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اثر تراکم بر شاخصهای رشد ،کارایی غذا و کیفیت آب در دورگه حاصل از

3

محدثه باقری ،1بهرام فالحتکار*1و ،2ایرج عفتپناه

 -9گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،گیالن ،ایران ،صندوق پستی9944 :
 -3گروه علوم دریایی ،پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران
 -3مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور سیاهکل ،سیاهکل ،گیالن ،ایران
تاریخ دریافت 6 :دی 9313

تاریخ پذیرش 1 :اردیبهشت 9314

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر تراکم بر عملکرد رشد ،تغذیه و پارامترهای کیفی آب و تعیین یک تراکم بهینه به منظور پررورش دورگره
مراش ♀  )Aspius aspiusو سرفید ♂  )Rutilus frisiiانجرام شردم ماهیران برا وزن متوسر اولیره  64/49 ± 4/44گررم میرانگین  ±خطرای
استاندارد) در پنج تراکم  8 ،6 ،4 ،3و  94کیلوگرم بر مترمکعب  84 ،64 ،44 ،34و  944عدد مراهی در هرر مزرزن) بره مردت  8هفتره پررورش
یافتندم در انتهای دوره پرورش ،بیشترین میانگین وزن بدن در تراکم  94کیلوگرم بر مترمکعب و کمترین در تراکم  3کیلوگرم بر مترمکعرب بره
دست آمد )P>4/40م شاخصهای رشد از قبیل میانگین وزن ،میزان افزایش وزن ،درصد رشد روزانه ،نرخ رشرد ویرژه و شراخص وضرعیت برا
افزایش تراکم به طور معنیداری افزایش یافت )P>4/40م همچنین افزایش تراکم باعث افزایش معنیداری در مقدار غذای خورده شده گردید
 ،)P>4/40در حالیکه کارایی غذا ،نرخ بازده پروتئین و نرخ برازده رربری تفراوت قابرل مالحظرهای را برین تیمارهرای مزتلرف نشران ندادنرد
)P<4/40م پارامترهای کیفی آب شامل اکسیژن محلول ،pH ،آمونیاک کل ،نیترات کل و نیتریت کل نیز در برین ترراکمهرای مزتلرف تقریبرا
مشابه بودند و اختالف معنیداری را نشان ندادند )P<4/40م با توجه به نتایج بهدست آمده به نظر میرسد که پرورش این دورگه در ترراکم 94
کیلوگرم بر مترمکعب و یا بیشتر بدون هیچگونه اثر منفی بر روی عملکرد رشد و تغذیه امکانپذیر میباشدم
کلمات کلیدی :ماهی سفید ،ماهی ماش ،تراکم ،رشد ،کارایی غذا ،کیفیت آبم

*عهدهدار مکاتبات (falahatkar@guilan.ac.ir.)
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ماهیرران دارای یکسررری نیازمنرردیهررای فیزیکرری و

