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   Cyprinus carpioکپور معمولی و ترکیب بدن  رنگ تانک بر عملکرد رشد راث
  در شرایط پرورشی

  
  3بهرام فالحتکار و 2علی بانی* ،2حمید عالف نویریان ،1حسن اکبریان

  دانشگاه گیالن ،دانشیار گروه شیالت3دانشگاه گیالن،  ،استادیار گروه شیالت2، دانشگاه گیالن، شناسی آبزیان ارشد بوم کارشناس1
  22/1/91؛ تاریخ پذیرش: 24/7/90تاریخ دریافت: 

 
 1چکیده
نسبت بازده  وزن بدن،افزایش ( هاي رشدبر شاخص یرنگ تانک پرورشاثر این مطالعه، در 
و ترکیب بدن (میزان  ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت)کارایی غذا، ه، ، متوسط رشد روزانپروتئین

ین ه ا. بمورد بررسی قرار گرفتماهیان کپور معمولی  هدر بچپروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) 
تایی) در  8 يهاگرم (در گروه 30±42/1با میانگین وزنی  قطعه کپور معمولی جوان 72منظور 

صورت اشباع  با غذاي کنسانتره بههفته  8به مدت تکرار)  3(با ی و سیاه هایی به رنگ سفید، آب تانک
و میزان  رشد عملکرد لحاظبه  ،رنگ آبی به فته در تانکنتایج نشان داد ماهیان پرورش یا. شدندتغذیه 

. این ندداشتو سفید  ماهیان پرورش یافته در تانک سیاه بچهشرایط بهتري نسبت به  پروتئین الشه
هاي  ، به لحاظ شاخصسفید و سیاههاي  کارگیري رنگ تانک آبی نسبت به رنگ بهشان داد مطالعه ن

هتر فیزیولوژیک دلیل سازگاري بیشتر و ب هکه ممکن است ب کندمیتري را ایجاد  مطلوبوضعیت  ،رشد
 .ماهی با این رنگ باشد

  
  Cyprinus carpio، معمولی کپور ترکیب بدن، ، رشد،زمینهرنگ  کلیدي: هاي واژه

  
                                                        

  bani@guilan.ac.ir : همسئول مکاتب *
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 مقدمه
تأثیر شرایط زندگی خود قرار  مقدار زیادي تحت دلیل خونسرد بودن، به طورکلی آبزیان به به
). 2006امري ضروري است (معینیان، آنها بر روي محیط یرات تأثرو لزوم شناخت  ، از ایندارند

 رسد ر مینظ رشد و بقا در ماهیان ضروري بهشناخت روابط متقابل بین محیط و ماهی در درك 
است که محصور این  هاي نکته قابل توجه در زمینه پرورش در محیط ).2007گاردئور و همکاران، (

بر روي تأثیرگذار مل درونی ااز عو باشند. عوامل درونی و بیرونی زیادي در این رابطه تأثیرگذار می
ه رنگ تانک، دما، توان ب میو از عوامل بیرونی ی، ژنتیکخصوصیات هورمونی و توان به  میماهی 

در میان عوامل محیطی گوناگون که ممکن است ). 2010ساید، ( جیره غذایی اشاره کردي و شور
باشد  رنگ تانک پرورشی حائز اهمیت مید عملکرد ماهی را در محیط پرورش تحت تأثیر قرار دهن

 ).2008مکلین و همکاران، ( باشد هاي گوناگون متفاوت می ). پاسخ به رنگ در گونه2001براناس و همکاران، (
در نتیجه  ،تواند بر تشخیص غذا و موفقیت تغذیه در ماهیان پرورشی تأثیرگذار باشد رنگ تانک می

طور کلی، باالترین نرخ  ه). ب2007استرند و همکاران، رشد و مرگ و میر ماهی را تحت تأثیر قرار دهد (
 ممکن ورشی تمایز بین غذا و پس زمینه رارشد الرو ماهیان زمانی که شرایط نوري و رنگ تانک پر

