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اثر تراکم و رژیم غذایی بر رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه

1

حسین الیاسی ، 1محمدرضا رحیمی بشر* ،2حبیب وهابزاده

 -9گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران ،صندوق پستی9191 :
 -2گروه زیست شناسی دریا ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران ،صندوق پستی9191 :
تاریخ پذیرش 91 :فروردین 9314

تاریخ دریافت 91 :اذر 9313

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر تررامم و رییرم ارذایی ،برر شراص

هرای رشرد ،میرزان باراو و ترمیرش الشره الرو مراهی مورور سررگنده

( )Hypophthalmichthys nobilisدر مرمز تحایاات علوم شیالتی و فنون دریایی دمتر میروان (بنردر خملالره) بررای مردت  29روز انجرام
گرفت .جهت انجام این آزمایش  3ترامم ملتلف ( 12 - 25-22قطعه الرو در لیتر) با  3رییم اذایی (آرتمیا ،دافنی و مللوط آرتمیا برا دافنری)
در  1تیمار و با  3تکرار در هر تیمار در نظر گرفته شد .نتایج بهدست آمده نشان داد مه در تغذیهی الرو موور سرگنده با سه نوع رییم ارذایی و
سه ترامم ملتلف ،نوع رییم اذایی اثر معنیداری بر روی هر یک از فامتورهای رشد ( )DGR ،BWI ،SGRداشته است ( .)P<5/52اگرخه
همه تیمارها دارای اصتالف معنی داری بودند ،اما بهترین شاص

های رشرد در تیمارهرای ارذایی آرتمیرا و هم نرین مللروط آرتمیرا برا دافنری

مشاهده شد .هم نین اصتالف معنی داری در میزان بازماندگی بین تیمارها مشاهده گردید ( .)P<5/52درصد بازماندگی الروهایی مه در ترامم
پایین و از اذای ترمیبی (آرتمیا با دافنی) و آرتمیا تغذیه میمردند نسبت به ماهیانی مه در تراممهای براال و متوسرت تغذیره مریمردنرد برترری
آماری نشان دادند .در ترامم پایین و متوست بیشترین میانگین پروتئین الشه در الروهای تغذیه شده با دافنی مشاهده شد مه به طور معنری داری
باالتر از ماهیان تغذیه شده با اذای ترمیبی و آرتمیا بود ( .)P<5/52ترامم و نوع تغذیه اثر معنری داری برر روی رطوبرت و میرزان خربری الشره
نداشت ( .)P>5/52باتوجه به نتایج رییم اذایی آرتمیا و مللوط آرتمیا با دافنی اذایی مناسش برای مرحله تغذیره فعرال الروهرای مراهی مورور
سرگنده تشلی

داده شد.

کلمات کلیدی :موور سرگنده  ،Hypophthalmichthys nobilisالرو ،اذای زنده ،ترامم ،رشد ،ترمیش بدن.

* عهدهدار مکاتبات (rahimibashar@yahoo.com .)

Downloaded from aqudev.liau.ac.ir at 19:51 +0430 on Sunday September 20th 2020

الرو ماهی کپور سرگنده ()Hypophthalmichthys nobilis
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موور ماهیران پرورشری از مهرمتررین گونرههرای در

زئوپالنکتونها به عنوان یک منبع اذایی مهرم در تغذیره

حال پرورش دنیا محسوب میشوند مه بره علرت صررفه

اولیه الرو ماهیان مراربرد دارنرد(.)Dhert et al., 2001

اقتصادی و طعرم مناسرش در االرش مشرورها از اهمیرت

ماهی مورور سررگنده مراحرم اولیره زنردگی صرود را برا

پرورشرری ویرر های برصوردارنررد و برریش از  25درصررد

رییررم تغذیرره زئوپالنکتررون صررواری از پالنکتررونهررای

دادهانرررد

جانوری آااز مریمنرد ( .)Borutskiy, 1973الروهرای

( %05 .)Kestemont, 1995از ماهیرران پرورشرری تولیررد

ماهی موور سرگنده به طول  1-1میلیمتر ،تغذیهی صود

شده در جهان را موور ماهیران تشرکیم مریدهرد .مورور

را براسرررررات پروتوزوآهرررررای ابتررررردایی ،هم نرررررین

ماهیرران بررزر ترررین صررانواده آب ش ریرین هسررتند و در

زئوپالنکتونها مره شرامم روتیفرهرا ،مالدوسررها ،و بره

ناحیه مصبی و آبهای لش شور نیز دیده میشوند .یکی

همررراه مرحلرره نررائوپلی مورره پررودا شررروع مرریمننررد

از گونرررههرررای ایرررن صرررانواده مررراهی مورررور سررررگنده

( .)Bardach et al., 1972در ماایسره سره نروع ارذای

( )Hypophthalmichthys nobilisاسرت .هزینره پرایین

زنده و دو نوع جیره جهت پرورش متررامم الرو مورور

تولیررد ایررن مرراهی و ناررش آن در سیسررتم پرررورش تررو م

علفلوار و موور سرگنده نتایج نشران داد مره الروهرای

ماهیان گرمابی ،با تغذیه مامالً طبیعی و ارزش تغذیره ای

تغذیه شده با روتیفر نسبت به دیگر تیمارها رشرد بهترری

مناسررش ،سرربش اهمیررت هررر خرره بیشررتر آن شررده اسررت.

