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 ، ساریگروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1

 ، بابلگروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 

  1397مهر  تاریخ پذیرش:                                                    1397مرداد تاریخ دریافت: 

 چکیده
ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش کپور نورس ماهیان رد رشد بچهبر عملک کودهای آلیتاثیر استفاده  در این تحقیق

 .ماه انجام گردید 3تیمار و هر کدام با سه تکرار طی مدت  7در قالب طرح کامال تصادفی با لیتری  300های  در تانک

 5) 6:  2:  5/1: 5/0به نسبت در هر تانک  گرم 6/0 ±05/0قطعه با میانگین وزن   60 ی به تعدادطور تصادفه بماهیان  بچه
 یساز رهی( ذخیا ، کپور نقرهیکپور معمول کپور سرگنده، کپور علفخوار،بترتیب  درصد 60و   درصد 20،درصد 15درصد، 

kg/mکمپوست ورمی (، Cشاهد ) :تیمار عبارت بودند از 7 شدند.
3
  1 (T1،)  کمپوست ورمی کودkg/m

3
  5/1 (T2 کود ،)

kg/mکمپوست
3
  1 (T3)،  کمپوستکودkg/m

3
  5/1 (T4کود گاو ،)kg/m

3
  1 (T5کود مرغ ،)kg/m

3
  6/0 (T6 که در )

 ها، کفزیان، پارامترهای کیفی آب )درجه حرارت، اکسیژن محلول، تولید اولیه، پالنکتون ند.مورد استفاده قرار گرفتتکرار  3
گیری شدند. در پایان  هر دو هفته یکبار اندازه aلروفیل آمونیوم و فسفات( و ک -نیتروژن ،CODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی یا 

کپورماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار اکسیژن محلول،  های رشد بچه دوره آزمایش شاخص
. بیشترین (>05/0p)و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد  T1، تعداد فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون در تیمار aکلروفیل 

بود که بجز  T1نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. بر اساس نتایج، بهترین عملکرد رشد در تیمار  T6میزان کفزیان در تیمار 
نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کود  ،کلی  طور  (.  به>05/0pداری نشان داد ) تیمارها اختالف معنی سایربا  T6تیمار 
کپورماهیان را بهبود  و عملکرد رشد بچه ، پالنکتونتواند پارامترهای کیفی آب در سال می kg/m3  1ست به میزانکمپو ورمی
 بخشد.

 
 ،کودآلی،کوددهیاستخرکمپوستورمیرشد،پیشرفته،نورسماهیانبچه کلیدی:ت الغ
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 مقدمه
توسعه اخیر در ایران  سالیانپرورش توام کپورماهیان در 

 61084و میزان تولید از حدود  است به رشدی داشته رو
 1395تن در سال  5/245534به  1382تن در سال 

(. در ایران، در 1395، سازمان شیالت ایران) رسیده است
 متراکم کپورماهیان از کودهای آلی )عمدتاً  پرورش نیمه
 حدودی کمپوست شده( و صورت تازه و تاه کود گاوی ب

(. 1395)شیالت ایران،  شود میایی استفاده میشی کودهای
متراکم اغلب از کودهای آلی  پرورش نیمه های سیستمدر 

ها توتروفاها(،  )باکتری ها هتروتروفجهت تحریک توسعه 
بویژه  های غذایی ها( و سایر ارگانیسم )جلبک

 ها تانکدر را ماهی  شود تا تولید استفاده می ها زئوپالنکتون
 ,Schroederافزایش دهند ) رورش ماهیو استخرهای پ

1978; Geiger, 1983; Lin et al., 1998.)  استفاده از
عنوان منبع فسفر محلول، نیتروژن و کربن ه کودهای آلی ب

و تولید غذای طبیعی در استخرهای  ها جلبکبرای رشد 
، اما در ادامه توجه است پرورش ماهی سابقه طوالنی داشته

هندگان به کاربرد کودهای دانشمندان و پرورش د
 Paskaleva and) شیمیایی به منظور تولید جلب شد

Vodenicharov, 1984; Sakovskaya et al.,1991.) 