). اثرات رنگ تانک پرورشی عالوه بر رشد و 2004جنتوفت و همکاران، گردد ( سازد حاصل می می
روت لنت و نظیر واکنش استرسی ( دیگري )، بر پارامترهاي2000پاپوتسوگلو و همکاران، بدن (ترکیب 

 از فاکتورهاي است. رنگ تانک اثرگذار) نیز 2004ن، ون درسالم و همکاراو رنگ پوست ( )2003همکاران، 
دیو و همکاران، باشد ( در توسعه توانایی ماهی در جستجوي غذا، رشد، بقاء و افزایش بیوماس ماهیان می مهم

استرند و باشد ( هاي پرورشی با کنتراست طعمه (غذا) و رنگ زمینه در ارتباط می دریافت غذا در تانک ).2009
آید که بیشترین میزان  دست می در محیط پرورشی بیشترین میزان بقا و رشد زمانی به ).2007همکاران، 

نظر  ).2006جن توفت و همکاران، ( از طریق رنگ تانک و میزان نور ایجاد شودسازي غذا (طعمه)  نمایان
که  ، درك صحیح از محیط مطلوبی)مانند تانک(گوناگون هاي  به اهمیت پرورش ماهی کپور در محیط

 ترین این مطالعه با هدف یافتن مطلوب بنابراین .بتواند حداکثر رشد و کارایی را سبب شود ضروري است
  .شد حیط پرورشی کپور معمولی انجامدر م تانکرنگ 
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 کارمواد و روش 
لیتري در کارگاه تکثیر و  500مخزن  9در 1389در تیرماه سال  پژوهشاین : شرایط پرورشماهی و 
عدد  300سرا انجام شد. تعداد  واقع در صومعه دانشگاه گیالن دانشکده منابع طبیعی انآبزی پرورش

تهیه گردید و تحت شرایط مناسب به  خصوصی گرم از استخر خاکی 30±42/1ماهی با  میانگین وزنی 
 (سفید، آبی و سیاه) وسیله پالستیک رنگی تانک به 18 هاي کف و دیوارهانتقال یافت. محل آزمایش 

 تانکهر در ، و اطمینان از سالمتی آنها به مدت دو هفته سازگاريمرحله از طی پس شانده شد. پو
سه رنگ  (آبی، سفید و سیاه) و براي هر رنگ این مطالعه از سه . درشد توزیع عدد ماهی 8تعداد 
 1يربعد از ظهر تا حد سی 16صبح و  8در ساعت وعده غذایی  2دهی در شد. غذا در نظر گرفته تکرار

کارخانه وحدت غذاي تانک توسط غذاي کنسانتره ماهیان گرمابی  ماهیان موجود درصورت گرفت. 
و خاکستر جیره غذایی  51/2، فیبر 91/6، چربی 78/33درصد میزان پروتئین  .تغذیه شدندگیالن 

 غذادهی درگیري شد.  اندازه Kcal/Kg 2/3983جیره غذایی خام میزان انرژي  گزارش شد. 57/10
گیري گردید.  صورت دستی انجام گرفت. در طول دوره، پارامترهاي آب اندازه به آزمایشمدت  طول

طور میانگین در کل دوره  هگیري و ثبت شد. ب درجه حرارت آب روزانه در دو وعده صبح و شب اندازه
آب  pHو  گرم در لیتر میلی 5/6±9/0گراد، اکسیژن محلول  درجه سانتی 21±5/0درجه حرارت آب 

مین تأ ورودي سرعت جریان آب و  L12:D12 صورت هب فتوپریود. در طی دوره آزمایش بود 5/0±5/7
  .بود دقیقه درلیتر  6 ±5/0 برابرتانک  هر بهشده از چاه 
تجزیه تقریبی الشه شامل رطوبت، پروتئین خام، چریی خام و خاکستر از طریق روش : آنالیز الشه
در آزمایشگاه بیولوژي  یاد شدههاي  و تعیین شدند. تمامی آزمایشگیري  ، اندازهAOACاستاندارد 