داشتند( )9115( Santiago .)Rottman et al., 1990برا

امروزه با توجه به افزایش آگاهی در مورد اهمیت تغذیه

بررسرری بهینرره پررروتئین جیررره برررای رشررد نرروزاد موررور

در حفظ سالمتی انسران ،مصررف مننردگان بره انتلراب

سرگنده در یک سیستم آب سامن نشران داد مره رشرد

آگاهانه مواد اذایی از نظر ارزش اذایی آنهرا اهمیرت

در افزایش طول و وزن با سطح پرروتئین جیرره از  25ترا

بیشرتری مریدهنرد ( Freidrich and Stepanowska,

 35درصد نسبت به سایر تیمارها برتری دارد.

تولیررردات آبزیررران را بررره صرررود اصتصرررا

.)1999

ترامم باال تکنیک استفاده حدامثر از آب است امرا

تاریل ه پرورش الرو ماهیان نشران داده اسرت مره

افزایش ترامم ذصیره سازی در بسیاری از گونههرا نشران

محردود

میدهد مره ایرن تکنیرک مریتوانرد اثررات منفری روی

شدن موفایت در پرورش آنها گشته است( Dannevig,

شاص

های رشد و بازماندگی در برصی گونههرا داشرته

 .)1987موفایت در مرحله ابتدایی پرورش الروها ،رشد

باشد ( .)Andrews et al., 1971در هر صرورت اثررات

سریعتر ،سالمت بهتر و درصرد بارای ب ره ماهیران را در

هرای رشرد و بازمانردگی

ناق

بودن یا عدم تغذیره مناسرش اولیره باعر

ترامم ذصیرهسازی بر شراص

مراحررم بعرردی پرررورش و بعررد از رهاسررازی ت ررمین

جای بح

میمنرد( .)Lubzens, 1989اسرتفاده از ارذای زنرده در

در ماهیران پرررورش یافتره در ترررامم پرایینتررر نسربت برره

تغذیره آارازین بسریاری از گونررههرای پرورشری آبزیرران

ترامم باالتر به دلیرم رفترار پرصاشرگرانه در برین ماهیران

جهت بهبود وضعیت تغذیهای ،ضرریش رشرد و مراهش

ذصیره شده در ترامم براالتر نسربت بره ماهیران پررورش

میزان تلفات الروها از پیشرفتهای قابم توجهی در امرر

یافتره در تررامم پرایینترر ممترر اسرت ( Irwin et al.,

فراوان دارد و میزان دسترسی به ارذا و رشرد
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اثر ترامم و رییم اذایی بر رشد ،بازماندگی و ترمیش الشه ...

اندازه و عوامم صارجی نظیر دبی آب ،درجه حررارت و

به عمم آمد .شدت جریران ورودی  5/2ترا  5/3لیترر در

نرخ اذادهی از گونه ای به گونره دیگرر متفراوت اسرت

دقیارره تنظرریم شررده و در قسررمت برراالی ایررن ملررازن

باید در هر ماهی بصورت جداگانه تعریف شود( Wang

توریهای بسیار ریز و ایرقابرم صرروال الرو نصرش ،بره

 .)et al., 2000این تحایق برا هردف بررسری اثرر رییرم

طوریمره آب ورودی برا شریلن

هرای دارای سروراخ

اذایی و تعیین ترامم بهینه بر میزان رشرد ،بازمانردگی و

وارد واحرردهررای آزمایشرری شررده و مررازاد  2لیتررر صررارال

ترمیررش الشرره الرو مرراهی موررور سرررگنده در شرررایت

میشد .آرتمیا و دافنی بر اسات روش اسرتاندارد تفرریخ

آزمایشگاهی صورت پذیرفته است.