هستند و ممکن  قیمت کودهای شیمیایی گران حال با این
پروری مقرون  در مزارع بزرگ آبزیها  آن  است استفاده

داشتن ، کودهای آلی به دلیل سویی. از صرفه نباشد به
ها، بایستی به میزان زیاد استفاده شوند  مقادیر کم نوترینت

که این امر منجر به تخلیه اکسیژن، کاهش کیفیت آب و 
 در ضمن، (.Mischke, 2012تلفات ماهی خواهد شد )

زیادی  محیطی زیستمصرف بیش از حد آنها مشکالت 
بیشترین نگرش، استفاده ترکیبی از  . احتماالًکند میایجاد 

 (.Grozev et al., 2001ودهای آلی و شیمیایی باشد )ک
عالوه بر این، برخی از انواع کودهای آلی با آزادسازی 
نسبت کم نیتروژن به فسفر سبب توسعه جلبک های 

شوند که به کاهش کارایی  می آبی غیرخوراکی -زبس
 ،(.  بنابراینQin et al., 1995a) شوند میکوددهی منجر 

قبل از بکارگیری دستخوش تغییرات  آلی بایستی کودهای
مطلوب تضمین  طور  بهقرار گیرند تا افزایش تولید ماهی 

استفاده از کودهای بیولوژیک از جمله  ،اینرو گردد. از

تواند  باشد که می می هایی جایگزینکمپوست یکی از  ورمی
 ،را تا حدود زیادی برطرف نماید. بنابراین مذکورنگرانی 

ساندن اثرات مضر کودهای آلی تازه یا ر  برای به حداقل
اکوسیستم استخر، بهترین جایگزین تجزیه نشده بر 

باشد. در بین  شده می  استفاده از کودهای آلی تجزیه
فراوان  کمپوست دارای مقادیر شده، ورمی  کودهای تجزیه

بیوتیک،  ها، آنتی ها، آنزیم نوترینت، ویتامین میکرو و    ماکرو
 ,Bhusan and Yadavاست ) ...های رشد و محرک

عنوان یک  هکودهای بیولوژیک ب بکارگیری(. 2003
تواند عالوه بر افزایش  پروری پایدار می استراتژی در آبزی

تولید، سبب کاهش هزینه خوراک و کودها شود که بیشتر 
دهد  درصد کل هزینه پرورش را تشکیل می 50از 

(Oribhabor and Ansa, 2006لذا .)، پژوهش ندر ای 
کمپوست، کمپوست، کود مرغی و کود گاوی  تاثیر ورمی

روی فراوانی پالنکتون، عملکرد رشد و بقای بچه 
 .گرفتمورد ارزیابی قرار  ماهیان کپور

 
  کار مواد و روش

 طراحی آزمایش
تیمار و هر کدام  7آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 

مساحت با  رگالسلیتری فایب 300های  تانکدر  تکرار 3با 
در دانشگاه علوم  بازفضای  یکدر  مترمربع 5/0کف 

روز از تیر  90کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای مدت 
-ه کود ب . تانک بدونانجام شد 1396ماه  شهریورماه تا 

( در نظر گرفته شد. برای کوددهی C) شاهدعنوان 
kg/mکمپوست ورمی تیمار شامل 6ها،  تانک

3
  1 (T1،) 

kg/mکمپوست ورمید کو
3
  5/1 (T2 کود ،)

kg/mکمپوست
3
  1 (T3،)  کمپوستکودkg/m

3
  5/1 

(T4کود گاو ،)kg/m
3
  1 (T5کود مرغ ،)kg/m

3
  6/0 

(T6 ) ند )استفاده قرار گرفتمورد تکرار  3درGodara et 

al., 2015a). سازی با شرایط استخر  ابتدا جهت شبیه
ا با خاک کف استخر ها ر از کف تانک متر سانتی 20خاکی، 

 200پرورش ماهی پر نموده و در ادامه آهک به میزان 
برده شد. بعد از آهک  بکارکیلوگرم در هکتار در سال 

ه ب ،درصد مقدار کل کود مصرفی طول دوره 25پاشی، 
و در ادامه با استفاده شد ها اضافه عنوان کود پایه به تانک
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ا به مدت دو ه ها آبگیری شدند. تانک از آب چاه، تانک
ماهی در فضای باز قرار داده شدند و اجازه داده   هفته بدون

 Jana and) و تثبیت شوند یابندها توسعه  شد تا پالنکتون

Chakrabarti, 1993 .)با میانگین وزن   ماهیان بچه
و در  تهیه ساری نصر تکثیرگرم از مرکز  6/0 05/0±

مدت یک های فایبرگالس در سالن پرورش ماهی به  تانک
ماهیان با  هفته سازگار شدند. در طول دوره سازگاری، بچه

از شرکت خوراک دام و آبزیان  جیره تجاری پودری
ماهیان  مخصوص کپور مترمیلی 5/0-1مازندران با سایز 

ماهیان چهار گونه به  بچهبعد از دو هفته، تغذیه شدند. 
 5) 6: 2:  5/1: 5/0به نسبت قطعه در هر تانک  60تعداد 

درصد بترتیب کپور  60درصد و  20درصد، 15درصد، 
ای(  سرگنده، کپور علفخوار، کپور معمولی، کپور نقره

(. در 1392زاده و همکاران،  مرتضویسازی شدند ) ذخیره
درصد مقدار  25شروع آزمایش، مقدار ابتدایی کود برابر با 

با مقادیر برابر در طی دوره کود کل کود محاسبه شده و 
 ;Kumar and Gupta, 2016روز داده شد ) 14فواصل 

Godara et al., 2015b .) 
 