  آبزیان دانشکده منابع طبیعی گیالن انجام پذیرفت:
سپس  شدطور کامل چرخ  براي تعیین درصد رطوبت، ابتدا الشه ماهیان را به: سنجش درصد رطوبت

پس چند گرم نمونه ها، پس ار خشک شدن در آون در دسیکاتور سرد و توزین شدند. س دیش پتري
توزین و داخل آن قرار داده شد. وزن ظرف و نمونه ثبت گردید. بعد از آن ظروف همراه با نمونه در 

ها  دیش ساعت پتري 24ساعت قرار گرفتند. پس از  24گراد به مدت  درجه سانتی 105آون با دماي 

                                                        
1. Satiation 
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دند و با محاسبه اختالف وزن وزن ش دوبارههمراه با نمونه از آون خارج و در دسیکاتور سرد شده و 
  ).AOAC, 1995( به دست آمده درصد رطوبت مشخص گردید
  درصد رطوبت = وزن اولیه) -(وزن اولیه / وزن نهایی  × 100

ها، از کوره الکتریکی استفاده شد. ابتدا  براي تعیین میزان خاکستر نمونه :سنجش درصد خاکستر
ساعت قرار داده شدند و پس از  1گراد به مدت  رجه سانتید 190هاي چینی خالی در آون با دماي  بوته

گرم از نمونه که رطوبت آن گرفته شده بود، در  1سرد شدن در دسیکاتور توزین شدند. سپس 
ها در کوره با  گیري شد، نمونه ها همراه با نمونه اندازه هاي چینی ریخته شد و سپس وزن بوته بوته

 30مدت  ها پس از سوزانده شدن به ساعت سوزانده شد. نمونه 5 گراد به مدت درجه سانتی 550دماي 
گرم توزین شده، درصد  001/0دقیقه درون دسیکاتور سرد شدند و سپس با ترازوي دیجیتالی با دقت 

  .)AOAC, 1995ها از طریق رابطه ذیل محاسبه گردید ( خاکستر نمونه
  

  درصد خاکستر = با نمونه نهایی) وزن بوته همراه  -(وزن نمونه / وزن بوته چینی  × 100
  

ها با روش کجلدال، تعیین گردید. براي تعیین پروتئین  میزان پروتئین نمونه: سنجش درصد پروتئین
اسید سولفوریک غلیظ  ml15 گرم نمونه درون بالن هضم ریخته شد، به هر بالن 1ها،  موجود در نمونه

با دستگاه هر نمونه سه تکرار داشت. پس از قرار  همراه با کاتالیزور اضافه گردید. در هر سري کار
دقیقه نمونه با دماي کم بجوشد تا کف آن خارج  30ها در دستگاه مورد نظر، ابتدا حدود  دادن بالن

ساعت طول کشید. پس از  4تا نمونه هضم گردد. هضم نمونه حدود  یافتشود سپس دما را افزایش 
دار آب مقطر به هر بالن اضافه شد و در قسمت تیتراسیون ها و سرد شدن آنها مق انجام هضم نمونه

نرمال تیتر شد، پروتئین خام از طریق تعیین  1/0دستگاه کجلدال قرار داده شد و توسط اسید سولفوریک 
تعیین شد. نیتروژن کل به روش کجلدال مشخص و  ×25/6CP=%Nنیتروژن کل و براساس فرمول 

  .)AOAC, 1995( دهنده پروتئین خام است نشان ضرب شد. عدد حاصل 25/6سپس در عدد 
  

100×   نرمال = درصد ازت 1/0وزن نمونه/ مقدار اسید مصرفی  
25/6 ×   درصد ازت = پروتئین خام 

  