شدند .اذا دهی هر روز در سه نوبت صبح ،ظهر و شرش
(سرراعات  )24 ،91 ،0برره میررزان اشررباع و در حررد سرریری

مواد و روشها

مامم انجام گرفت(بابایی و همکراران .)9315 ،در حرین

این آزمایش به مدت  29روز در تیرر مراه  9312در

اذادهی جریان آب ورودی به واحدهای آزمایشی قطع

مرمررز تحایاررات علرروم شرریالتی و فنررون دریررایی دمتررر

میشد .اندازه ناپلیوت آرتمیا بالفاصله بعد از تفریخ در

میوان (در بندر خملاله) انجا م شد . .حدود  1555عدد

مرحله اینستار ( ،9تفریخ شده در شرایت استاندارد شامم

الرو ماهی موور سرگنده با میانگین وزن اولیره  35میلری

 32گرم در لیتر نمک و دمای  22درجه سانتیگراد) بین

گرم از یکری از مارگراههرای تکثیرر و پررورش ماهیران

 420-292میکرومتر است(الونز و سارجلوت.)9302 ،

گرمابی استان گیالن تأمین شرد .الروهرا پرز از حردود

در طرررول دوره پررررورش پارامترهرررای فیزیکررری و

یک هفته تغذیه در استلر ،تا زمانی مه توانایی تغذیره از

شیمیایی آب شامم امسی ن محلول ،درجه حررارت آب

آرتمیا و دافنری ،را پیردا مننرد( 92روز پرز از هر ) بره

و  pHبه صورت روزانه به ترتیش برا اسرتفاده از دسرتگاه

محم انجام آزمایش انتاال یافتند .تحایق در یرک سرالن

دیجیتالی امسی متر و  pHمتر ثبت گردید.

مساف و در قالرش طرر مرامالً تصرادفی برا سره تیمرار

به منظور زیستسرنجی (انردازهگیرری طرول و وزن

اذایی(شامم :آرتمیا ،دافنی و مللوط آرتمیا برا دافنری)

برردن) در هررر  1روز یکبررار سررنجش وزنرری و طررول مررم

و با سه ترامم متفراوت( 22-25-12قطعره الرو در لیترر)

الروها انجام شد بدین ترتیش مه تعداد  95عردد الرو از

در  1تیمررار و برررای هررر تیمررار سرره تکرررار صررورت

هر مدام از واحدهای آزمایشی بره طرور تصرادفی صرید

گرفت(جدول  .)9به منظرور اجررای پررویه ،واحردهای

شدند و طول و وزن آنها بهدسرت آمرد .انردازه گیرری

آزمایشی ،ملازن گرد با قطر  45سرانتیمترر و ارتفراع 1

وزن با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقرت  5/59و طرول

سانتیمتر به حجرم  2لیترر آبگیرری شردند .برا توجره بره

الرو با استفاده از صت مش با دقت  9میلیمتر انجام شد.

تررراممهررای انتلررابی درواحرردهای آزمایشرری الروهررای

جهت سهولت مار و جلوگیری از آسریش و اسرترت بره

آداپته شده با شمارش دقیرق بره  21عردد از واحردهرای

الروهای مورد زیست سنجی بهوسیله حرم مرردن پرودر

آزمایشی انتاال داده شد .با قررار دادن دو فیلترتروری برا

گرم میلررک بیهروش شرردند (مهرابری .)9311 ،اعررداد و

خشمه ریز در محم ورودی به ملزن اصرلی ترأمین آب،

ارقام بهدست آمده در پایان هر دوره زیست سنجی ثبت
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روزانه از واحدهای آزمایشی صارال و میزان تلفرات هرر

گرم=Wf،وزن نهایی الروبه میلری گررم=Qi،تعداداولیره

مدام به طور مجزا ثبت شد.

الرو و=Qfتعدادنهایی الرو می باشد.

گردید .درصد بازماندگی الروها بوسیله شمارش دسرتی

رسم نمودار و تجزیه و تحلیم دادهها بره ترتیرش برا
جدول  :9تیمارهای آزمایشی (اذا و ترامم با عالیم اصتصاری
تیمارها) در پرورش الرو ماهی موور سرگنده

استفاده از نرم افزارهای Excel 2010و  SPSS 18انجام
گردید .نرمرال برودن دادههرا توسرت آزمرون Shapiro-

نوع جیره

ترامم

عالمت اصتصاری

آرتمیا

پایین

LDA

آرتمیا

متوست

MDA

تیمارها از آزمون آنالیز واریانز یکطرفه ( )ANOVAو

آرتمیا

باال

HAD

دانکن استفاده شد.

دافنی

پایین

LDD

دافنی

متوست

MDD

 Wilkصررورت گرفررت .برره منظررور ماایسرره آمرراری در

نتایج

دافنی

باال

HDD

دافنی  +آرتمیا

پایین

LDM

در پایان دوره آزمایش ،فامتورهای زیسرت سرنجی

دافنی  +آرتمیا

متوست

MDM

و رشد الرو ماهیان اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیرم

دافنی  +آرتمیا

باال

HDM

قرار گرفت و نتایج آن در جداول  3 ،2و  4آمده است.