 گیری پارامترهای کیفی آب اندازه
برداری پارامترهای کیفی آب، در روز معرفی  اولین نمونه

ها هر دو هفته  برداری ها و سایر نمونه بچه ماهی به تانک
انجام شد. پارامترهای کیفی آب شامل درجه حرارت،  یکبار
ساخت کشور  AL15- Aqualyticیژن محلول )اکس

غلظت (، CODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) ،آلمان(
 HACH kit modelو فسفات با کیت ) ومآمونی

DR2010اندازه ) ( گیری شدندAPHA, 1992.)  قبل از
آب از طریق کاغذ فیلتر واتمن های  نیترات و فسفات، نمونه

(Whatman GF/Cبا استفاده از یک پمپ ) فیلتر  ءخال
استفاده شدند. a کلروفیل شدند. آب فیلتر شده برای 

، Bel Italyبا استفاده از اسپکتروفتومتر ) a کلروفیل مقدار
 (.Boyd and Tucker, 1998تعیین شد ) (M51مدل 

 

 کفزیاننمونه برداری از پالنکتون و 
در روز معرفی  کفزیانها و  برداری از پالنکتون اولین نمونه

ها هر دو هفته  برداری ها و سایر نمونه هی به تانکما بچه
 1آوری  های فیتوپالنکتون با جمع انجام شد. نمونه یکبار

های و نمونه بدون عبور از تور پالنکتون لیتر آب
لیتر آب بوسیله تور  10زئوپالنکتون با فیلتر کردن 

 میکرونی گرفته شدند 50با چشمه  پالنکتونی
(Bellinger and Sigee, 2010)های پالنکتون . نمونه

 20به میکرون  20با عبور از فیلتر آوری و  بعد از جمع
زیر  درصد 4در فرمالین  بعد از تثبیت و تغلیظ لیتر میلی

 Sedgwick Rafterمیکروسکوپ با استفاده از الم 
. مشاهده گردیدند X100و  X 40و با بزرگنماییشمارش 
نکتون( با استفاده از ها )فیتوپالنکتون و زئوپال پالنکتون

 ,Bellinger and Sigeeکلید شناسایی بررسی شدند )

 های رسوب کف با استفاده از لوله برداری از نمونه (.2010
و بعد از تثبیت در  انجام شد متر سانتی قطر 4با  اتیلن پلی

 250درصد و جداسازی نمونه با استفاده از الک 4فرمالین 
ک استریومیکروسکوپ میکرون، جانوران کفزی با کم

  .(Macan, 1975شناسایی و شمارش شدند )
 

 برآورد عملکرد رشد ماهیو  تغذیه
تغذیه درصد وزن بدن  3-4 کپور معمولی روزانه بر اساس

. به سایر ماهیان غذای (Bhakta et al., 2004) شدند
 سنجی در ابتدا و انتهای زیستبرای دستی داده نشد. 

برای بیهوش و  01/0لی با دقت ترازوی دیجیتا از آزمایش
گرم  میلی 300میزان   کردن ماهیان از پودر گل میخک به

در پایان گردید.  استفاده (1393فالحتکار، ) در لیتر
تخلیه و ماهیان برداشت،  ها کامالً تانکآب ، آزمایش

گرم توزین  01/0طور انفرادی با تقریب   شمارش و به
، (WG) وزن بدنهای رشد شامل افزایش  شدند. شاخص
 ، ضریب تبدیل غذایی(WGR) بدنوزن  درصد افزایش

(FCR)نرخ رشد ویژه ، (SGR)  بقاء نرخو (SR)  از طریق
 :(1393فالحتکار، محاسبه شدند ) ذیلهای  فرمول

WG (%) = W2-W1/ W1×100 

WG (g) = W2-W1 

FCR= F/WG 

SGR (%/day)= (lnw2-lnwl/t) × 100 

SR (%) = (N2/N1)× 100 

(W1 =اولیه، وزن W2 =ثانویه، وزن t =دوره طول 
 ابتدای ماهیان تعداد= N1 شده، داده غذای= F آزمایش،

 (دوره انتهای ماهیان تعداد= N2 دوره،
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 ها داده یآمار تحلیل و تجزیه روش
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد و تجزیه 

انس های آزمایش به روش آنالیز واری و تحلیل داده
( انجام گرفت. ابتدا شرط One way ANOVAطرفه ) یک

و  Kalmogorov – Smiranovنرمال بودن با آزمون 
همگنی واریانس بوسیله آزمون لون آزمایش شد. برای 

ای دانکن  ها از آزمون چند دامنه مقایسه میانگین
(Duncan استفاده شد. از نرم افزار ) SPSS   19 رای ب

برای رسم نمودارها و  Excelبرنامه  ها و از آنالیز داده
 جداول استفاده شد.