شده استم

در ارتبرراح بررا محرری آبرری هسررتند و

مراهی سرفید )Rutilus frisii Kamansky, 1901

شرریمیایی خررا

درصررورتیکه ایررن نیازهررا برررآورده نشرروند سررریعا درررار

از خررانواده کپورماهیرران  ،)Cyprinidaeمحبرروبترررین

استرس شده و سرالمت و بقرای آنهرا بره خطرر مریافترد

ماهی خوراکی در سواحل جنوبی دریای خزر مریباشرد

)Conte, 2004م تررراکم بهینرره یکرری از نیازمنرردیهررای

و یکررری از ماهیررران برررا ارزش اقتصرررادی در صرررنعت

ضروری ماهیان در سیستمهای مزتلرف پرورشری تلقری

ماهیگیری ایران است عبدلی)9338 ،م با این وجود ،این

مرریگررردد کرره مرریتوانررد ترراثیر مهمرری در موفقیررت

ماهی در ایران با موفقیت تا اندازه برازاری پررورش داده

آبزیپروری داشته باشد Barton, 2000; Ellis et al.,

نمی شرود و تنهرا برا هردف حفا رت و بازسرازی ذخرایر

 ،)2002; Fréchette, 2005خصوصرا در مرواردی کره

ساالنه تکثیر و به رودخانرههرای منتهری بره دریرای خرزر

تراکمهای باال در فضای پرورشی محدود برای دسرتیابی

رهاسازی میشود )Amini et al., 2007م مراهی مراش

به تولید بیشتر اعمرال مریشرود )Ashley, 2007م غالبرا

 )Aspius aspius Linnaeus, 1758نیررز از خررانواده

تراکم باال در نتیجه تالش برای به حداکثر رساندن سرود

کپورماهیان اسرت کره در لیسرت قرمرز  IUCNدر طبقره

و به حداقل رساندن هزینههای نگهداری ماهی از طریر

دارای کمترین نگرانری  )Least Concernقررار گرفتره

اسررتفاده حررداکثری از سیسررتمهررای پرورشرری اعمررال

اسرت  ،)Kottelat and Freyhof, 2008امرا در برخری

مریگرردد کره ترا حرد زیرادی بره کیفیرت آب پرررورش

نقاح از جمله ایران ،شرای ایرن گونره در حرد مطلروبی

بستگی دارد ،بهطروریکره اگرر ترراکم پررورش از حرد

ارزیابی نمیگردد Falahatkar and Tolouei Gilani,

بهینه بیشتر باشد ،با کاهش کیفیت آب اثرات مزربی برر

)2013م

روی سالمت ماهیان برجای مریگرذارد Portz et al.,

دورگهگیری یک تکنیک تولیردمثلی اسرت کره برا

)2006; Rafatnezhad et al., 2008م از آنجراییکره

هدف تولید یرک گونره آبرزی برا صرفات مطلروب و یرا

امروزه توجه خاصری بره سرالمت ماهیران پرورشری مری

بهبود در عملکرد آن ،توس آبزیپروران مورد اسرتفاده

شود ،تراکم به عنوان یک نگرانی عمرومی مرورد توجره

قرررار مرریگیررردم بررهطررورکلی هرردف از ایررن کررار تولیررد

قرار گرفته است ،تا جایی که مطالعات بسیاری در زمینره

فرزندانی است که عملکرد بهتری نسبت به هر دو گونره

اثر تراکم بر رشد ،تغذیه و رفتار در بسیاری از ماهیران از

والرررردین خررررود داشررررته باشررررند )Hulata, 2001م

جملره قرزلآال و آزادماهیران Papoutsoglou et al.,

دورگهگیری در تعداد بیشماری از ماهیان برای افرزایش

 ،)1987; Brown et al., 1992بررراس دریرررایی

نرررخ رشررد ،دسررتکاری نسرربت جنسرری ،تولیررد حیوانررات

 ،)Papoutsoglou et al., 1998کفشررک ماهیرران

عقیم ،بهبود کیفیت گوشت ،افرزایش مقاومرت در برابرر

 ،)Duan et al., 2011تیالپیرررا ،)Ridha, 2006

بیماری و افزایش تحمل شرای زیست محیطری اسرتفاده

گربررهماهیرران  ،)Rahman et al., 2006کپورماهیرران

میشود )Bartley et al., 2001م

 )Zarski et al., 2008و ماهیرررران خاویرررراری
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 )Rafatnezhad et al., 2008; Li et al., 2012انجرام
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تامینکننرده بزشری از نیازهرای منرابع پروتئینری دریرایی

