 وزن گرم (از 77 وزن متوسط
ــد رش نرخ ،(ADG) ــه روزان ــط متوس ــد رش ــاخصهاي درصد ش
معرف بچه ماهيها د ر نيز (WG) وزن افزايش و درصد (SGR)ويژه
مهر شهريور، مرداد، تير، ماههاي در نورس ماهيان بچه ــب مناس تغذيه
ــفافيت ش عمق يابد. مي كاهش تا بهمن آذر ماههاي در و بوده آبان و
حاكي كه بوده متر 60 سانتي از كمتر تا آبان تير ماههاي د ر نيز آب
باشد . تغذيه ماهي مي آن تبع و به پالنكتوني قابل توجه ــكوفايي ش از
ماهي بچه تغذيه د ر ــداول مت غذاي هفته كه در طول اين ــا توجه به ب
به ميشد داد ه قرار غذادهي ــتهاي تش در مكمل به عنوان ــفيد نيز س
قابليت به روهو مربوط گونه توجه قابل ــد رش از بخشي ــد رس مي نظر
و ــتي زيس ــشهاي از پوش ــتفاده اس كنار د ر كونه اين دتريت خواري

باشد. مي جلبكها
از مناسب وزن حاكي صد افزايش در و ــد ويژه رش نرخ حال درعين
ــيدن رس نورس و ماهيان بچه ــد آبان براي رش تا تير فاصله زماني بودن
است . گيالن استان شرايط ــرد سال در س طي ماههاي در روند  ثابت به
ــد رش د ر افزايش نرخ پالنكتونها و گياهان از تغذيه توليد و افزايش توان
ــيده اثبات رس به گونهها ــياري از بس خصوص وزن در افزايش صد در و

.(24) است
بچه ماهيان رشد روي توسط محققين ايراني بر شد ه مطالعات انجام
وجود دهنده ــان نش ــال اول گيالن در س ــتان اقليم اس د ر چيني كپور
كه طوري به مي باشد. نورس يك تابستانه ماهيان بچه در ــابه مش ــد رش
قد كپورماهيان به انگشت (Fry) و ماهيان نورس بچه ــي بررس پروژه در
سال قد در ــت انگش ماهيهاي بچه پرورش از نتايج حاصل چيني روش
26 تا گرم 1 از وزن افزايش دهنده نشان فيتوفاگ ماهي روي بر 1372
گرم 1 از معمولي كپور ماهي و گرم 47 تا ــرم گ از 1 آمور ماهي و ــرم گ
72/8/20 تا 72/5/9 ــرورش از پ روز 101 طي در ــرم گ 50 حداكثر ــا ت
استخرهاي و رشت شهيد انصاري پرورش و تكثير مركز ــتخرهاي اس در
قد يك ــت انگش ماهيان بچه وزن ــن همچني ــد. ميباش خصوص بخش
و گرم 40 تا 10 بين ماه 4 مدت در نورس ماهي بچه مرحله از تابستانه
است(4). در مجموع نتايج نشان شده ــانتي متر گزارش س 12 تا 8 طول
در سال گرم ماههاي طي در روهو ماهيان بچه ــازگاري قابليت س دهنده
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يافته رشد كاهش آب د ماي با سرد شد ن لكن بوده گيالن شرايط استان
به وجود ــت با اين ــاهده اس مش قابل قارچي بيماري ماهي به ابتالئ و
چيني با كپورماهيان مقايسه در هندي ــد كپورماهيان رش ميرسد نظر
دوره محدود يت لكن تشابهاتي بوده كشور داراي اقليمي شمال شرايط در
در اي مالحظه ــل قاب ــمالي (210 روز) عامل ش ــتانهاي پرورش در اس
بازاري (رشد استانها ميباشد اين در پرورش ماهي فعاليتهاي ــعه توس
استان اقليميدر ــرايط ش است بديهي پيوندد ). مي بوقوع دوم ــال س در
بچه روند رشد بهبود د ر ميتواند گرمسيري استانهاي و ساير خوزستان

ماهيان مؤثر باشد.

قد رداني و تشكر
قناعت ــد س مهن عبدالحي، مهندس ــان زحمات آقاي از ــت اس الزم
در مركز ارجمند و ــق صدي همكاران همه و خميراني مهندس ــت، پرس
احمدي، ــريفي، ش بويژه آقايان ــهيد انصاري ش ماهي پرورش و ــر تكثي
سازمان مساعدتهاي حال از عين در و ــكر نموده تش رجبي ــنديده و پس
و ــكر تش مالي حمايتهاي د ليل به آن ــت وق مد يران ايران و ــيالت ش
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