 نتایج
 پارامترهای کیفی آب 

مقادیر پارامترهای کیفی در طول آزمایش تحت تاثیر 
 ،درجه حرارت بجز. (1)جدول کاربرد کود آلی قرار گرفت

 ،COD اکسیژن محلول، یرداداری در مق فاوت معنیت
بیشترین  (.>05/0p)فسفر مشاهده شد  آمونیوم ومیزان 

در تیمار  CODو کمترین میزان میزان اکسیژن محلول 
T2  و مشاهده شد. بیشترین میزان نیتروژن آمونیاکی

مشاهده  آنها در شاهد و کمترین  T2در تیمار فسفات
 (.>05/0p) شدند

 
 

کپورماهیان  آلی در پرورش توام بچهشده با کودهای  های کوددهی تانک a: پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و غلظت کلروفیل 1جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین

Table 1: Physico-chemical parameters of water and chlorophyll- a concentration tanks fertilized with organic 

fertilizers in carps fry culture (mean ± SD). 

 

 پارامتر

 تیمار

C T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 32/0±54/29 59/0±62/29 02/0±42/29 15/0±60/29 17/0±59/29 29/0±79/29 15/0±60/29 (C◦)رارتدرجه ح

 COD(mg/l ) a5/3±1/38 bc5/6±1/47 b0/0±1/44 c5/6±2/52 cd0/6±1/57 d0/3±1/64 d5/3±1/60 

 a03/0±4/5 e04/0±4/6 f05/0±7/6 c04/0±9/5 b03/0±8/5 d05/0±4/5 a01/0±1/6 ( mg/l)اکسیژن 

 a001/0±042/0 b002/0±131/0 b001/0±123/0 b001/0±121/0 b001/0±122/0 b002/0±125/0 b002/0±078/0 ( mg/l)آمونیاک 

 a01/0±053/0 e00/0±164/0 d00/0±161/0 f01/0±118/0 g00/0±156/0 c00/0±140/0 b01/0±162/0 ( mg/l)فسفات 

a (g/L) 01/0±19/0کلروفیل a 01/0±75/0 e 00/0±73/0 e 01/0±53/0 b 01/0±51/0 b 02/0±60/0 c 01/0±69/0 d 

 (.p<05/0دار است ) دهنده تفاوت معنی انحراف معیار(، حروف غیرمشابه در هر ستون نشان ±میانگین )

 

  یتوپالنکتوناجتماعات فبر  یکود آل یرتاث
مشاهده شد که   T1باالترین تعداد فیتوپالنکتون در تیمار

دار نشان داد  اختالف معنیشاهد با سایر تیمارها و 
(05/0p<) فیتوپالنکتون شامل  ترکیب (.1)شکل

ها  (، دیاتومهChlorophytaهای سبز ) جلبک
(Bacillariophytaکریپتوموناس ،) ها  
(Cryptomonads)( اوگلناها ،Euglenophyta و )

( بودند. بین این Cyanophyta) آبی -سبز های جلبک
های  فراوانی را در تانک های سبز بیشترین گروه ها جلبک

 ند،برداری تشکیل داد آزمایشی در روزهای مختلف نمونه
کمترین فراوانی را در  آبی -سبز های در حالیکه جلبک

ها شامل غالب جلبک های ها نشان دادند. جنس همه تانک
Cryptomonas ،Chromonas ،Euglena ،Chlorella ،

Scenedesmus ،Tetraedron ،Ankistrodesmus ،
Oscillatoria ،Anabaena ،Cyclotella  وSynedra 

 ± 9بودند. دامنه تعداد فیتوپالنکتون در لیتر در تیمارها 
 بود.  9350 ± 65 الی 154

 

 یانکفزو  بر اجتماعات زئوپالنکتون یکود آل یرتاث
سازی ماهی(،  برداری )قبل از ذخیره در اولین نمونه
پاروپایان و  ترین گروه، متعاقب آن روتیفرها غالب

