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  165-172: صفحات / 91 بهار، اولم، شماره ششسال                                         مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                                        
  

  )گزارش کوتاه علمی(
  )Cyprinus carpio(امکان پرورش متراکم ماهی کپور معمولی 

 هاي فایبرگالس ت شده در حوضچهبا غذاي پل
  

  2 و محمود حافظیه1، سیدمحمدوحید فارابی1حمید رمضانی*
  .، تهران، ایرانسسه تحقیقات شیالت ایرانؤم2 ایران، ، ساري، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر1

  27/5/1390: ؛ تاریخ پذیرش 16/11/1389: تاریخ دریافت
  چکیده

  با غذاي پلت شده) متر2×2ابعاد  (ي فایبرگالسها حوضچهدر  هفته 8دت م متراکم ماهی کپور بهپرورش بررسی 
 3در  انتخاب و گرم 100 تر از  با میانگین وزنی کم Cyprinus carpioماهی کپور  عدد بچه201تعداد . صورت گرفت

تیمارهاي ي هاتکرارماهیان در  وزن بچه بین . تقسیم گردید تکرار3با  ) گرم70-100 و 50-70 گرم، >50( تیمار
انتخاب و  تغذیه ماهیان برايت رایج در بازار غذاي پل . استنداشتهدار آماري  مربوطه در ابتداي آزمایش اختالف معنی

  نرخدست آمده از آزمایش نشان داد که میانگین هنتایج ب .دهی صورت گرفتغذا ، در روز وزن بدندرصد 4با میانگین 
 نداشته دار آماري  معنی اختالف)46/0( لی با تیمار سومو ،)34/0(  دوماز تیمارتر   بیش)54/0(  تیمار اولویژهرشد 
 بوده است) 75/8(تر از تیمار دوم  کم) 09/6 (تیمار سومو  )28/5(تیمار اول  همچنین ضریب تبدیل غذایی .است

)05/0<P( .تیمار اول  نسبی رشد درصد نرخ)بوده است) 24/29(وم تر از تیمار د  کم)91/20(تیمار سوم و ) 66/35 
)05/0<P( .با ابعاد کوچک در  معمولی ماهی کپوراي گونه  تک امکان نگهداري و پرورشکهها نشان داد  بررسی 

 ضریب تبدیل غذایی میزان بررسیدر این اما  . وجود دارد با وجود تغییرات کیفی آب،مصنوعی جیرهاستفاده از 
  . است بودهباال و نرخ رشد پاییننسبت  به
  

  اي، پلت گونه  کپور معمولی، پرورش تک: کلیديهاي واژه
  

  1قدمهم
ست و امروزه در تمام  ا بومی آسیاکپور معمولی

شمال و جنوب  ،آفریقا ،آسیا ، دنیا از جمله اروپانقاط
 ).Jester ،1974(شود  امریکا و استرالیا یافت می

 این گونه در خطوط  و پرورشمحدودیت در پراکنش
، Keleher(شود  گراد ظاهر می ه سانتی درج18دمایی 
یا و  ی میان مناطقدر در طبیعتماهی کپور  ).1956
رامی جریان ه آ رودخانه یا مرداب که آب بدست پایین
زیستگاه این ماهیان بستري  .کند  زندگی می،دارد
رها ن معموالً . هرز استهاي آلود با پوشش علف گل

                                                
  hamid_ramzani@yahoo.com: مسئول مکاتبه *

  ورسند یسالگی به بلوغ م با رشد سریع در سن یک
 شوند بالغ می سالگی 3-5طور معمول بین  هها ب ماده

)Carlander ،1969(. بالغ  کپور معمولی اکثر وزنحد
، Miller و Sigler( کیلوگرم در جنوب آفریقا 4/37

، Jester( گرم در شمال امریکا کیلو1/42و ) 1963
ماهی نورس کپور  بچه. گزارش شده است) 1974