ترامم پایین =  LDترامم متوست = MD

ترامم باال= HD

نتایج نشان داد مه نوع تغذیه اثر معنیداری برر وزن

آرتمیا =  ، Aدافنی =  ، Dآرتمیا  +دافنی = M

و طول نهرایی ،شراص

 22عدد در لیتر= ترامم پایین 25 ،عردد در لیترر= تررامم متوسرت،

افررررزایش وزن برررردن ( ،)WGتغییرررررات روزانرررره وزن

 12عدد در لیتر= ترامم باال

آنررالیز مارردار خربرری مررم بررا اسررتفاده از دسررتگاه
سومسله و پروتئین مم نیز با استفاده از دستگاه مجلدال
(ملرردال) اتوماتیررک مطررابق اسررتاندارد انجررام گردیررد.
هم نین اندازهگیرری محتروای رطوبرت و مراده صشرک
مطرابق اسرتاندارد ( )AOAC, 1990انجرام شرد .پرز از
اتمام دوره پرورش در هر گروه برر اسرات طرول مرم و
وزن مررم ،درصررد افررزایش وزن برردن ( ،)BWIمیررزان
افزایش وزن( ،)GRسرعت رشرد ویر ه( )SGRصرورت
گرفت(.)AOAC, 1990
BWI = ])BWf – BWi ( / BWi [ × 955
G. R=(BWf-BWi)/n

هرای نررخ رشرد ویر ه (،)SGR

( ،)DGRwتغییرات روزانره طرول ( )DGRTLداشرت ،بره
طوریکه در ترراممهرای پرایین ،متوسرت و براال بیشرترین
میررانگین در الروهررای تغذیرره شررده بررا اررذای ترمیبری و
آرتمیررا مشرراهده شرردمه برره طررور معنرری داری برراالتر از
الروهای تغذیه شده با دافنی بود.
نوع تغذیره در هفتره سروم اثرر معنریداری برر روی
وزن نهایی داشت ( )P<5/52به طوریمه در تراممهای
پررایین ،متوسررت و برراال ماهیرران تغذیرره شررده بررا ترمیررش
آرتمیا-دافنی و هم نین آرتمیا از میانگین وزنی بیشتری
نسبت به ماهیان تغذیه شده با دافنی برصوردار بودند.
نوع تغذیه در هفته سوم اثر معنیداری بر روی طول
نهایی داشرت ( .)P<5/52نترایج نشران مریدهنرد مره در
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ماهیان تلف شده صورت گرفت .الروهای مرده بهطرور

S. G. R=(lnWf-lnWi)/t×100
)SR=100(Qf. Qi-1
درمعرررادالت مرررذمور=Wi،وزن اولیررره الروبررره میلررری
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ماهیان تغذیه شده با ترمیرش آرتمیرا-دافنری و هم نرین

بازماندگی الروها داشت ( .)P<5/52الروهرای پررورش

آرتمیرا مشراهده شرد مرره بره طرور معنری داری برراالتر از

یافته در ترامم پایین مه از اذای ترمیبی و آرتمیا تغذیه

ماهیان تغذیه شده با دافنی بود.

میمردند بازماندگی بیشتری نسبت به الروهای پرورش
درصرد افرزایش

بررسی هرای آمراری در صصرو

یافته در تراممهای باال و متوست داشتند.
كلي

وزن نسرربت برره وزن اولیرره نشرران داد مرره رییررم اررذایی

A

A

AB

B

B

AB

آرتمیا و هم نین ترمیش آرتمیا با دافنی با رییم ارذایی
نرخ رشد روزانره در تیمارهرای مرورد بررسری بیران

80
آرتمیا

60

دافني

40

تركیبي
20

میمنرد مره نترایج بره دسرت آمرده از تیمارهرای مرورد
بررسررری برررا یکررردیگر اصرررتالف معنررری داری دارنرررد
( .)P<5/52حدامثر این شاص

در تیمار رییرم ارذایی

0
تراكم 75

تراكم 25

تراكم 50

شکم  :9درصد تلفات الرو ماهی موور سرگنده پز از  29روز
پرورش با رییمهای اذایی ملتلف و در تراممهای ملتلف

آرتمیا و ترمیش آرتمیا با دافنری و حرداقم آن در تیمرار
دافنی مشاهده شد.
جدول :2آنالیز فامتورهای رشد در تیمار آرتمیا با تراممهای ملتلف مورد آزمایش
آرتمیا با ترامم 22

آرتمیا با ترامم 25

آرتمیا با ترامم 12

شاص

های رشد
وزن

201 ±2/12

211/11 ±25/02

214/11 ±3/04

طول

21/45 ±9/30

21/51 ±5/11

22/15 ±5/42

درصد افزایش وزن بدن

021/11 ±0/02B

022/22 ±93/12AB

102/22 ±92/09A

نرخ رشد روزانه

B

92/23 ±5/93

ضریش رشد وی ه

B

95/12 ±5/54

درصد بااو

12/11 ±9/11B

حروف التین ایر هم نام بزر

99/12 ±5/91

A

AB

95/20 ±5/51

01/33 ±2/52AB

A

99/91 ±5/90

A

95/31 ±5/51

04/11 ±5/11A

در ستون نشاندهنده وجود اصتالف معنیدار آماری میباشد ()P<5/52

جدول :3آنالیز فامتورهای رشد در تیمار دافنی با تراممهای ملتلف مورد آزمایش
دافنی با ترامم 22