داری در تعداد، بین  تفاوت معنیها بودند و  منشعب آنتن
 (>05/0p)های مختلف زئوپالنکتون وجود داشت  گروه

های بعدی، پاروپایان و  برداری نمونه در حالیکه .(2)شکل 
ها گروه  منشعب در ادامه با افزایش درجه حرارت آب، آنتن

 (.3د )شکل ه بودنها را تشکیل داد غالب زئوپالنکتون نمونه



 2 / شماره بیست و هشتم سال                                                                      مجله علمی شیالت ایران                             

53 

ها در  بین تیمارهای مختلف، باالترین جمعیت زئوپالنکتون
،  T6عدد در لیتر( و متعاقب آن تیمارهای 292)  T1تیمار

T2 ،T5 ،T3 ،T4  عدد در لیتر( مشاهده شد  70) شاهدو
(05/0p<.) اولیگوکت ( هاTubifex دوباالن ،)
(Chironomidae و )گ( استروپوداGastropodaاجت ) ماع

شده با کودهای آلی   های کوددهی  غالب کفزیان را در تانک
داری بود  تفاوت بین تیمارها معنی .مختلف تشکیل دادند

(05/0p<.)  باالترین تعداد کفزیان در تیمار T6 ثبت شد و
، T5 ،T4متعاقب آن بترتیب از بیشترین به کمترین تیمار 

T3 ،T2 ،T1  کفزی در  بود. شیرونومید گونه غالبشاهد و
 همه تیمارها بود.

 

 
های  : جمعیت فیتوپالنکتون )تعداد در لیتر( در تانک1شکل

روز پرورش  90شده با  کودهای آلی مختلف طی کوددهی

 انحراف معیار( ±کپورماهیان )میانگین بچه
Figure 1: Phytoplankton population (No.l-1) in tanks 

fertilized with different organic fertilizers over 90 

days carps fry culture (mean ± SD). 

 
 یانرشد ماه یها بر شاخص یکود آل یرتاث

های رشد ماهیان در تیمارهای مختلف در شاخصنتایج 
 و کپور علفخوار،  در کپور معمولی شده است. ارائه 2جدول 

بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، 
 T1و کمترین ضریب تبدیل غذایی در ضریب رشد ویژه 

داری با شاهد و سایر  مشاهده شد که که اختالف معنی
بیشترین  ای، در کپور نقره (. p<05/0) ندتیمارها داشت

وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن و ضریب رشد 
داری با  مشاهده شد که اختالف معنیT1 ویژه در تیمار 

در (.  p<05/0داشت ) T6و T3، T5 شاهد و تیمار های
بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، درصد  کپور سرگنده،

افزایش وزن، ضریب رشد ویژه  و ضریب تبدیل غذایی در 
داری با شاهد و  مشاهده شد که اختالف معنی T3 تیمار 

(. میزان درصد p<05/0تیمارهای آزمایشی داشت ) سایر
کپور علفخوار در های مورد آزمایش بجز بقاء در تمام گونه

 نشدداری مشاهده  شاهد اختالف معنی گروهبین تیمارها و 
(05/0<p.) 
 

 
 

 زئوپالنکتون )تعداد در لیتر( در های گروه جمعیت: 2شکل

 از قبل شده با کودهای آلی مختلف کوددهی های تانک

انحراف معیار( ±کپورماهیان )میانگین بچه سازی ذخیره  

Figure 2: Population of zooplankton groups (No.l-1) in 

tanks fertilized with different organic fertilizers 

before stocking of carps fry (mean ± SD(. 
 

 
 

های زئوپالنکتون )تعداد در لیتر(  : جمعیت گروه3شکل 

روز  90شده با کودهای آلی مختلف طی های کوددهی تانک

 انحراف معیار( ±کپورماهیان )میانگین پرورش بچه
Figure 3: Population of zooplankton groups (No.l-1)  in 

tanks fertilized with different organic fertilizers 

during 90 days culture carps fry (mean ± SD). 
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 ستم پرورش توامدر سی مختلف آلی کودهای با شده کوددهی های تانک در کپورماهیان بچه رشد های شاخص:  2 جدول
Table 2: Growth performance of carps fry in tanks water treated with different manures (mean ± SD) 