 کند  تغذیه میپالنکتوناز زئوطور اختصاصی  هب
)Alikunhi ،1958 ؛Filatov ،1972 ؛Persons ،

 .است ا پاروپایان و روتیفر که نمونه بارز آن)1979
از در صورت تراکم زئوپالنکتون،  همچنین

؛ Alikunhi ،1958(کند   تغذیه می نیزپالنکتونفیتو
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Panov ،؛ 1973 و همکارانVaas و Vaas-van ،
زي بوده و  ال رشد باشند کفکه در ح  هنگامی.)1959

ها و الرو حشرات  م  مثل کر، بسترموجودات و مواداز 
ها و  ها و جلبک موازات گیاهان سبز مثل دانهه آبزي ب

، Vaas-van و Vaas( کنند ها تغذیه می دتریتوس
 ماهیان بالغ کپور معمولی از نوع .)1959
از هر  اندطلب هستند که قادر هاي فرصت کننده تغذیه

 جذب بع غذایی قابل دسترس استفاده کرده و آن رامن
، McCrimmon؛ Effendie ،1968(  هضم نمایندو

، Sanchez؛ Perry ،1970؛ Moen ،1953؛ 1968
  ).Miller ،1963 و Sigler؛ 1970

هاي بسیار قـدیم پـرورش داده    ماهیان از زمان  کپور
تـرین   مهمیکی از   ها   شدند و بدون شک امروزه آن      می

خانواده ماهیان استخوانی با از   هاي پرورشی  نه گو عانوا
 میلیون تن در 13شکل و با تولیدي بالغ بر  فلس کروي

 مطرح  خوار اي و علف    بعد از کپور نقره     و هستندسال  
ــد . )Lim ،2002 و Webster (باشــند مــی ــور تولی کپ

در .  برابر شـده اسـت     2 نسبت به دهه گذشته      معمولی
 میلیون تن به 5/2برابر  کپور معمولی تولید   1998سال  

 . دالر امریکـا بـوده اسـت       میلیارد 8/2ارزش اقتصادي   
درصد زیادي از این نـوع ماهیـان در نـواحی آسـیایی           

 ).Tacon  ،1993( شـوند  خصوص چین یافـت مـی      هب
صورت گـسترده انجـام       به ماهیانکه تولید کپور    هنگامی

ــور آن را  از  درصــد3 تنهــا ،شــد مــی  در معمــولیکپ
 .شـدند  متمرکـز کـشت و پـرورش داده مـی         هاي   یستمس

پیشرفت علم و تکنولوژي تغییر یافته       امروزه این نسبت با   
هـاي مختلـف       گونه سهممیانگین جهانی    اکنون هم .است
کپـور    بـراي  هاي معمول پـرورش    ماهیان در سیستم  کپور
 کپـور   ، درصـد  22خوار    کپور علف  ، درصد 24اي    نقره

کپور  ،درصد 15 کپور اصیل هندي ، درصد18معمولی 
 و کپـور    درصـد  8کپـور کـاراس      ،درصد 12سرگنده  

  ).Lim ،2002 و Webster (استدرصد  1خوار  لجن
 از دوران دست آمده مرور زمان و تجارب بهه ب

کپور به استفاده از هاي سنتی تغذیه   روش،گذشته

ارتقاء دالیل اقتصادي و بهداشتی ه غذاي پلت شده ب
 از پلت در ایران نیز جایگاه  امروزه استفاده.یافته است

 10ساالنه بالغ بر که  طوري ه ب،اي یافته است ویژه
غذاي  خرید برايمیلیارد تومان در استان مازندران 

دهندگان ماهیان گرمابی   توسط پرورش)پلت(کنسانتره 
گرفته بر (شود  میهزینهمنظور تغذیه کپور معمولی  هب

آبی استان از اطالعات آماري اتحادیه ماهیان گرم 
آب  که ماهیان کپور در کف با توجه به این. )مازندران