دافنی با ترامم 25

دافنی با ترامم 12

شاص

های رشد
وزن

212/11 ±3/19B

245 ±92/59AB

220/11 ±3/33A

طول

22/15 ±9/24

24/11 ±5/29

24/15 ±5/92

درصد افزایش وزن بدن

050/01 ±92/31B

155 ±95/12AB

112/22 ±99/99A

نرخ رشد روزانه

99/21 ±5/90

B

AB

95 ±5/92

A

1/41 ±5/91

ضریش رشد وی ه

95/25 ±5/51B

1/15 ±5/51A

1/11 ±5/51A

درصد بااو

01/33 ±4/52

01 ±9/23

02 ±5/30

حروف التین ایر هم نام بزر

در ستون نشاندهنده وجود اصتالف معنیدار آماری میباشد ()P<5/52

بازماندگي

دافنی اصتالف معنی دار آماری دارد (.)P<5/52

100
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جدول :4آنالیز فامتورهای رشد در تیمار مللوط (آرتمیا  +دافنی) با تراممهای ملتلف مورد آزمایش
شاص

های رشد
وزن

201/11 ±5/00

204/11 ± 92/20

211/11 ±5/00

طول

22/11 ±9/12

21/93 ±5/12

21/43 ±5/41

022/22 ±2/14

040/00 ±1/00

022/22 ±2/14

درصد افزایش وزن بدن

B

A

A

نرخ رشد روزانه

92/22 ±5/54B

92/93 ±5/94A

99/14 ±5/54A

ضریش رشد وی ه

95/14 ±5/59

AB

95/19 ±5/52

95/20 ±5/52

15 ±2/35B

03/11 ±5/33AB

B

درصد بااو

حروف التین ایر هم نام بزر

A

03/99 ±9/24A

در ستون نشاندهنده وجود اصتالف معنیدار آماری میباشد ()P<5/52

نتایج آنالیز الشه الرو ماهیان موور سرگنده پرز از
 3هفته تغذیه در جدول  2نشان داده شده است.

دافنی مشاهده شد مه به طور معنی داری باالتر از ماهیان
تغذیه شده با اذای ترمیبی و آرتمیا بود (.)P<5/52

نتایج نشان می دهد مره در تررامم پرایین و متوسرت
بیشترین میانگین پروتئین الشه در الروهای تغذیه شده با

ترامم و نوع تغذیه اثر معنی داری بر روی رطوبرت
و میزان خربی الشه نداشت (.)P>5/52

جدول :2میانگین آنالیز الشه در تیمارهای ملتلف
آنالیز الشه

درصد ماده صشک

رطوبت

پروتئین

خربی

آرتمیا با ترامم 22

99/93 ±5/513 Bb

00/01 ±5/51

15/20 ±5/13 a

4/12 ±9/32 A

آرتمیا با ترامم 25

95/91 ±5/22

01/02 ±5/22

11/91 ±9/41

0/21 ±5/51

تیمار

A ab

a

A

95/59 ±5/42

01/10 ±5/42

11/51 ±3/25

دافنی با ترامم 22

99/19 ±5/20 B b

00/30 ±5/20

09/01 ±4/39b

2/14 ±9/02

دافنی با ترامم 25

95/12 ±5/25

01/21 ±5/25

11/34 ±4/00

3/00 ±9/22

دافنی با ترامم 12

95/43 ±5/31 A

01/21 ±5/31

12/25 ±9/43

2/95 ±5/41 ab

آرتمیا  +دافنی 22

95/51 ±5/90

01/12 ±5/90

a

10/20 ±2/24

4/29 ±5/43

1/21 ±5/30

15/13 ±5/30

a

10/42 ±5/40

1/22 ±3/29

1/10 ±5/24

15/32 ±5/24

11/31 ±5/91

3/04 ±9/10 a

آرتمیا با ترامم 12

آرتمیا  +دافنی 25
آرتمیا  +دافنی 12
حروف التین ایر هم نام بزر

A

Ab

a

a

b

bB

4/11 ±2/10

و موخک در ستون نشاندهنده وجود اصتالف معنیدار آماری میباشد ()P<5/52

بحث

دارد .به طوریمه در تراممهرای پرایین ،متوسرت و براال

نتایج حاصرم از تحایرق حاضرر نشران داد مره نروع

بیشترین میانگین رشد در ماهیران تغذیره شرده برا ارذای

هرای

ترمیبی و آرتمیرا مشراهده شرد مره بره طرور معنریداری

تغذیه اثر معنی داری را بر روی هر یک از شاص

رشد ( )DGR ،BWI ،SGRدر برین تیمارهرای ملتلرف

باالتر از ماهیان تغذیه شده با دافنی بوده است.
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الرو است