 1براي به دست آوردن چربی کل، از دستگاه سوکسله استفاده گردید. مقدار : سنجش درصد چربی
وزن شده بود، قرار داده شد. کاغذ صافی حاوي نمونه گرم نمونه توزین و درون کاغذ صافی که از قبل 
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چربی  و درون کارتوش قرار گرفته و در محل مخصوصی در دستگاه قرار داده شد. دستگاه را روشن
ماند. سپس وزن کاغذ صافی همراه با نمونه  شد و تنها چربی در بالن باقی وسیله اتر شسته  به

  .)AOAC, 1995( آمددرصد چربی نمونه بدست  شد وو در فرمول قرار داده  یريگ زهاندا
100×   وزن نمونه = درصد چربی خام - وزن نمونه همراه با کاغذ صافی)  - وزن خشک/ (وزن کاغذ صافی  

  

تمام ماهیان هر تانک در میانه و انتهاي آزمایش ، ماهیان براي سنجش رشد: زیست سنجی و محاسبات
 آنها خشک و وزن ها ، بدن آنppm150 دوزیخک با توسط گل م کردنهوش  و پس از بی ج شدخار

 متر میلی 1با دقت  شد. براي سنجش رشد طولی نیز طول کل تمامی ماهیان )01/0(با دقت گیري  اندازه
. سنجی غذادهی قطع گردید د از زیستساعت بع 8ساعت قبل و  12 گیري شد. تحت آزمایش اندازه

  شامل:هاي رشد  ارها از شاخصبراي بررسی رشد ماهیان و مقایسه بین تیم
، )WG)، میزان افزایش وزن (ADG)، متوسط افزایش وزن روزانه (SGRرشد ویژه ( نرخ

 هاي زیر محاسبه شد اده از  فرمولاستفبا  )CF(و شاخص وضعیت  )PER( نسبت بازده پروتئینی
  ):2004؛ کیونگ هوي و همکاران، 1979ریکر، (
 

  افزایش وزن بدن )WG( رم) =وزن نهایی (گ - وزن اولیه (گرم) 

  نسبت بازده پروتئینی )PERپروتئین مصرفی/ افزایش وزن (گرم) = (

  متوسط رشد روزانه )ADGافزایش وزن (گرم) = ( × 100وزن اولیه (گرم)/  ×طول دوره پرورش (روز)

 )SGR= ضریب رشد ویژه (لگاریتم وزن نهایی)  -(لگاریتم ورن اولیه  × 100/  روز)(دوره پرورش 

  )CFوزن نهایی (گرم) = شاخص وضعیت ( ×100 / متر) (سانتی 3طول

 )FE( (غذاي خشک خورده شده (گرم) / افزایش وزن (گرم)) = کارایی غذا ×100  

  

ریزي و اجرا گردید.  تصادفی برنامهطور کامل  بهدر قالب طرح  پژوهشطرح کلی این  :روش آماري
که  استفاده قرار گرفت  Nested ANOVAیان از آزمونماه رشد براي بررسی تأثیر تانک بر روي

  One-way ANOVA. آزمونگیري شده است ثیر بودن تانک بر روي پارامترهاي اندازهتأ نشان از بی
براي  Tukeyو آزمون  استفاده شدگیري شده  هاي اندازه شاخصبراي مشاهده تأثیر رنگ تانک بر 
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در نظر گرفته شده در این  يدار قرار گرفت. سطح معنی مورد استفاده بررسی اختالفات درون گروهی
و براي  16نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل آماري داده. بود )>05/0P( مطالعه

  استفاده گردید. 2007نسخه  Excelافزار  رسم نمودارها از نرم
  

 نتایج
مختلف کپور معمولی در تیمارهاي هیان ما هاي رشد بچه یانگین شاخصنتایج مربوط به مقایسه م

که  طوري هب. )1(جدول هاي رشد داشته است  داري بر شاخص ثیر معنیأدهد که رنگ تانک ت نشان می
میانگین وزنی  .داشت هاي رشد بر شاخص ثیر بیشتريتأ سیاه و سفیدهاي  رنگ  بهنسبت رنگ آبی 