اي موجود نیز از استحکام ه ت و پلنمایند زیست می
 ند مشخص نیست که چ،باشند خوردار نمیالزم بر

عالوه  هب. شود  توسط ماهی دریافت می،درصد از غذا
به  با توجه به مشکالت اجتماعی و اقتصادي و بنا

  صید کپوراز آنجا که ،گاندهند گزارش پرورش
پذیر  راحتی امکانه ب واسطه تغذیه دستی هب معمولی

هاي پرورشی باز  است، از امنیت مناسبی در سیستم
 معرفی هدف از این پژوهش .برخوردار نیست

حال   پرورش ماهی کپور که در عین در دیگریسیستم
  .بوده است ،اقتصادي نیز باشد

  
  ها مواد و روش

این آزمایش در تابستان  :پرورشمکان و سیستم 
 در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژي 1389

مرکز (آباد شهرستان ساري  در فرح، واقع دریاي خزر
   .انجام شد) استان مازندران

حوضچه  هرآزمایش  در این :طراحی آزمایش
 همه .است )تکرار (عنوان واحد آزمایشی گالس بهفایبر

 آب براي تمام تیمارها ت کیفیخصوص ه، بهاپارامتر
 بارانی و صورت ه تعویض آب ب.استبوده یکسان 
تغییرات . صورت گرفت)  لیتر در ثانیه1/0(پیوسته 

 .حرارتی تحت شرایط طبیعی محیط پرورش بوده است
 وزن اولیه ماهیان ،هاي مختلف بین تیمار متغیراثرتنها 

ان ماهیان در ابتدا و پای. در شروع آزمایش تعیین گردید
ین ترتیب تعداد ه اب. دوره پرورش بیومتري گردیدند

 گرم 100تر از  میانگین وزنی کمماهی با   عدد بچه201
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 3 در)  گرم70-100گرم و  50-70،  گرم50تر از  کم(
فایبرگالس به مساحت  حوضچه 9 تکرار، در 3تیمار با 
شرح  هب) رمکعب مت3/0×85/1×85/1( مترمربع 1تقریبی 
ه  هفته ب8مدت   این آزمایش به.د گردیتقسیم، 1جدول 

نتخاب وزن أکید آزمایش مبنی بر ا ت.طول انجامید
 محصور با غذاي مناسب در شروع پرورش در محیط

  توده   مختلف و زيهاي  با وزنپلت بوده است، بنابراین

 ارزیابی ماهیان . برابر مورد آزمایش واقع گردیدنسبت به
  .صورت گرفت تغذیه و پارامترهاي رشد بهبا توجه 

صورت پلت از شرکت خوراك   غذا به:غذاي ماهیان
 ،دام و طیور مازندران واقع در شهرستان بابل

متر بوده است و نتایج   میلی2قطر پلت . خریداري شد
  . آمده است2دست آمده از آنالیز غذا در جدول  به

  
  هاي آزمایشیماهیان در تیمار بچهو اوزان نحوه توزیع  -1جدول 

   در شروع آزمایش)گرم( وزن ماهیان  تعداد ماهی در هر تکرار  تعداد ماهی در هر تیمار  هاي آزمایشیتیمار
1T 90  30  79/0±05/39  
2T 69  23  64/0±29/59  
3T 42  14  06/3±07/93  

  
  )اف معیار انحر± میانگین (طیور مازندران  کارخانه دام وکپور معمولیذاي غ از آنالیز دست آمده نتایج به -2 جدول

   از آنالیزدست آمده بهنتایج   ع مادهنو
  2710±56  )کالري بر گرم (متابولیسمانرژي 

  67/89±21/1  )درصد(رطوبت 
  03/29±73/0  )درصد(پروتئین خام 

  44/6±06/0  )درصد(فیبر خام 
  1/9±56/0  )درصد(چربی خام 

TVN) 73±44/1  ) گرم100گرم بر  میلی  
  2/1±07/0  )درصد( کلسیم

  88/0±01/0  )درصد( سفر کلف
  8/1±03/0  خاکستر خام

  منفی  آلودگی قارچی
  .)n=2( تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساري -آزمایشگاه تخصصی *