FCR SR SGR )افزایش وزن افزایش وزن )درصد 

 )گرم(

وزن 

 )گرم(نهایی

 شاخص

g03/0±41/3 41/6±59/92 a06/0±75/1 a95/28±17/384 a14/0±38/2 a13/0±00/3 C 

ور
کپ

 
وار

فخ
عل

 

cd04/0±31/2 41/6±29/96 c04/0±71/2 b32/49±90/1048 b09/0±49/6 b07/0±11/7 T1 

e05/0±45/2 41/6±29/96 bc09/0±67/2 b53/100±16/1016 b08/0±23/6 b05/0±85/6 T2 

f05/0±55/2 41/6±29/96 bc08/0±68/2 b22/82±7550/1018 b38/0±34/6 b37/0±96/6 T3 

f04/0±60/2 41/6±59/92 bc03/0±67/2 b48/38±87/1006 b15/0±30/6 b15/0±93/6 T4 

e03/0±45/2 41/6±59/92 b01/0±62/2 b44/8±12/958 b14/0±03/6 b15/0±66/6 T5 

d02/0±36/2 41/6±29/96 bc01/0±67/2 b62/15±38/1009 a11/0±32/6 b13/0±95/6 T6 
g07/0±08/3 a80/4±77/77 a02/0±29/2 a23/21±45/690 a03/0±88/3 a05/0±45/4 C 

ور
کپ

 
ی

مول
مع

 

b06/0±10/2 b81/4±89/88 d04/0±15/3 c9/67±3/1605 06/0±66/8c 05/0±20/9c T1 

cd05/0±20/2 ab81/4±11/86 c03/0±06/3 c9/46±3/1482 11/0±15/8c 10/0±70/8c T2 

e05/0±30/2 b81/4±89/88 b05/0±95/2 b5/75±7/1328 15/0±25/7b 13/0±80/7b T3 

e05/0±35/2 ab81/4±11/86 b03/0±90/2 b1/42±4/1265 36/0±92/6b 37/0±46/7b T4 

cd05/0±20/2 ab81/4±11/86 b02/0±95/2 b2/37±7/1328 12/0±39/7b 13/0±95/7b T5 

bc02/0±11/2 ab81/4±11/86 cd03/0±09/3 c9/52±4/1521 08/0±41/8c 07/0±96/8c T6 

 ab24/19±77/77 a02/0±83/1 a86/13±18/423 a06/0±69/2 a07/0±30/3 C 

ور
کپ

 
ده

گن
سر

 

 a96/51±00/70 c06/0±75/2 c19/71±11/1095 c32/0±21/7 c33/0±87/7 T1 

 b24/19±88/88 b07/0±52/2 b14/66±00/875 b04/0±87/5 b03/0±54/6 T2 

 b24/19±88/88 b08/0±54/2 b7/54±2/889 b17/0±76/5 b14/0±41/6 T3 

 b24/19±88/88 b03/0±48/2 b66/29±30/835 b09/0±62/5 b11/0±29/6 T4 

 b24/19±88/88 b10/0±49/2 b33/89±62/847 b14/0±53/5 b09/0±19/6 T5 

 c100 b07/0±50/2 b52/62±68/857 b19/0±62/5 b17/0±27/6 T6  

 a24/4±14/73 a09/0±73/1 a7/41±2/377 a18/0±38/2 a16/0±01/3 C 

ره
 نق

ور
کپ

ی
ا

 
 c77/2±33/83 d03/0±90/2 d7/44±7/1262 d11/0±07/8 d10/0±71/8 T1 
 bc20/3±41/82 c04/0±70/2 c7/40±9/1037 c09/0±56/6 c09/0±20/7 T2 
 c77/2±33/83 b05/0±56/2 b7/54±2/904 b10/0±68/5 b07/0±31/6 T3 
 bc59/1±40/82 b02/0±60/2 b3/22±2/940 b07/0±89/5 b07/0±89/5 T4 
 b77/2±77/77 b01/0±58/2 b7/15±9/920 b26/0±80/5 b28/0±43/6 T5 
 c77/2±33/83 c05/0±69/2 c9/50±9/1027 c14/0±60/6 c13/0±25/7 T6 

 (.p<05/0دار است ) دهنده تفاوت معنی انحراف معیار(، حروف غیرمشابه در هر ستون نشان ±میانگین )        

 
 بحث

پارامترهای کیفی آب استخر پرورش ماهی تحت تاثیر 
 در(. Boyd and Tucker, 1998گیرد ) میکوددهی قرار 
و کمترین  محلول میزان اکسیژنبیشترین مطالعه حاضر 

و  T1در تیمارهای  (CODشیمیایی ) اکسیژن مورد نیاز
T2 با  داری معنی مشاهده شد که از لحاظ آماری اختالف

 یند تولیدآ. در فرندسایر تیمارهای آزمایشی داشت
و کرم  ها ، مواد آلی توسط میکروارگانیسمکمپوست ورمی