زن وو در تانک سیاه کمترین  )گرم 58/66±99/3باالترین وزن ( بیآدر تانک  نگهداري شدهماهیان 
و متوسط CF ، SGRهاي  شاخص 1با توجه به جدول . )>05/0P( را داشتند )گرم 12/4±73/50(

داري را با ماهیان  که اختالف معنی داشت در تانک آبیمیزان را باالترین  روز 56پس از طول ماهی 
و نرخ بازده  )ADGترین میزان رشد روزانه (باال ).P>05/0( پرورش یافته در تانک سیاه نشان داد

و کمترین میزان این ضریب در مخازن سیاه رنگ  دیده شددر تیمار با رنگ آبی ) نیز PERپروتئین (
  ).P>05/0( مشاهده شد
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  تانک مختلف هاي رنگروز پرورش تحت تاثیر  56طی  کپور معمولیوزن ماهیان  مقایسه میانگین - 1نمودار 
  .)P>05/0( دهد دار را نشان می غیرمشابه در یک ستون اختالف معنیانگلیسی روف ح

  انحراف معیار می باشند. ±ها به صورت میانگین داده

رم)
 (گ

زن
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 .روز پرورش 56 کپور معمولی پس از) SE ± (میانگینهاي رشد  شاخص رنگ تانک بر اثر -1جدول 

  سیاه  سفید  آبی  رنگ  تیمار شاخص رشد/
g(  58/66ی(متوسط وزن نهای ± 99/3 a 06/59 ±3,13 ab 73/50 ± 12/4 b 

cm(  89/0±71/15متوسط طول کل ( a 84/0±42/15  a 75/0±43/14  b 

74/1±29/0  فاکتور وضعیت (%)  27/0±71/1  24/0±69/1  

98/5±17/0  نرخ رشد ویژه (درصد/روز)  a 18/0±58/5  ab 11/0±8/4  b 

14/52±17/0  ضریب کارایی غذا (%)  a 22/5±08/51  a 15/2±85/32  b 

70/71±11/7  نرخ بازده پروتئین (%)  a 87/5±63/58  ab 42/2±78/37  b 

g(  05/0±45/1میانگین رشد روزانه (  a 03/0±48/1  ab 02/0±76/0  b 

 100 100 100  بازماندگی (%)

  دهند. داري را نشان می حروف متفاوت در یک ردیف اختالف معنی
  باشند. انحراف معیار می ±ها به صورت میانگین داده

  
نتایج تأثیر تیمارهاي مختلف رنگ مخازن بر آنالیز شیمیایی و الشه بچه کپور ماهیان نشان : آنالیز الشه

هاي انجام شده در  داري بر روي آنالیز الشه دارد. بررسی ها تأثیر معنی دهد که تیمارهاي رنگ تانک می
دار در بین تیمارها تأثیر مستقیم دارد  اختالف معنیاین زمینه ثابت کرد که رنگ مخازن در ایجاد 

)05/0<P.(  
  

  روز پرورش 56 کپور معمولی پس از) SE ±(میانگین ترکیب الشه  رنگ تانک بر اثر -2جدول 
  سیاه  سفید  آبی  رنگ تانک تیمار

01/12 ± 43/0  05/12 ± 29/0  پروتئین  19/0 ± 4/11  

21/10 ± 59/0  24/10 ± 44/0  چربی  44/0 ± 28/10  

31/3 ± 02/0  31/3 ± 1/0  خاکستر  02/0 ± 3/3  

14/74 ± 06/0  69/73 ± 21/0  رطوبت  18/0 ± 57/74  

  .دنده را نشان میدرصد  5در سطح دار  ردیف اختالف معنی هرمتفاوت در انگلیسی حروف 
  باشند. انحراف معیار می ±ها به صورت میانگین داده
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ماهیان در تیمارهاي  الشهداري در ترکیب ختالف معنیبراساس نتایج کسب شده، ا 2در جدول 
تیمار دیگر قابل  2نسبت به  در تیمار رنگ آبی ). افزایش میزان پروتئینP<05/0مختلف مشاهده نشد (

