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چکیده
الرو فیل ماهی ( )Huso husoبا میانگین وزنی  93/49 ± 2/82میلیگرم و تراکم  8عدد در لیتر با سه تکرار ( 233قطعه
ماهی در هر حوضچه) به میزان  93درصد از وزن بدن در روز به مدت  22روز با استفاده از دافنی ماگنا ،ناپلی آرتمیا اورمیانا و
مخلوط آنها ( 23درصد وزنی دافنی و  23درصد وزنی آرتمیا) در قالب یک طرح کامال تصادفی مورد تغذیه قرار گرفتند .در
شروع و پایان آزمایش ،ماهیان بطور انفرادی توزین شدند .ترکیب تقریبی الشه نمونه های ماهی تعیین گردید .بیشترین
پروتئین ( 07/03درصد) و چربی خام الشه ( 2/29درصد) در تیمار آرتمیا بدست آمد .که به ترتیب تفاوت معنی داری را با
تیمار دافنی و مخلوط آرتمیا و دافنی نشان دادند ( .)P3/32اختالف معنی داری بین تیمارها در خصوص ارزش تولید
پروتئین ،چربی و انرژی مشاهده شد ( .)P3/32باالترین م قدار انرژی ابقاء شده بر مبنای پروتئین ( 29/07ژول در روز) و
چربی ( 24/24ژول در روز) در تیمار دافنی بدست آمد .بهترین وزن نهایی ( 229/22میلیگرم) و ضریب تبدیل غذایی 8/23
در تیمار دافنی مشاهده گردید .حداکثر نرخ رشد ویژه بر مبنای پروتئین ( ،)SGRPچربی ( )SGRlو انرژی ( )SGReدر
تیمار الروهای فیل ماهی تغذیه شده از دافنی بدست آمد .نتایج این آزمایش نشان داد که توانایی الرو فیل ماهی در استفاده از
دافنی ماگنا ،ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها ،متفاوت بوده و دافنی تاثیر مناسب تری بر ارتقاء پارامترهای رشد در الرو فیل
ماهی نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود.
کلمات کلیدی :الرو فیل ماهی ،دافنی ماگنا ،ناپلی آرتمیا اورمیانا ،ارزش تولید انرژی ،انرژی ابقاء شده بر مبنای پروتئین
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مقدمه
علیرغم پیشرفت های اخیری که در خصوص تولید
جیرهای فرموله شده برای تغذیه الروهای ماهیان پرورشی
صورت پذیرفته است ،با این وجود هنوز هم برای تغذیه
اولیه اغلب ماهیان در دوره الروی ،غذاهای زنده از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار هستند .غذاهای زنده به عنوان یکی
از مهمترین موارد در تغذیه الروهای ماهیان پرورشی
قلمداد شده ،خصوصا این موضوع در زمانی که الروهای
ماهیان دریایی که از نظر تکامل جنینی هنوز ناقص
هستند ،از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
جیره های آغازین حاوی مواد مغذی مناسب ،برای
موفقیت در پروش الروی بسیاری از گونه های ماهی
اهمیت داشته و شروع تغذیه خارجی به عنوان یک دوره
بحرانی بسیار مهم در تولید آبزیان تلقی گردیده
( )Conceição, et al. 1998و عبور با موفقیت از این
مرحله بحرانی تا حد زیادی بستگی به نوع غذای مورد
استفاده دارد.
یکی از مهمترین جنبه های بکارگیری غذاهای زنده نظیر
دافنی و آرتمیا در الروهای ماهیانی که جهت رها سازی به
منابع آبی به منظور بازسازی ذخایر پرورش داده می شوند،
ایجاد رفتار شکارچی در آنها می باشد .با توجه به اینکه در
سال های اخیر بیشتر متخصصین تغذیه آبزیان تمایل
زیادی به استفاده از ریزجیره ها در تغذیه الروهای ماهیان
دارند ،با این وجود به علت عدم تغذیه برخی از الروهای
ماهیان از ریز جیره ها و نیز به منظور تامین خوی
شکارچی گری این الروها ،هنوز هم استفاده از غذاهای
زنده از جایگاه ویژه ای در پرورش الروی این ماهیان
برخوردار می باشد (.)Shields et al. 2011
اندازه کوچک و عملکرد هضم نسبتا ضعیف الروهای
توسعه نیافته ماهیان دریایی باعث می شود که برای اغلب
گونه ها ،ریزجیره ها برای تغذیه اولیه آنها نامناسب باشند.
لذا در این مورد تنها راه حل مورد استفاده ،بکارگیری
طعمه های زنده نظیر روتیفر ،دافنی و آرتمیا می باشد که
در تغذیه اولیه الروها به عنوان غذای زنده بکار می روند
(.)Segner et al. 1994
آبزیان پرورشی تمایل دارند که در محیط های پرورشی از
غذاهای طبیعی استفاده نمایند .برخی از آبزیان در مراحل
الروی خود بایستی اجبارا از غذاهای زنده استفاده کنند.