دورگهها از استزر خاکی به  3مززن فرایبرگالس 3444

هستند ،دورگه ماش ماده × سرفید نرر Aspius aspius

لیتری انتقال یافتندم پس از اطمینان از عدم تلفرات ناشری

♂  )♀ × Rutilus frisiiمریتوانرد در ایرن راسرتا سرهم

از حمل و نقل ،همره ماهیران از لحرا سرالمت و وضرع

بسزایی داشته باشردم بررسریهرای اولیره حراکی از رشرد

اهری بررسری شرده و برا ترراکم اولیره  3کیلروگرم برر

مطلوب ،عرادتپرذیری سرریع برا غرذای دسرتی ،تغذیره

مترمکعب جهت عادتدهی آنها با غذای دستی و تطاب

مناسب ،درصد بقای باال و سازگاری مطلروب برا محری

با شررای آزمرایش بره مردت  34روز در مزرازن بترونی

پرورشی در این دورگه مریباشرد Falahatkar et al.,

مدور با رفیت تقریبی  644لیتر توزیع شردندم فتوپریرود

 )2013کرره تفرراوتهررای قابررل ترروجهی را در مقایسرره بررا

طبیعی و جریان مرداوم آب برا دبری  8/83 ± 4/43لیترر

والدین نشان میدهد ،از این رو مریتوانرد شررای رشرد

بر دقیقه) برای همه مزازن آزمایشی برقرار بودم

ضررعیف مرراهی سررفید و عرردم پرررورش مرراهی مرراش در
سیستمهای پرورشری را جبرران نمایرد و بره عنروان یرک
دورگه مناسب برای آبزیپروری مطرح گرددم با وجرود

جدول  :9ترکیبات غذای تجاری مورد استفاده در تغذیه ماهیان
دورگه حاصل از تالقی ماش ماده × سفید نر Aspius aspius

♂ )♀ × Rutilus frisii

ایررن ،معرفرری آن نیازمنررد یکسررری مطالعررات در جهررت

ترکیبات غذا

تعیین نیازمندیهای اولیه برای پرورش بازاری میباشردم

رطوبت حداکثر) )%

94

بنابراین تعیین تراکم بهینه به منظور پرورش ایرن دورگره

پروتئین خام )%

44

میتواند در اولویت بررسری اینگونره نیازمنردیهرا قررار

رربی خام )%

98

فیبر خام )%

3/0

خاکستر خام )%

1

کررارایی غررذا در دورگرره مرراش مرراده × سررفید نررر انجررام

عصاره عاری از ازت )%

94

کلسیم )%

3/3

گرفتم

فسفر )%

4/3

ویتامین )IU A

3044

ویتامین )IU D3

3444

ویتامین )IU E

980

انرژی قابل هضم کیلوکالری بر مگاژول)

4644

گیردم بدین منظور این مطالعه با هدف تاثیر ترراکمهرای
پرورش ری مزتلررف بررر عملکرررد رشررد ،میررزان تغذیرره و

مواد و روشها
این مطالعه در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان
دریایی شادروان دکترر یوسرفپرور سریاهکل ،گریالن،
ایررران) از مهررر تررا آذر  9313انجررام شرردم در فررروردین

9

مقدار

9غذای اکسترود قزلآال اصفهان مکمل ،اصفهان ،ایران) ،با قطر
تقریبی  0/0میلیمتر ،ساخته شده برای مرحله رشد )G2 3

 ،9319دورگههای آزمایشی از یک مولد ماده ماش برا
دو مرحله تزری ) و سره مولرد نرر سرفید بردون تزریر )

این مطالعه در قالب یک طرح کامال تصرادفی در 0

تولیررد شرردند و الروهررای حاصررله برره منظررور تغذیرره و

تیمار به مدت  8هفته انجرام شردم ترراکمهرای آزمایشری

پررررورش بررره اسرررتزرهای خررراکی منتقرررل گردیدنرررد

برای ماهیانی با وزن متوس اولیه  64/49 ± 4/44گررم،
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 84 ،64 ،44و  944عدد مراهی در هرر مزرزن) لحرا و