یند آو این فر شود می( تجزیه Eisenia foetidaخاکی )
ر زمان کاربرد این کود کاهش میزان نیاز اکسیژنی د سبب

 Ansalو   Kaur شود. در استخرهای پرورش ماهی می
کمپوست  که استفاده از کود ورمی گزارش نمودند (2010)
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دار سطوح اکسیژن  نسبت به کود گاوی سبب افزایش معنی
 است که داده نشان همچنین مطالعاتشود.  محلول می

ن اکسیژن میزا کاهش به منجر حیوانی کودهای از استفاده
 ,.Kang’ombe et alشود ) می CODمحلول و افزایش 

توان به افزایش بار میکروبی و  ( که دلیل آن را می2006
های تخمیری آنها نسبت  نیز فرآیند رشد، تکثیر و فعالیت

 مچنینو ه T6و  T2بیشترین میزان فسفات در تیمار  .داد
مشاهده شد  T5و  T2بیشترین میزان آمونیوم در تیمار 

داری با سایر تیمارها و گروه شاهد  که دارای اختالف معنی
سایر پارامترهای کیفی آب در آزمایش حاضر در بود. 

بود که با  ماهیان کپور  بچه پرورشمحدوده مناسب برای 
 Wedemeyer( و 1998)  Tuckerو  Boydمطالعات

( مطابقت داشت. این شرایط همچنین برای تکثیر 2001)
مچون روتیفرها و کالدوسرها مساعد ههایی  زئوپالنکتون

ترکیب و فراوانی (. Delbare and Dert, 1996بود )
ها و استخرهای پرورش  فیتوپالنکتونی موجود در تانک

بی نقش مهمی در میزان رشد ماهیان بویژه اماهیان گرم
خوار دارند و فلور پالنکتونی خود متاثر از  ماهیان پالنکتون

های آنها با یکدیگر  ه و نسبتمیزان مواد مغذی اضافه شد
تیمارهای (. در تحقیق حاضر، Mischke, 2012باشد ) می

کمپوست و کود مرغی دارای فیتوپالنکتون و  ورمی
زئوپالنکتون با تراکم و فراوانی بیشتری نسبت به سایر 

مواد  دلیلکه ممکن است به  تیمارها و گروه شاهد بودند
با باشد که  شتردسترسی بیمغذی با مقادیر و قابلیت 

و  Godara( و 2009و همکاران ) Chakrabartyمطالعات 
کوددهی آلی با افزایش  مطابقت دارد.( b 2015همکاران )

عنوان بستری برای تولید   مواد مغذی و همچنین به
هتروتروفیک و پروتوزوئرها سبب توسعه جوامع پالنکتونی 

 Dasد )شده و در نهایت تولید ماهی را افزایش خواهند دا

and Jana, 2003; Boyd and Tucker, 1998.)  نتایج
 رشد های شاخص تحقیق حاضر نشان داد که

 نسبت به شده های کوددهی تانک در کپورماهیان  بچه
داری یافته است که با  بدون کود افزایش معنیهای  تانک

 Ansalو   Kaur(،2006و همکاران )  Muendoنتایج 
(2010 ،)Kumar  وGupta (2016 ،)Chakrabarty  و

 همسو( a 2015و همکاران ) Godara( و 2009همکاران )

های حاضر نشان داد که عملکرد رشد ماهی  یافته باشد. می
بهبود یافته  داری معنی طور  کمپوست به ورمی تیماردر 

داشتن اندازه ذرات مناسب و که ممکن است به دلیل  است
ها،  ها، آنزیم ویتامین، نوترینت ماکرو و میکرومقادیر فراوان 

و همچنین آزادسازی های رشد  بیوتیک، محرک آنتی
 کمپوست ورمی دسترس تر مواد مغذی به شکل قابل سریع

، کمپوست ورمیبعد از کود  .باشد کودها می سایرنسبت به 
تیمار کود مرغی نسبت به سایر کودهای آلی نتایج بهتری 

ممکن د که در خصوص عملکرد رشد بچه ماهیان نشان دا
معدنی بویژه فسفر تامین مقادیر کافی مواد  علت است به

 Hossain et) باشد ها و زئوپالنکتون ها برای فیتوپالنکتون

al., 2006.) این نتایج با مطالعات Kang’ombe   و
و  Jha( و 2006و همکاران ) Hossain، (2006همکاران )
لعات مطاسایر ( مطابقت دارد. در مقابل 2004همکاران )

نشان داد که استفاده از کود گاوی در استخرهای ماهی 
کپور نتایج بهتری نسبت به کود مرغی دارد که با نتایج 

 ,Rappaport and Sarigتحقیق حاضر مطابقت ندارد )