 باشد. مشاهده می

  
 بحث

نشان داد که ماهیان موجود در تانک آبی از نظر افزایش وزن و پارامترهاي رشد  نتایج این آزمایش
در رنگ ترجیحی  ه استدادمطالعات نشان  .شرایط بهتري داشتندرنگ سفید و سیاه  ماهیان هنسبت ب

بیان  )2000( و همکاران پاپوتسوگلوکه  طوري بهتواند متفاوت باشد،  هاي مختلف ماهیان می گونه
. باشد ر میبر اساس گونه و مرحله زندگی متغیواکنش ماهیان نسبت به رنگ تانک که  ندنمود
 ) به بررسی تأثیر پرورش بر عملکرد رشد و واکنش فیزیولوژیک2000و همکاران ( سوگلوپاپوت

Cyprinus carpio  باالترین نرخ  روشنپرداختند. نتایج نشان داد که کپور ماهیان سازگار شده با رنگ
 نتایج عکس را به با رنگ تیرهکه تانک  حالی رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشته در

درصد بیشتر از تانک  66/4 روشنهمراه داشت. همچنین میانگین افزایش وزن بدن ماهیان در تانک 
 افزایش ،دهد که در صورت سازگاري ماهی با یک رنگ خاص در تانک . نتایج نشان میتیره بود
 با توجه به تفاوت در وزن و اندازه کپور ماهیان مورد آزمایش. را به همراه داردهاي رشد  شاخص
  توان در تانک به رنگ روشن مشاهده کرد. ترین اثرات را می مطلوب

تریپتوفان و رنگ  -دیگري به بررسی تاثیر همزمان ال پژوهش) در 2005همکاران ( و پاپوتسوگلو
پرداختند. نتایج  )Oncorhynchus mykiss( کمان آالي رنگین ماهی قزل تانک بر عملکرد رشد بچه

رورش داده شده در تانک سیاه در مقایسه با سایر تیمارها از مصرف غذاي ماهیان پ نشان داد که بچه
باالترین میزان پروتئین بدن در ماهیان تانک به  ذایی بیشتري برخوردار است.غکمتر و ضریب تبدیل 

رنگ آبی در (ماهی با جیره تجاري تغذیه شده است) و افزایش میزان چربی در ماهیان به رنگ آبی 
آنها کاهش پارامترهاي  عنوان محرك غذایی) دیده شد. تریپتوفان به -ه داراي مکمل ال(تغذیه با جیر

رشد در ماهیان پرورش یافته در تانک سیاه را مرتبط با وجود شرایط استرس مزمن دانسته که منجر به 
 نتایجدست آمده در این مطالعه با  . نتایج بهشود هاي استرس مانند کورتیزول می افزایش سطوح هورمون

این در حالی است که . خوانی دارد هم در کاهش پارامترهاي رشد در ماهیان تانک سیاهآزمایش  این
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 Stizostedionماهیان اردك ماهی چشم مات ( ) نشان دادند که بچه1996(سامرفلت و  هاردر

vitreum پرورش یافته در تانک سیاه از نرخ رشد ویژه و (FCR که در  ماهیانی بهتري در مقایسه با
رنگ خاصی را  ماهی گونه این نتایج ثابت کرد که هر. پرورش یافته بودند برخوردار شدندتانک آبی 

) در 2007همکاران (و  کاراکاتسولی. )2005 ،همکاران و پاپوتسوگلونیاز دارد ( مطلوببراي رشد 
رنگ تانک را ) اثر ترکیبی تراکم و Diplodus sargus( کهمشاهدات خود بر روي ماهی سیم سفید 