تعداد ماهیان در انتهای دوره

برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شدم تغذیره ماهیران

برای بررسی عملکرد تغذیه ،مقدار غرذای مصررفی

به صورت دسرتی و برر اسراس اشرتها سره وعرده در روز

ماهیان به صورت روزانره برا تررازوی دیجیترال برا دقرت

ساعات  90 ،94و  )34و با اسرتفاده از غرذای اکسرترود

 4/49گرم مردل  )A&D, LTD., Japan 5.0.9تروزین

تجاری قرزلآال جردول  )9انجرام شردم سریفون مزرازن

و ثبت شد و در انتها شاخصهای تغذیه بررای هرر تیمرار

روزانه یک سراعت قبرل از غرذادهی بره منظرور حرذف

آزمایشی با استفاده از فرمولهرای زیرر محاسربه گردیرد

غذای خورده نشده احتمالی و فضوالت ماهی از سیسرتم

Papoutsoglou et al., 1998; Trenzado et al.,

پرورشی انجام گرفت و پس از آن عم هر مززن بررای
حفظ تراکمهای آزمایشی بررسی و تنظیم شدم
برای بررسی عملکرد رشد ،ماهیان هر  3هفته یکبار
 34ساعت پس از قطرع غرذادهی در  344میلریگررم برر
لیتررر پررودر گررل میزررک بیهرروش شرردند و برره صررورت
انفرادی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت یک گررم
[ترروزین ترروان سررنجش محررک) ،کررری ،ایررران مررورد
زیستسنجی قرار گرفتنرد و سرپس شراخصهرای رشرد
برای هر تراکم آزمایشی طب معادالت زیر محاسبه شرد
Abdullah et al., 1987; Rafatnezhad et al.,

;:)2008
WG (g) = Wf - Wi
 :WGافزایش وزن گرم) :Wi ،وزن اولیره گررم):Wf ،

وزن نهایی گرم)

:)2006
FI (g.Fish-1) = FC / Nf

 :FIمقدار غذای خورده شده هر مراهی گررم  /مراهی)،
 :FCمقدار کل غذای مصرف شده در طول دوره گرم)
FE (%) = WG / FI

 :FEکارایی غذا درصد)
PER = WG / FI ×P

 :PERنرخ برازده پرروتئین :P ،مقردار پرروتئین مصررف
شده برای هر ماهی
LER = WG / FI × L

 :LERنرخ بازده رربی :L ،مقدار رربری مصررف شرده
برای هر ماهی
در طررول دوره آزمررایش ،پارامترهررای آب از قبیررل
دما ،اکسیژن محلول و  pHبه صورت روزانه و با استفاده
از اکسریمترر مردل Lutron, Taipei, YK-2001DO

 )Taiwanو آمونیرراک ،نیترررات و نیتریررت برره صررورت

ADG (%) = 100 × (Wf – Wi) / Wi × T
 :ADGدرصد رشد روزانه درصد) :T ،تعداد روزهرای

هفتگررری بررره روش اسرررتاندارد برررا اسرررتفاده از دسرررتگاه

آزمایش

اسپکتروفتومتر و به ترتیب در طول مویهرای 494 ،430

SGR (%.Day-1) = 100 × (Ln Wf – Ln Wi) / T
 :SGRنررخ رشرد ویرژه درصرد  /روز) Ln Wi ،و Ln

 :Wfلگاریتم طبیعی میانگین وزن های اولیه و نهایی
CF = 100 × Wf / (Lf)3

 :CFشاخص وضعیت :Lf ،طول کل نهایی سانتیمتر)
)SR (%) = 100 × (Nf / Ni

و  034نانومتر اندازهگیری و ثبت شدندم
برای تجزیره و تحلیرل آمراری ،ابتردا نرمررال برودن
دادهها با استفاده از آزمرون  Kolmogorov-Smirnovو
همگن بودن واریانسهرا برا اسرتفاده از آزمرون Levene

مورد بررسی قرار گرفتندم دادههای غیر نرمرال بره روش
لگرراریتم  94نرمررال شرردندم تجزیرره و تحلیررل دادههررای
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 :SRدرصد بقا :Ni ،تعرداد ماهیران در ابتردای دوره:Nf ،
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 )One-Way ANOVAو بررا اسررتفاده از آزمررون رنررد