  
 در  بار در روز2غذادهی  :انجام آزمایش و غذادهی

میزان  بهغذادهی  . عصر انجام شد15 صبح و 8 ساعات
صورت ) Sanchez ،1970(ماهی  درصد وزن بدن 4

 شرایط و لیتر در ثانیه 1/0 میزان به آب تعویض. گرفت
 .ها طبیعی و یکسان بوده است نوري براي حوضچه

اکسیژن رجه حرارت،  دفاکتورهاي کیفی آب شامل
صورت  هب pH و ، هدایت الکتریکیشوري ،محلول

هاي همه فرآیند آنالیز پارامتر .گیري شد اندازهانه روز
هاي استاندارد  ، منطبق بر روشآبیري شده گ اندازه

 Backiel(صورت گرفته است  1 آب و فاضالب2007
  ).Stegman ،1968و 

 رشد محاسبه شده عوامل:  و تغذیه رشدهايپارامتر
، Albert و Tacon( بوده است  زیرهاي  رابطهشرح هب

1990(.  
  

  )1رابطه (
  )گرم(وزن اکتسابی = 

  )گرم(نهایی  میانگین وزن -) گرم(میانگین وزن اولیه
                                                
1- Standard Method Water and Wast Water, 2007 
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  )2 رابطه(
  

 - ) گرم(میانگین وزن اولیه 
  ×100  )گرم(میانگین وزن نهایی 

  )گرم( وزن اولیه
=  

)1RGR% (
درصد نرخ 
  رشد نسبی

  

  )3 رابطه(
  

  )گرم( مقدار غذاي مصرفی
  )گرم( افزایش وزن بدن

=  )2FCR ( ضریب
  تبدیل غذایی

  

  )4 رابطه(
  

 -  )رمگ( لگاریتم طبیعی وزن نهایی
  ×100  )گرم(لگاریتم طبیعی وزن اولیه 

  )روز(دوره پرورش 
=  

)3SGR (
ضریب 
  رشد ویژه

123  

  
ي ها تست نرمال بودن داده قبل از شروع آزمایش،

 تحت آزمون ، در هر تیمارماهیان وزن اولیه
 درصد 5  اطمینان در سطح4 اسمرینوف- کلموگروف

س طول و ریان وا بودنبرابر پس از اطمینان از .انجام شد
 Levene's Test for(ها وزن ماهیان در تیمار

Equality of Variances(،در .  آزمایش آغاز گردید
هاي  یک از تیماری هریپایان دوره آزمایش نیز وزن نها

  ت مقایسه اثر وزن آزمایش تح. آزمایشی تعیین شد
 هاي مختلف با روش تجزیه واریانسدر تیماراولیه 

                                                
1- Relative Growth Rate 
2- Feed Conservation Rate 
3- Specific Growth Rate 
4- Kolmogrov-Smirnov 

)ANOVA (دانکن ها به روش آزمون نگینو مقایسه میا 
)Duncans Test ( با استفاده از  درصد 5در سطح

میانگین  در این پژوهش . انجام شدSPSS.18 افزار نرم
  .ه گردیدیها با انحراف از خطاي استاندارد ارا داده

  
  نتایج

واریانس وزن و طول اولیه در ابتداي آزمایش آنالیز 
اي مختلف نشان تیماره) تکرار(ایشی هاي آزمدر واحد

هاي مربوط به هر تیمار اختالف داد که بین تکرار
که  در صورتی). P<05/0(دار آماري وجود نداشت  معنی