ها سبب افزایش تراکم  کوددهی با افزایش نوترینت (.1978
 ,Boyd and Tucker)شود  میفیتوپالنکتون و کلروفیل 

 در a، مقادیر باالتر کلروفیل پژوهش حاضر. در (1998
داللت بر وجود میزان باالتر تولید  کمپوست ورمی تیمار

 کمپوست ورمی فیتوپالنکتون بود. مواد هوموسی موجود در
ممکن است مسئول افزایش میزان کلروفیل در 
فیتوپالنکتون باشد که سبب افزایش فتوسنتر و در نهایت 

این موضوع در گیاهان  خواهد شد. افزایش تولید اولیه 
در مطالعات  .(Tejada et al., 2008تائید شده است )

Diana و Lin (1988 و )Kangombe  و همکاران
 rendalli( نیز میزان تولید ماهی تیالپیا )2006)

Tilapiaبا افزایش مقدار کلروفیل داری معنی  طور ه( ب a 
تر بودن باال رغم به  در تحقیق حاضر، افزایش یافت.

نسبت به سایر  T6جمعیت جانوران کفزی در تیمار 
کپور ماهی  بچهرشد  ،بواسطه میزان باالی مواد آلی تیمارها

تیمارها بود که  سایراز  بیشتر T2و  T1در تیمار معمولی 
 کمپوست ورمی استفاده مستقیم از ذرات دلیل  به احتماالً

هن، که حاوی آخاکی   کرم بدن و تخم بقایایشامل )
ه بود ماهیان( بچهرشد مورد نیاز  های هورمونو  پروتئین



 ...بقاء جامعه پالنکتونی، رشد و  بر انواع کودهای آلی تأثیر                                                                        خلیلی و همکاران جانی

 

56 

اگرچه در مطالعه حاضر  .(Chakrabarty, 2008است )
 کپور معمولی انجام نشد، ماهی بچه محتویات روده آنالیز

ش ثانویه نسبت قفرض نمود که جانوران کفزی، ن توان می
 ءعنوان غذای طبیعی برای کپور ایفاه ها ب به پالنکتون

کند. الرو شیرونومید گونه غالب در تمامی تیمارهای  یم
کفزی بود که با  مهرگان بی مورد مطالعه در بین بزرگ

Zur (1981 )( و 1977و همکاران ) Rappaportتحقیق 
نتایج بدست آمده از  ،طور کلی  همطابقت داشت. ب

 ماهیان بچه رشد های شاخصفاکتورهای هیدروبیولوژیک و 
ین آزمایش نشان داد که کود مورد مطالعه در ا

تن در هکتار در سال نسبت  10به میزان  کمپوست ورمی
، ماهیان بچه به سایر کودهای آلی بهترین عملکرد در رشد

 ،. بنابراینه استو فاکتورهای کیفی آب داشت پالنکتون
تواند جایگزین  می کمپوست ورمیشود که کود  پیشنهاد می

 پروری باشد. یج در آبزیآلی را مناسب برای سایر کودهای
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Abstract 

In this research, the effect of organic fertilizers was studied on the growth performance of 

carps fry. This experiment was conducted in a completely randomized design with seven 

treatments and three replications in 300 liters of tanks within 3 months. 60 pieces of fish fry 

with an average weight of 0.6 ± 0.05 g were randomly storage in each tank per 0.5: 1.5: 2: 6 

(respectively, 5%, 15%, 20% and 60% respectively big head, grass carp, common carp, silver 

carp). Seven treatments were included control (C), vermicompost of 1 kg/m
3
 (T1), 

vermicompost fertilizer  1.5 kg/m
3
  (T2), compost fertilizer 1 kg/m

3
  (T3), compost fertilizer 

1.5 kg/m
3
 (T4), cow manure 1 kg/m

3
  (T5), chicken manure 0.6 kg/m

3 (T6) used in 3 

replicates. Primary production, plankton and water quality parameters (temperature, chemical 

oxygen demand, dissolved oxygen, nitrogen-ammonium and phosphate) were measured 

weekly or twice weekly. At the end of the experiment period, the growth indices were 

measured. The results showed that the highest amount of dissolved oxygen, chlorophyll a 

concentration, phytoplankton and zooplankton was observed in T1 treatment and the lowest in 

control group (p<0.05). The highest amount of benthos was observed in T6 treatment 

compared to other group. Based on the results, the best growth performance was observed in 

T1 treatment, except to T6 treatment with other treatments (p<0.05). Overall, the results of 

this study suggest that vermicompost application of 1 kg/m
3
  can improve the quality 

parameters of water, plankton and performance of Carps fry. 
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