الروهایی مه با اذای منسانتره تغذیه شده بودند نسبت

مننده فعالیتهای گوارشی در دستگاه ناق

و اسررتفاده از اررذای زنررده در تغذیرره صررارجی باعرر
افزایش شاص

به الروهای تغذیه شده از دافنری ممترر برود .جعفریران

های رشد میگردد ( Kowalska et al.,

نیزدر سرال  9301براانی سرازی آرتمیرا برا پروبیوتیرک

 Rottmann .) 2006و همکرراران ( )9119طرری تحایارری

پروتکسرین و مصررف تغذیرهای آن در  95روز اول

نشان دادند مه الرو موور سررگنده مره برا روتیفرر هرای

تغذیهی فعال ب ه تات ماهی ایرانی رشرد و بازمانردگی

آب شیرین تغذیه میشدند به طرور قابرم مالحظرهای در

معنرریداری را نتیجرره گرفررت .در تحایارری مرره توسررت

پایان سه هفته آزمایش تغذیهای طویم تر و سنگین تر از

درویش بسطامی و همکاران در سرال  9301انجرام شرد.

آنهررایی بودنررد مرره بررا اررذاهای آزمایشرری (دو جیررره

نشران داد اگرر خره اسرتفاده از عصراره دافنری ،آرتمیررا و

صشک) تغذیه شده بودند .طرول مورور سررگنده تغذیره

مللوط این دو باع

های رشد و بهبرود

شده با  Panagrellusتفاوت معنی داری با آنهایی مره

ضریش تبدیم اذایی در الرو فیرم ماهیران شرد ولری در

از نرراپلی میگرروی آب شررور(آرتمیا سررالینا) تغذیرره شررده

تیمار آرتمیا این شاص

ها از بایه بهترر بروده اسرت مره

بودند نداشت .بره جرز هفتره اول ارذا دهری ،زمرانی مره

این احتماالً بره دلیرم ترمیبرات موجرود در ایرن موجرود

مادار روتیفر مافی نبرود متوسرت طرول مورور سررگنده

میباشد مه باع

تحریرک گیرنردههرای شریمیایی و در

تغذیرره شررده بررا  B.rubensبرره طررور یاررین بررزر تررر از

نتیجه افزایش اذاگیری در این ماهیان شده است.

افزایش شاص

تیمارهررای دیگررر در مررم دوره اسررارت و اررذادهی 29

بر اسات نتایج بهدست آمده در پ وهش حاضر ،در

روزه بود .وزن نهایی الروهرایی مره از روتیفرهرا تغذیره

ترامم پایین الروهای تغذیه شده با هر سه رییرم ارذایی

مرده بودند هم نین بیشتر از گرروههرای تیمراری دیگرر

از رشد بیشرتری نسربت بره تررامم براال و متوسرت همران

بود .نتایج حاصم از این تحایق با مطالعه فوق هملروانی

رییم اذایی برصوردار بودهاند .مه این میتواند به دلیرم

نداشت مه دلیم اصلی آن را میتوان به برترری ترمیرش

دسترسی بهتر الروها به ارذا در تررامم پرایین نسربت بره

شریمیایی روتیفرر نسربت برره آرتمیرا نسربت داد .در واقررع

تراممهای متوست و باال باشد.

بیانگر متفاوت بودن ارزش اذایی گونههای اذای زنده

ترامم ذصیرهسازی ماهی باید تنظیم شود ترا انردازه

رشد است .طول نهایی الروهای موور

مناسش و مورد نظر مراهی در هنگرام برداشرت برهدسرت

سرررگنده مرره از نرراپلی آرتمیررا یررا  Punagrellusتغذیرره

آیررد ( .)Feldelite and Milstein, 2000ایررن عامررم

مردند تفاوت قابم توجهی وجود نداشت .نتایج حاصرم

میتواند به آسانی اندازه گیری شرده و بعنروان شراص

از این تحایق با یافتههای فوق مغایرت داشرت مره دلیرم

اسرررترت جمعیتررری اسرررتفاده گرررردد( Sloman and

آن را میتوان بره ترمیرش شریمیایی بردن موجرود زنرده

 .)Armstrong, 2002در ترامم پایین دست یابی به اذا

تحریک بیشتر گیرندههای شریمیایی

و ماهش رقابت تغذیرهای مرم اسرت ( Mohler et al.,

و در نتیجه افزایش رشد در ماهیان تغذیه شده برا آرتمیرا

Bolasina et al., 2006; Chakraborty and ( .)2000

نسبت به دافنی شده است .در تحایای مه توست حبیرش

 )Mirza, 2007نشان دادند مه با افزایش تررامم ،طرول،

در بهبود شاص

نسبت داد مه باع
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 Rottmannو همکاران ( )9119به این نتیجه رسیدند مه

 )Rahman, 2003و ترروده زنررده نهررایی برداشررت شررده

متوست بااو برای الرو موور سرگنده برا تررامم  21الرو

است ( .)Boujard et al., 2002ایمانوور در سرال 9300

در لیتررر پررز از  2هفترره بیشررترین میررزان بازمانرردگی را

نشان داد مه با افزایش ترامم ذصیره سرازی ،تروده زنرده

داشت .نتایج حاصم از این تحایق نیز برا مطالعرات فروق

مرراهی موررور سرررگنده مرراهش معنرریداری را نشرران داد.