دار  هاي مختلف اختالف معنیبین تکرارهاي تیمار
در طول آزمایش، ). >05/0P(آماري وجود داشته است 

 تغییرات. بوده استدرصد  100  ماهیانبازماندگی
  .باشد  می3شرح جدول  ه آب بهايپارامتر برخی از

دست آمده از بررسی کمی و کیفی آب  نتایج به
دلیل استفاده از آب رودخانه که به  دهد که به نشان می

فاصله کمی از مصب واقع است درجه حرارت، شوري 
و هدایت الکتریکی از نوسان باالیی در طول دوره 

اما این وضعیت براي . پرورش برخوردار بوده است
نتایج . مه تیمارهاي آزمایشی یکسان بوده استه
 تیمار مختلف 3دست آمده از پرورش ماهی کپور در  به

  . آمده است4با میانگین وزنی متفاوت در جدول 

  )انحراف معیار ± میانگین(ی آب در طول دوره پرورش یخالصه وضعیت فاکتورهاي فیزیکی و شیمیا -3جدول 
  هدایت الکتریکی 

 )متر میکروثانیه بر سانتی(
  شوري
ppt 

pH 
 اکسیژن محلول

 )گرم بر لیتر میلی(

   درجه حرارت
 )گراد درجه سانتی(

  شرح

 میانگین  15/21±63/0  77/6±11/0  71/7±01/0  04/4±5/0 13/6±88/0

50/0  50/0  50/7  80/5  00/15  کمینه 

50/15  00/10  80/7  50/7  00/28  بیشینه 

00/15  50/9  30/0  70/1  00/13  دامنه 

N=56      
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   رشد در تیمارهاي مختلفیه و نهایی و ضریب تبدیل غذا،میانگین وزن اول -4جدول 
  شرح

 تیمار
 بیشینه  کمینه  )گرم(میانگین وزن   مقایسه آماري تعداد نمونه

 c 05/39±8/0  46/37 86/39 90 1 تیمار

 b 29/59±65/0  00/58 00/60 69 2 تیمار
  وزن اولیه

  )گرم(
 a 07/93±06/3  43/88 86/98 42 3 تیمار

              

 c 96/52±48/1  30/51 90/55 90 1تیمار 

 b 68/71±9/0  70/70 50/35 69 2تیمار 
  ییوزن نها

  )گرم(
 a 11/120±18/1  30/118 30/122 42 3تیمار 

             

 b 91/13±34/1  44/11 04/16 3 1تیمار 

 b 39/12±75/0  96/10 48/13 3 2تیمار 
  وزن اکتسابی

 )گرم(
 a 03/27±88/1  46/23 86/29 3 3تیمار 

             

 00/2160 00/2160  0/0±00/2160  3 1تیمار 

 00/2475 00/2475  0/0±00/2475  3 2تیمار 
غذاي مصرفی در 

 )گرم(هر تکرار 
 00/2280 00/2280  0/0±00/2280  3 3تیمار 

             

 00/72 00/72  0/0±00/72  3 1تیمار 

 00/108 00/108  0/0±61/107  3 2تیمار 
غذاي مصرفی هر 

  )گرم(ماهی 
 00/163 00/163  0/0±86/162  3 3تیمار 

             

 b 28/5±53/0  49/4 29/6 3 1تیمار 

 a 75/8±55/0  98/7 82/9 3 2تیمار 
ضریب تبدیل 

  ییغذا
 b 09/6±44/0  45/5 94/6 3 3تیمار 

             

 a 54/0±05/0  45/0 60/0 3 1تیمار 

 نرخ رشد ویژه b 34/0±02/0  30/0 36/0 3 2تیمار 

 ab 46/0±04/0  38/0 52/0 3 3تیمار 
             

 a 66/35±53/3  72/28 24/40 3 1تیمار 

 b 91/20±31/1  31/18 47/22 3 2تیمار 
  درصد نرخ 
 رشد نسبی

 ab 24/29±94/2  73/23 76/33 3 3تیمار 

  . صورت گرفته است درصد5هاي مختلف، تحت آزمون دانکن در سطح ها در تیمار دهنده مقایسه میانگین نشان...)  وa ،b (حروف التین
  

