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   Capoeta capoeta gracilisهاي رشد،  ماهی، نرخ غذادهی، شاخص  سیاه:هاي کلیدي واژه

  90-295-12طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته
 

 رسول قربانی، سپیده کردجزي، شیدا گلی  ، اله جعفري ولی ):گان(نویسنده

  با درصدهاي مختلف غذادهی) Capoeta capoeta gracilis(ماهی  بررسی امکان پرورش سیاه :عنوان

  90- 295-12 :شماره

 --------  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
پروري و افـزایش میـزان تولیـد انـواع آبزیـان اقتـصادي در  در حال حاضر با توجه به پیشرفت سریع صنعت آبزي

هاي مصرف، ضرورري است که در کشور ما نیـز بـه ایـن صـنعت توجـه راسر دنیا با توجه به تقاضاي روزافزون بازارس
سزایی نیز در اشتغال پایـدار و صـادرات داشـته  ه نیاز مصرف داخلی کشور، سهم بشدنخاص شود تا ضمن برآورده 

رشـی فزایش تولیـد آبزیـان پروپروري در کشور الزم است تا عالوه بر ا هاي مناسب آبزي لذا با توجه به پتانسیل. باشد
هـا، هزینـه پـرورش و دیگـر مزایـاي  هاي جدید را با توجه به مزایاي آنها مانند مقاومت به انواع بیماري ، گونهموجود

  .محیطی وارد بخش پرورش کرد اقتصادي و با رعایت اصول زیست

  )شرح مساله (مقدمه
 برداري از منابع طبیعـی بهرههت پروري ج  کشاورزي و آبزي صنعت تقویت، غذایی جمعیت انسانیتامین نیازهاي

وسـعه بـراي هـاي مهـم ت ها بوده و از اهداف و محور یکی از مؤثرترین روش نظر پرورش ماهی از این. کند  طلب میرا
هـاي  پروري، تالش شده است تا گونه بزيهاي گذشته با پیشرفت صنعت آ در سال. شود مدیریت شیالت محسوب می

توانـد ایـن  پـروري مـی  آبـزياي در به عبارت دیگر تنـوع گونـه. جدید با توجه به مزایاي آنها به مزارع معرفی گردند
    .تر نماید صنعت را با ثبات

  ها افتهین یتر مهم
درصـد افـزایش میزان افزایش وزن بدن،  روزه 60ماهی در طول دوره  در بررسی پارامترهاي مربوط به رشد سیاه ◄

 درصـد تفـاوت 5 اگرچـه بـا تیمـار ؛ بیشتر از دو تیمار دیگر بـود، درصد4 در تیمار نرخ رشد ویژه و وزن نسبی بدن
    . را نشان نداددار معنی

 و دار نداشت  درصد اختالف معنی4 اگرچه با تیمار  بود، درصد5تیمار باالترین ضریب چاقی مربوط به  ◄
    . درصد بود2ترین نرخ تبدیل غذا مربوط به تیمار  پایین
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  )ر مستنداتیها، جداول و سا مشتمل بر شکل (یلیاطالعات تکم
  .  روزه در تیمارهاي مختلف60ماهی در دوره پرورش  هسنجی سیا  پارامترهاي زیست-1-3جدول 

   درصد5   درصد4   درصد2  درصد غذادهی

  طول  روزهاي پرورش
  )متر سانتی(

  )گرم(وزن 
  طول  

  )متر سانتی(
  )گرم(وزن 

  طول  
  )مترسانتی(

  )گرم(وزن 

0  79/12  13/17    77/12  54/17    47/12  96/16  
15  96/12  49/20    18/13  8/25    87/12  53/20  
30  16/13  42/23    56/13  24/30    13/13  09/23  
45  56/13  40/26    89/13  2/33    49/13  25/27  
60  98/13  62/28    36/14  85/34    97/13  25/33  

  
  

  .  روزه در تیمارهاي مختلف60ماهی در دوره پرورش   میزان افزایش وزن سیاه-2-3جدول 
   درصد5  درصد4   درصد2   پرورشهايروز

0  -  -  -  
15  36/3  26/8  57/3  
30  92/2  43/4  56/2  
45  99/2  96/2  16/4  
60  22/2  65/1  6  

 
 

 .  روزه در تیمارهاي مختلف60ماهی در دوره پرورش  گیري سیاه  پارامترهاي اندازه-5-3جدول 

   درصد5   درصد4   درصد2  عامل

  b 6/1±49/11  a5/0±31/17  a 14/0±29/16  افزایش وزن بدن

  b 4/10±18/67  a 25/0±7/98  a 1/2±06/96  بی بدندرصد افزایش وزن نس
  b 1/0±85/0  a 002/0±14/1  a 02/0±12/1  نرخ رشد ویژه

  b 28/0±85/1  a 06/0±96/2  a 01/0±24/3 نرخ تبدیل غذا
  b 05/0±05/1  ab 07/0±18/1  a 09/0±22/1  ضریب چاقی

 