مترمکعب به دست آمد )P>4/40م شراخصهرای رشرد

دامنهای  Tukeyانجام شدم اختالفات بین میانگین دادهها

از قبیل میزان افزایش وزن ،درصرد رشرد روزانره و نررخ

در تیمارهای مزتلف با سطح اطمینران  % 10تعیرین شردم

رشد ویژه با باال رفتن ترراکم افرزایش یافرت و اخرتالف

تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرمافرزار version 16,

معنرریداری را بررین تررراکمهررای  3و  94کیلرروگرم بررر

 SPSS )Chicago, IL, USAانجام شدم همه مقرادیر بره

مترمکعب نشان داد )P>4/40م بیشترین مقدار شراخص

صورت میانگین  ±خطای استاندارد  )SEبیان شدهاندم

وضعیت در تراکمهای  8و  94کیلوگرم بر مترمکعب به
دست آمد که به طور معنریداری برا ترراکم  3کیلروگرم

نتایج

بر مترمکعب متفاوت بود )P>4/40م درصد بقا در همره

نتایج حاصل از مطالعه عملکرد رشد ماهیران طری 8

گروههای آزمایشی  % 944بودم

هفته پرورش در تراکمهای مزتلف آزمایشی در جدول
 3آمررده اسررتم کمترررین و بیشررترین میررانگین وزن برردن
جدول  :3شاخصهای رشد در تراکمهای مزتلف آزمایشی ماهیان دورگه حاصل از تالقی ماش ماده × سفید نر
♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiطی  06روز دوره پرورش میانگین  ±خطای استاندارد)
تراکمهای آزمایشی کیلوگرم بر مترمکعب)

شاخصهای رشد

3

4

6

8

94

وزن نهایی گرم)

63/08 ± 9/33b

68/69 ± 9/33ab

61/43 ± 9/43ab

34/98 ± 9/44ab

33/00 ± 4/89a

طول کل سانتیمتر)

34/34 ± 4/93

34/33 ± 4/93

34/84 ± 4/41

34/84 ± 4/94

39/43 ± 4/43

افزایش وزن گرم)

3/40 ± 9/38

8/3 ± 9/43

8/11 ± 4/34

1/18 ± 4/63

93/46 ± 4/19

b

ab

ab

ab

a

درصد رشد روزانه )%

4/39 ± 4/44b

4/34 ± 4/34ab

4/36 ± 4/49ab

4/34 ± 4/43ab

4/30 ± 4/43a

نرخ رشد ویژه  /%روز)

4/91 ± 4/43

4/33 ± 4/43

4/30 ± 4/49

4/33 ± 4/43

4/33 ± 4/43

b

ab

ab

ab

a

شاخص وضعیت

4/36 ± 4/44b

4/33 ± 4/44ab

4/33 ± 4/44ab

4/38 ± 4/44a

4/38 ± 4/44a

بقا )%

944

944

944

944

944

وضعیت تغذیه و کارایی غذا در ماهیان قرار گرفتره

)P>4/40م کارایی غذا ،نرخ بازده پروتئین و نرخ بازده

در تراکمهای مزتلف آزمایشی در جردول  3نشران داده

رربی در بین تراکمهای مزتلرف تقریبرا مشرابه بودنرد و

شررده اسررتم کمترررین میررزان مصرررف غررذا در تررراکم 3

هیچ اختالف معنیداری را نشان ندادند )P<4/40م

کیلوگرم بر مترمکعرب و بیشرترین میرزان در ترراکم 94

نتررایج حاصررل از انرردازهگیررری پارامترهررای آب

کیلرروگرم بررر مترمکعررب برره دسررت آمررد و اخررتالف

جدول  )4نشان داد کره هریچ اخرتالف معنریداری برین

معنررریداری را برررین تیمارهرررای مزتلرررف نشررران داد

تیمارها وجود ندارد )P<4/40م
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جدول  :3مقدار مصرف و کارایی غذا در تراکمهای مزتلف آزمایشی ماهیان دورگه حاصل از تالقی ماش ماده × سفید نر
♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiطی  06روز دوره پرورش میانگین  ±خطای استاندارد)
شاخصهای تغذیه