 تعیین در پایان آزمایش الشه ماهیان براي
أثیر غذاي  تمنظور بهدهنده آن،  ترکیبات تشکیل

  ).5 جدول(شدآنالیز هاي مختلف مصرفی در تیمار
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  )n=2(  تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساري- آزمایشگاه تخصصی: ز الشه کپور در پایان آزمایشی از آنالدست آمده نتایج به - 5 جدول
  یزاز آنالدست آمده  بهنتایج   ع مادهنو

  2540±170  )کالري بر گرم (متابولیسمانرژي 
  41/80±26/9  )درصد(رطوبت 

  23/22±8/6  )درصد(پروتئین خام 
  41/6±02/0  )درصد(فیبر خام 

  42/6±67/2  )درصد(چربی خام 
TVN) 10072±1  )گرم  گرم بر میلی  
  15/1±05/0  )درصد( کلسیم

  865/0±015/0  )درصد( فسفر کل
  81/1±015/0  خاکستر خام

  منفی  آلودگی قارچی
  

  گیري و نتیجهبحث
دست آمده از آزمایش نشان داد که امکـان          هنتایج ب 

گالس هاي فایبر   حوضچهنگهداري و پرورش کپور در      
مـشاهده   4گونـه کـه در جـدول          همـان  ووجود دارد   

 گـرم   50تر از    تیمار اول با میانگین وزنی کم      گردد، می
، بـاالتر بـودن     غذایییل  پایین بودن ضریب تبد    دلیل هب

در مقایسه بـا    ه  نرخ رشد ویژه و درصد نرخ رشد ویژ       
 .تري برخوردار بوده است از رشد مناسبسایر تیمارها  

و ضریب تبدیل غـذایی      نسبی اما با توجه به باال بودن     
تـوان عامـل را در     می تیمارهاهمه در   پایین بودن رشد  

 3که مطابق جدول     طوري هب. ل دیگر جستجو کرد   یمسا
 بـاالتر از حـد      میانگین شوري در طول دوره پـرورش      

کپور معمـولی ممکـن اسـت در         .استاندارد بوده است  
، McCrimmon( شور و شور یافت شـود      هاي لب  آب

 شرایط در حد مطلوبی نیست    اما تولید در این      )1968
)Bardach    ،در  در ایـن آزمـایش    ). 1972 و همکاران 

 ،آب تغییر نمود شرایط  هفته اول پرورش، همه4پایان 
کـرد   صعود   ppt 10 به   ppt 5/0که شوري از     طوري هب
هـا  همه تیمار شرایط نامناسبی را براي پرورش  عمالً و

 آمـده از پـرورش کپـور در         ستد هنتایج ب  .ایجاد نمود 
 در فلـسطین اشـغالی نـشان        در هزار  1/0-5شوري از   

 در هزار کاهش یافتـه  2-3دهد که تولید در شوري     می

ه تولیدات غذایی در این سطوح نیز ممکن        است اگرچ 
در  ).1965 و همکـاران،  Soller( است محـدود شـود   

ــوري  ــی 2/7ش ــود در  36 ط ــان موج ــه ماهی  روز هم
 و Soller( هــاي آزمایــشگاهی تلــف شــدند آکــواریم

اگرچه کپور شرایط شوري با دامنـه      ). 1965همکاران،  
 شـور  باشد اما تغییر سریع از شیرین به باال را پذیرا می  

در ). Miller  ،1963 و   Sigler( تواند کشنده باشـد    می
 ماهیـان   6این آزمایش با افزایش شوري بـه بـاالتر از           