در تانک سیاه ماهی سیم سفید روي رشد و رفاه سیم در سیستم پرورشی مطالعه کرده و دریافتند پرورش 
 .شد در تانک به رنگ روشن دیده FCRباالترین میزان بوده و همراه  SGR با کاهش وزن، طول کل و

وتئین بدن و کمترین میزان چربی ماهیان پرورش یافته در تراکم پایین و رنگ آبی روشن باالترین میزان پر
را دارند. این در حالی است که در تراکم باال افزایش میزان پروتئین در رنگ سفید و کاهش چربی بدن در 

توان نتیجه گرفت که رنگ روشن باالترین تأثیر را در افزایش  آبی روشن مشهود است. در حالت کلی می
 ثابت کرد پژوهشاین  هنتیج خوانی دارد. هم پژوهشنتایج این  میزان پروتئین بدن در این گونه دارد که با

، افزایش جذب غذا و باال رفتن آسایش ماهیان در دلیل کاهش استرس رنگ تانک روشن (سفید و آبی) به
  .همراه استتانک پرورشی با افزایش پارامترهاي رشد 

نور بر رشد و  شدتانک و اثرات رنگ دیواره تروي  با مطالعه بر) 2000و همکاران ( تامازوست
د که باالترین میزان رشد در تانک با ناد) نشان دPerca fluviatilis( طرخان حاجیالرو سوف  يبقا

همکاران  و ساید .شود می رنگ روشن دیواره و کمترین میزان رشد در تانک با دیواره سیاه مشاهده
  ماهی انگشت قد ت الشه درثیر رنگ تانک و رنگ غذا بر رشد و ترکیباأ) به بررسی ت2010(

Liza ramada که عملکرد ماهیان پرورش یافته در رنگ سیاه با رنگ قرمز، . نتایج نشان دادپرداختند 
تانک  وزن و پروتئین در رنگ . باالترین میزاندهد دار را نشان می اختالف معنیخاکستري و سفید  ،آبی

نتایج این  .مشاهده شد روشنه در رنگ هفت 8در طی رنگ  بدونو کمترین میزان در تانک  روشن
سفید، سبز روشن و زرد) یک کنتراست قوي بین غذا و زمینه ( رنگ روشن مطالعه مشخص ساخت

عنوان یک  فیت ماهیان بهکی اد رنگ تانک در افزایش کمیت ونشان د ها  دهمشاه. کند فراهم می تانک
هر گونه ماهی با توجه  .برخوردار است ییذار خارجی در محیط پرورشی از اهمیت باالثیرگفاکتور تأ

کپور معمولی محیط . داردبهتري شرایط پرورشی  ی،رنگ خاص در به شرایط زندگی در محیط طبیعی
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که  دهد دهد. این موضوع نشان می ترجیح می ) رانسبت به دو رنگ سفید و سیاه( پرورشی رنگ آبی
افزایش پارامترهاي رشد اثر دارد، بلکه در کاربرد پرورش کپور معمولی در تانک به رنگ آبی نه تنها در 

  از اهمیت باالیی برخوردار است. این رنگ در محیط پرورشی و تحقیقاتی در ماهیان گرمابی
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Abstract1 

The effects of tank color background on the growth performances (weight gain, 
protein efficiency ratio, average daily growth, feed efficiency, and specific growth 
rate and condition factor) and body composition (protein, fat, moisture and ash) of 
juvenile’s common carp were studied. Seventy two fish (average weight 30±1.42g) 
were introduced into white, blue and black tanks (with 3 replicates) and fed for 8 
weeks to saturation level. The results showed that fish was grown in the blue tanks 
had better condition in terms of growth performances and carcass protein 
significant difference was observed in this treatment compared with two other 
treatments (P<0.05). This study showed us using blue color tank is more effective 
than white and black color, in regarding growth performances that is may be due to 
more and better physiological adaptation of fish to this color. 
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Cyprinus carpio 
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