3

4

6

8

94

مصرف غذا گرم /ماهی)

96/86 ± 9/81c

91/44 ± 9/41bc

34/44 ± 4/31ab

34/31 ± 9/33ab

36/49 ± 9/06a

کارایی غذا )%

49/34 ± 4/03

49/86 ± 3/31

36/83 ± 4/03

49/36 ± 3/39

40/63 ± 3/46

نرخ بازده پروتئین

9/43 ± 4/99

9/44 ± 4/43

4/13 ± 4/49

9/43 ± 4/46

9/94 ± 4/40

نرخ بازده رربی

3/31 ± 4/30

3/33 ± 4/90

3/44 ± 4/43

3/31 ± 4/93

3/04 ± 4/99

جدول  :4پارامترهای آب در تراکمهای مزتلف آزمایشی ماهیان دورگه حاصل از تالقی ماش ماده × سفید نر
♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiطی  06روز دوره پرورش میانگین  ±خطای استاندارد)
پارامترهای آب

تراکمهای آزمایشی کیلوگرم بر مترمکعب)
3

4

6

8

94

دما درجه سانتیگراد)

93/01 ± 4/66

93/66 ± 4/66

93/63 ± 4/66

93/63 ± 4/66

93/61 ± 4/68

اکسیژن محلول میلیگرم بر لیتر)

3/40 ± 4/98

3/40 ± 4/30

6/18 ± 4/33

6/83 ± 4/98

6/89 ± 4/98

pH

3/13 ± 4/93

3/83 ± 4/93

3/36 ± 4/94

3/33 ± 4/99

3/38 ± 4/93

آمونیاک کل میلیگرم بر لیتر)

4/98 ± 4/43

4/30 ± 4/48

4/33 ± 4/44

4/38 ± 4/44

4/33 ± 4/43

نیترات کل میلیگرم بر لیتر)

3/93 ± 4/48

9/18 ± 4/49

9/16 ± 4/44

9/18 ± 4/93

9/1 ± 4/44

نیتریت کل میلیگرم بر لیتر)

4

4

4

4

4

بحث

رنگینکمان  ،)Papoutsoglou et al., 1987توربروت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یرک رابطره خطری

 ،)Irwin, et al., 1999تیالپیای نیرل ،)Ridha, 2006

مستقیم برین ترراکمهرای مزتلرف آزمایشری و عملکررد

سرریم دریررایی سررفید ،)Karakatsouli et al., 2007

رشد ماهیان وجود دارد ،بهطوریکه کمترین و بیشرترین

فیرلمراهی  ،)Rafatnezhad et al., 2008مراهی مراش

میانگین وزن بدن و به دنبال آن ،شراخصهرای رشرد بره

 ،)Żarski et al., 2008کراراس

ترتیب در تراکمهای  3و  94کیلوگرم برر مترمکعرب بره

 )2010و کفشرررک ژاپنررری )Duan et al., 2011

دست آمدم از آنجاییکه رابطره پیچیردهای برین ترراکم،

تراکمهای باال اثرات منفی بر روی نررخ رشرد برر جرای

رشد و متابولیسم ماهیان وجرود دارد ،تفسریر ایرن پاسرخ

گذاشته است ،در حالیکه در برخی دیگرر از ماهیران از

دورگه ماش و سفید بره ترراکمهرای مزتلرف مریتوانرد

جمله ماهی رار قطب شمال ;Jorgensen et al., 1993

مشکل باشدم با وجود این ،به نظر میرسد که این پاسرخ

 ،)Brännäs and Linnér, 2000گربه ماهی آب شیرین

هرر گونره باشرد Papoutsoglou et al.,

مناط گرمسیری  ،)Khan, 1994باس دریایی اروپرایی

1998; Rowland et al., 2006; Merino et al.,
 ،)2007بهطوریکه در برخی از ماهیان ماننرد قرزلآالی