 ماهیان عمالً  خود را از دست دادند و      ي اشتها تدریج هب
 ثابت و حوضچهکردند بلکه در کف    نه تنها تغذیه نمی   

د باال تا درجه زیادي در یهمچنین تول . حرکت بودند   بی
اواسـط تابـستان درجـه       .باشـد   با حـرارت مـی     ارتباط

مــوازات تعــداد روزهــاي بــا درجــه ه حــرارت آب بــ
ــاالتر از  ــ  درجــه ســانتی20حــرارت ب عنــوان  هگــراد ب

 Backiel( شوند روزهاي پایه براي تولید محسوب می     
و درجه حرارت مطلـوب رشـد       )Stegman  ،1968و  

 درجه در شرایط آزمایشگاهی بهترین      20-28در دامنه   
که   در حالی  ،)Huet  ،1970(رجه حرارت بوده است     د

 هفتـه   8ثبت شـده در طـی       هاي   داده در آزمایش فوق  
 براي پرورش ماهی ی مناسبیدماشرایط ،  هفته4فقط  
 و بـاالتر از  13تـر از      پایین  دماي .مهیا بوده است  کپور  

شـود   ش رشـد مـی    هسـبب کـا   گـراد    درجه سانتی  30
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)Gribanov ،ــاران ــایش  در . )1968 و همک ــن آزم ای
وجــود  درجــه 30 حــرارت بـاالتر از  ، روز10حـدود  

و آنـالیز   ) 2جـدول    (یایآنالیز پلـت غـذ     .داشته است 
در پایان آزمایش نـشان      )5جدول  (دست آمده    هالشه ب 

 مـاهی   پـرورش مناسب بـراي هایی در جیره     از کاستی 
. ناپـذیر اسـت     کـه البتـه اجتنـاب      معمولی است، کپور  

 30-35روتئین بهینه در محدوده     پعنوان مثال اگرچه     هب
تواند رشد ماهی کپور را تضمین نمایـد امـا           درصد می 

 بـر   کالري3100-3600 در محدوده  نیز باید  آنانرژي  
کـه در غـذاي    )Lim ،2002 و   Webster(گرم باشـد    

 و این بوده استکالري بر گرم     2710داده شده حدود    
ی الزم تواند کـارای  دهد که پلت به تنهایی نمی  نشان می 

 کـه بـا نتیجـه گرفتـه شـده از       داشته باشـد را در رشد  
 در آن کپور بـا  پرورش کپور در قفس مطابقت دارد که  

 گرم در چهار تیمار غذایی که یکـی       47میانگین وزنی   

 مورد آزمایش قـرار گرفـت و   ،ها پلت بوده است از آن 
دلیل پایین بودن رشد در ایـن تیمـار در مقایـسه بـا               هب

ـ    گیري نمود که   نتیجهسایر تیمارها    ه  غذاي مـصنوعی ب
 و با تنـوع غـذایی   نیستتنهایی براي رشد کپور کافی     

). Bista  ،2001 و   Ash( توان به رشد باالتر رسـید      می
که امکان نگهـداري و پـرورش مـاهی          نتیجه نهایی آن  

 بـا   هـاي پرورشـی    محیط محـصور حوضـچه    کپور در   
 ن اینهمچنی . همراه با تنوع غذا وجود داردغذاي پلت

ها و یـا   تواند در مناطقی مثل حاشیه رودخانه    می روش
هـاي بـا     از آب  با استفاده    ،رسانی هاي آب  کانالحاشیه  

با توجـه بـه مقاومـت و        اکسیژن پایین و کدورت باال      
ـ  براي تولیـد     تحمل ماهی کپور معمولی    کـار گرفتـه     هب

خاطر  ه و یا در مناطقی که امکان ساخت استخر ب         شود
 کیت و یا بافت خاك و یا شیب زیادمالل حقوقی یمسا

  . استفاده گردد آبزي براي تولید پروتئین،مقدور نباشد
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