هملرروانی دارد .متوسررت نرررخ بارراو برررای الرو موررور

نتایج حاصم از این تحایق نیز با یافتههای فوق هملوانی

سرگنده ( 1-1میلیمتر طرول) برا تررامم ذصیررهی ,411

دارد.

 219و  111مرراهی/مترمربع برره ترتیررش بعررد از  29روز

نتایج آنالیز الشه نشان میدهد مه در ترامم پایین و

پررررورش بررره ماررردار  ،21 ،13و  21درصرررد رسرررید

متوسررت بیشررترین میررانگین پررروتئین الشرره در الروهررای

( .)Ariyarathana, 1986نتایج بره دسرت آمرده از ایرن

تغذیه شده با دافنی مشاهده شد مه بره طرور معنریداری

پ وهش نیز گواه همین موضوع میباشد و نشان داد مره

باالتر از ماهیان تغذیه شرده برا ارذای ترمیبری و آرتمیرا

با افزایش ترامم میزان بازماندگی بره طرور معنریداری

بود.

ماهش پیدا مرد .در مطالعه ایمانوور و همکاران ()9300

میزان خربی الشه با افزایش خربری جیرره و مراهش

ماهی موور بره طرور معنریداری در تررامم براالی ،325

پروتئین جیره افرزایش مرییابرد (.)Murai et al., 1985

 455و  425عدد در هکتار نسبت به  255عدد در هکترار

درصد رطوبت الشه ماهی با افرزایش سرطح پرروتئین در

رشد بیشتری داشت .هم نین  Saoudو  Allendavisدر

رییم اذایی ،تغییر در مادار خربی و صامسرتر و درصرد

Lepomis

ماده صشک به وضرو مربروط بره تیمرار رییرم ارذایی

 macrochirusگزارش مردنرد مره برا افرزایش تررامم،

نیسرت ( .)Santiago and Reyes, 1990طبرق نترایج بره

وزن ثانویه مراهش مرییابرد El-Sayed .در سرال 2552

دست آمده بین اجزاو ترمیش تاریبی با طول و وزن مم

طی آزمایشی در سره تررامم ملتلرف روی ب ره ماهیران

ماهی رابطه رگرسیونی صطی وجود داشت مه این نتایج

انگشت قد تیالپیرای نیرم  Oreochromis niloticusبره

با نتایج بهدست آمده از پ وهشهای دیگر پ وهشرگران

این نتیجه رسید مره درصرد افرزایش رشرد و نررخ رشرد

در این زمینه روی ماهیان ملتلف هملوانی دارد .به هرر

ویر ه رابطرره منفرری بررا ترررامم ذصیررره سررازی داشررته و بررا

حررال آن رره مسررلم اسررت نتررایج مطالعرره حاضررر بررا امثررر

افرزایش تررامم برره طرور معنرریداری مراهش نشرران داده

مطالعات دیگرر محاارین هملروانی و مطابارت داشرته و

اسررت .مطالعررات  Mollahو  Nurullahدر سررال 9100

مطالعه پ وهشگران فوق نشان دهنده میزان افزایش رشرد

نشان داد مه ماهش ترامم ذصیره سرازی ،نررخ رشرد را

بیشتر الروها و درصرد زنرده مرانی براالتر در اسرتفاده از

در گونه  Clarias macrocephalusباال میبرد .در این

اذای زنرده در پر وهشهرای آنهرا مریباشرد .در مرم

تحایق نیرز برین تررامم و نررخ رشرد و نررخ رشرد ویر ه

اصتالف موجود در نتایج این تحایق با یافترههرای دیگرر

همبستگی معنیدار منفی دیده شد مه برا نترایج محاارین

محااین را شاید بتوان به نروع گونره پرورشری ،انردازه و

زیررادی هملرروانی دارد .ترررامم ذصیرررهسررازی یکرری از

سن گونه ،طول دوره پرورش ،شرایت محیطی پررورش،

سررررال  2552بررررا بررسرررری روی گونرررره
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وزن ،نرررخ رشررد وی ر ه و نرررخ بارراو مرراهش مررییابررد.

مهمترین فامتورهای تعیین مننده رشرد( Rahman and

1

اثر ترامم و رییم اذایی بر رشد ،بازماندگی و ترمیش الشه ...