 ،)Papoutsoglou et al., 1998گربه مراهی آفریقرایی

ماهیان خا

Tolussi et al.,

 )Toko et al., 2007و هامور )Pirozzi et al., 2009
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اثر تراکم بر شاخصهای رشد ،کارایی غذا و کیفیت آب در دورگه حاصل از ممم

تحررت ترراثیر قرررار داده اسررت کرره بررا نتررایج ایررن مطالعرره

)1998م

مطابقت داردم عالوه بر این ،پاسخ مذکور میتواند بسرته

هرریچ رفتررار تهرراجمی و غالبیررت در بررین ماهیرران

به سن ،سایز ،برخی از فاکتورهای خارجی از قبیرل نررخ

تراکمهای مزتلف در طول دوره پرورش مشاهده نشردم

تغذیه و پارامترهرای آب و همچنرین برازههرای مزتلرف

با وجود ایرن بره نظرر مریرسرد کره عملکررد رشرد ایرن

ترراکم متفراوت باشرد Khan, 1994; Irwin et al.,

دورگه ناشی از تعامالت اجتماعی در بین ماهیران باشردم

)1999; Portz et al., 2006; Wocher et al., 2011م

رفتار شنای گروهی ماهیان یکری از تعرامالت اجتمراعی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کارایی غرذا ،نررخ