رییررم اررذایی ربررت داد .مرره ممکررن اسررت بررر ترراثیرات

سرمار صانم مهندت حسن نیا مه در انجام این تحایق ما

متفاوت اذا روی رشد و بازماندگی مؤثر باشد .با توجره

را یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمم میآید.

به اینکه در این آزمایش تمام عوامم به جز میفیرت ارذا
برای همه تیمارها یکسان بوده اسرت ،بنرابراین مریتروان

منابع

اظهار نمود مه عوامم دیگر به جز میفیت اذا نمیتواند

 .9ایمانوور ،م.ر ،.احمدی ،آ.ر ،.مردجزی ،م .9300 ،.اثرر

علت این خنین اصتالفات معنیداری بین تیمار آرتمیرا و

تراممهرای ملتلرف ذصیرره سرازی روی بازمانردگی و

مللوط آرتمیا با دافنی نسبت به دافنی باشد.
در مجموع ،با توجه بره عملکررد مناسرش الروهرای
مرراهی موررور سرررگنده در تغذیرره بررا سرره نرروع رییررم
اذایی(آرتمیا ،دافنی و مللوط آرتمیا با دافنی) به لحاظ
های رشد ،میتوان خنین نتیجه گرفت مه رییرم

شاص

اذایی آرتمیا و مللوط آرتمیا با دافنری ارذایی مناسرش

شاص های رشرد مراهی مورور پرورشری (

Cyprinus

 .)carpioمجله علمی شیالت ایران.1-9 ،)3(90 ،
 .2بابایی،

 ،.عابردیان منراری ،ع.م ،.محمرد نظرری ،ر،.

 .9315مطالعه ترمیش اسیدهای آمینه الرو ترات مراهی
ایرانی ( )Acipenser persicusتغذیه شرده برا ارذاهای
زنده آرتمیا و دافنی ،مجله علمی شیالت ایران،)2(25 ،
.1 - 9

برای مرحله تغذیه فعال الروهرای مراهی مورور سررگنده

 .3جعفریان ،. ،آذری تامامی ،ق ،.ممرالی ،آ .سرلطانی،

داده شرد .در مجمروع برا توجره بره اینکره برین

م .9301،.استفاده از باسریلوتهرای پروبیروتیکی انری

آرتمیا و مللوط آرتمیرا برا دافنری اصرتالف معنری داری

شده با ناپلی آرتمیرا اورومیانرا بره منظرور رشرد و باراو

مشاهده نگردید اما این اذای ترمیبی(آرتمیرا  +دافنری)

الروهای تاسرماهی ایرانری .مجلره علروم مشراورزی و

بود مه عملکرد بهترری را نشران داد .هم نرین براسرات

منابع طبیعی ،شماره .2

تشلی

نتایج به دست آمده درصد بازماندگی الروهایی مره در
ترامم پایین ( )22و از اذای ترمیبی(آرتمیا با دافنری) و
آرتمیررا تغذیرره مرریمردنررد نسرربت برره ماهیررانی مرره در
تراممهرای براال و متوسرت ( 25و )12تغذیره مریمردنرد
باالتر بود.

اررذاهای مصررنوعی مررونوز و بیومررار (

Acipenser

 )persicusبه جای اذای زنده در تغذیه آاازین الرو
تات ماهی ایران پایان نامه مارشناسری ارشرد دانشرگاه
آزاد الهیجان 952 ،صفحه.

 .2درویش بسطامی ،ک ،.سوداگر ،محمد ،.ایمانوور ،م.ر،.

سپاسگزاری
بدین وسیله از مارمنران و پرسرنم مرمرز تحایارات
علرروم شرریالتی و فنررون دریررایی دمتررر میرروان علرری
اللصو

 .4حبیشن اد عربی .9301 ،. ،بررسی مارایی تغذیره ای

مهندت پور مهدی به جهت همکاری و مهیرا

طاهری ،ع .9301 ،.تآثیر سطو ملتلف عصاره دافنری
و آرتمیا بهعنوان مواد جاذب اذایی بر روی اذاگیری
و شاص

های رشد در ب

ه فیم ماهیان پرورشی ( Huso

 .)huso Linnaeus 1758مجلره علمری شریالت ایرران،
.43 - 32 ،)4(91

نمودن امکانرات و شررایت الزم ممرال تشرکر را داریرم.

 .1الونررز ،پ ،.سرررارجلوت ،پ .9302 ،.ترجمرره :شرررعاع

هم نین از آقرای دمترر صرلواتیان ،مهنردت صوشرحال،

حسنی ،الف .و جعفری ،م .مراربرد آرتمیرا در تکثیرر و
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رفتارهررای تغذیررهای ،صصوصرریات فیزیولوییررک و نرروع

مهندت جلیم پور ،مهندت رسولی ،مهندت پروراالم و
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