در اکوسیستررررمهررای آبرری محسرروب مرریش ررود کرره از

بازده پروتئین و نرخ بازده رربی تحت تاثیر ترراکمهرای

مزیررتهررای ویررژه آن اجتنرراب از شررکارری مرریباشررد

مزتلف آزمایشی قرار نگرفتند ،درحالیکه مقردار غرذای

)Martins et al., 2012م این رفترار همگرام برا کراهش

خورده شده در تراکمهای باال به طرور قابرل مالحظرهای

رفتار تهاجمی در ماهیان میتواند به طور برالقوه اسرترس

بیشتر از تراکمهای پایین به دست آمدم شاخص وضعیت

فیزیولوژیررک را در تررراکمهررای برراال کرراهش دهررد و

در تراکمهای  8و  94کیلروگرم برر مترمکعرب بیشرتر از

گزارش شده است که مریتوانرد برا حفرظ انررژی ،نررخ

سایر تراکمها بود کره مریتوانرد نشران دهنرده عملکررد

رشد را در ماهی رار قطب شمال افزایش دهد Brown

مطلوبتر ماهیان در دو تراکم باالتر باشدم

)et al., 1992; Brännäs and Linnér, 2000م بره نظرر

پررارامترهررای آب در همرره مزررازن پرورشرری تقریبررا

میرسد که ایرن اشرکال انسرجام اجتمراعی مریتوانرد برا

مشابه بود و به نظر میرسرد کره میرزان اکسریژن محلرول

کاهش هوشیاری ماهیان برای تشزیص شکارری منجرر

 6/89–3/40میلیگرم بر لیتر) در همره تیمارهرا در حرد

به تغییرات قابل توجهی در تغذیه و رفتار آنها در ترراکم

ایدهآل بوده استم عالوه بر این ،ترکیبات نیتروژنی آب

باالتر از یک حد معین شود ،به طروریکره در زیرر ایرن

تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت که این امر میتواند ناشی

حد آستانه ممکرن اسرت بره علرت براال رفرتن هوشریاری

از مصرف غذای کمتر به دلیل دمای پایین آب باشد که

نسبت به شکارریان ،افرزایش فعالیرت عمرومی و تغذیره

خود منجر به کاهش دفع فضوالت توس مراهی شرده و

ناکارآمد را سبب گردد )Pirozzi et al., 2009م با این

تولید ترکیبات نیتروژنی کمتری را در پی خواهد داشت

وجود ،این رفتار در دورگه ماش و سفید یک فرضیه برر

و یا ممکن است به علرت نررخ تعرویو روزانره مناسرب

اساس مشاهدات مطالعه حاضر تلقی مریشرود و نیازمنرد

آب مزازن باشردم مطالعرات نشران دادهانرد کره کراهش

بررسیهای بیشتری میباشدم

اکسیژن محلرول و افرزایش متابولیرتهرای نیتروژنری در

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مولدین این

تراکم باالی پرورش فیل ماهی میتواند دلیلی بر کاهش

دورگه دو گونه وحشی بروده کره یافترههرای انردکی در

Rafatnezhad and

پرورش و تغذیه آنها در محی اسارت موجود

عملکررد رشرد ایرن مراهی باشرد

خصو

 )Falahatkar, 2011درحالیکررره ایرررن تغییررررات در

میباشدم اما اطالعات موجود حاکی از آن است که این

پارامترهای آب هیچ تاثیر منفی بر روی نرخ رشرد براس

دو گونرره در زیسررتگاه طبیعرری خررود از رشررد مطلرروبی
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9189؛)Kottelat and Freyhof, 2007; Coad, 2014م

مهنرردس مکنررتخررواه ،مهنرردس رحمترری و مهنرردس

بررسیهای اولیه نشان دادهاند که این دورگه بر خرالف

موسیپور و تمرامی کسرانی کره در جهرت اجررای ایرن

والدین خود توانسته به خوبی در محی اسرارت رشرد و

پروژه از حمایت بیدریغشان بهرهمنرد برودهایرم ،کمرال

از غذای تجاری تغذیه نمایردم برا ایرن حرال ،نررخ رشرد

تشرررکر را داریرررمم همچنرررین از صرررندوق حمایرررت از

پایین دورگه ماش و سفید در مطالعه حاضر ممکن است

پژوهشگران و فناوران کشور جهت حمایرتهرای مرالی

در ارتبرراح بررا دمررای پررایین آب  93/33 ± 4/33درجرره

این مطالعه پروژه شماره  )13494933سپاسگزاریمم

سانتیگراد) در طول دوره پرورش و تغذیه با یک جیرره
منابع

غیر منطب با نیازمندیهای غذایی آن باشدم
به طور کلی نترایج ایرن تحقیر نشران مریدهرد کره
همبستگی مثبتی بین عملکرد رشد و تراکمهای پررورش
وجود دارد و نشان دهنده آن است که تراکمهای براالتر
از  94کیلوگرم برر مترمکعرب مریتوانرد بررای پررورش
دورگرره مرراش و سررفید مناسررب باشرردم بررا وجررود ایررن،
بررسیهای بیشرتری بررای درک فاکتورهرای دخیرل در
رشررد و متابولیسررم ایررن دورگرره جدیررد در تررراکمهررای
مزتلف نیاز است که میتوان به مطالعاتی از قبیرل رفترار
گروهی این دورگه در محی پرورشی ،پرورش متراکم
در شرای دمایی بهینه و تغذیه از جیررههرای متناسرب برا
نیازمندی غذایی آنها و همچنین پررورش در اسرتزرهای
خاکی به صورت تک و یا رند گونهای اشاره کرردم در
صورتیکه این دورگره در مقیراس تجراری و در سرنین و
اندازههای مزتلف در شرای مترراکم بره رشرد مطلروبی
دست یابد ،میتواند بره عنروان یرک مراهی پرورشری در
کنار سایر کپورماهیان مطرح گرددم

سپاسگزاری
بدینوسیله از کارشناسان و کرارگران محتررم مرکرز
تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریرایی شرادروان دکترر

9م

عبدلی ،ام9338 ،م ماهیان آبهای داخلری ایررانم مروزه
طبیعی و حیات وحش ایران338 ،

م
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