بطور مثال اکثر الروهای ماهیان دریایی در سالن های
هچری از غذاهای فیتوپالنکتونی و یا زئوپالنکتونی که با
سایز دهانی آنها مطابقت دارد ،استفاده می کنند
(.)Conceição et al. 2007
بسیاری از الروهای تاسماهیان در دوران الروی قادر به
تغذیه از جیره های دستی نمی باشند ( Conceição et
 )al. 2008بنابراین با توجه به قابلیت باالی آنها در بهره
برداری از غذاهای زنده ،عموما از ناپلیوس آرتمیا و دافنی
جهت تغذیه آغازین آنها استفاده بعمل می آید.
کارآیی این طعمه های زنده بستگی زیادی به توانایی آنها
جهت در اختیار گذاشتن مقدار کافی از اسیدهای آمینه و
اسیدهای چرب غیر اشباع برای رشد و نمو الرو ماهیان
د ارد .از اینرو زئوپالنکتون های آب شور نظیر ناپلی آرتمیا
به عنوان طعمه زنده برای تغذیه آغازین الروهای ماهیان
دریایی ،به عنوان یک راهکار آشکار ،بکار گرفته می شوند.
یکی از موارد مهم ،مشکالتی است که در جهت تامین
مقادیر کافی از ارگانیزمهای زئوپالنکتون دریایی بخصوص
در فصول مختلف تولید الروهای ماهی وجود دارد .در
محیط های طبیعی ،زئوپالنکتون ها ،به عنوان ارگانیزم
های غذایی زنده برای الروهای ماهیان بشمار می روند و
در بسیاری از موارد این میکروارگانیزم ها در مرحله ناپلی،
غنی از اسیدهای چرب با زنجیره های طوالنی HUFA
بوده و عموما نسبت مناسبی از  DHA/EPAرا دارا می
باشند ( .)Naess et al. 1995تولید انبوه ماهیان
نوجوان با کیفیت باال در بسیاری از گونه های ماهی ،هنوز
هم وابسته به دانش محدود در مورد نیازهای غذایی آنان
می باشد (2001; Watanabe and Kiron, 1994
 )Shields,مطالعات هضم ،جذب و تشکیل مواد مغذی
در بدن الروهای ماهیان بوسیله چندین فاکتور محـدود
می شود .اول اینکه الروهای ماهیان اغلب کوچک بوده و
عموما این مورد به عنوان یک محدودیت در پرورش آنها
محسوب می گردد .دوم اینکه اندازه دهان آنها کوچک
بوده و نیاز به غذاهای با اندازه کوچک را دارند و این خود
مشکالتی را برای فناوری تولید ریزجیره برای الروهای
ماهیان دریایی ایجاد می کند (Rønnestad et 2001
 .)al.مورد دیگر این است که پذیرش ریزجیره های بدون
تحرک ،توسط الروهای اغلب ماهیان تجاری ،محدود بوده
و در اغلب آزمایشات تغذیه ای منجر به کاهش نرخ
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بلعیدن غذا گردیده است .بنابراین با توجه به برخی از
محدودیت های ذکر شده ،در خصوص برخی از الروهای
ماهیان به دلیل عدم پذیرش ریزجیره های فرموله شده،
اجبارا از غذاهای زنده استفاده می گردد .بهرحال استفاده
از غذاهای زنده در تغذیه الروهای ماهی دارای مشکالت
خاصی می باشد .بطور مثال تغییر ترکیب مواد مغذی
غذای زنده به استثناء برخی از ترکیبات چربی ،بسیار
مشکل می باشد ،در حالیکه در غذاهای فرموله شده امکان
تغییر ترکیبات مغذی جیره همسو با نیازهای الرو ماهی
وجود دارد ( Kolkovski, 2001; Conceição et al.
.)2003; Aragão et al. 2004
از سوی دیگر دانش موجود در خصوص نیازهای تغذیه ای
الروهای ماهیان دریایی هنوز هم محدود بوده و اغلب این
اطالعات کیفی است و اطالعات کمی کمتری وجود دارد.
عموما در مقایسه با ماهیان بزرگتر ،الرو ماهیان دریایی
توانایی کمتری را در هضم و یا جذب مواد غذایی پیچیده
دارند ( Rust, 2002; Rønnestad and
 ،)Conceição, 2005در حالیکه ماهیان دریایی از نرخ
رشد ویژه باالتری برخوردار هستند ( Conceição et
 ،)al. 1998این ظرفیت رشد باالی الروهای ماهیان
دریایی نشان می دهد که آنها در این مرحله از رشد خود
به اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ،HUFA
فسفولیپیدها و دیگر مواد مغذی نیاز دارند.
مطالعه پتانسیل های تغذیهای الرو فیل ماهی در بهره
برداری از مواد مغذی دافنی ( )Daphnia spو آرتمیا
اورمیانا ( )Artemia urmianaاز اهمیت ویژه ای
برخوردار است .دافنی از جمله زئوپالنکتون های مهم
آبهای شیرین بوده و با داشتن توانمندی هایی نظیر ارزش
غذایی و فیلتراسیون غیر انتخابی به عنوان یک ارگانیزم
ارزشمند در اهداف پرورش الروی آبزیان عملکرد بسیار
خوبی داشته و همچنین ناپلی آرتمیا بدلیل قابلیت
دسترسی ،ذخیره شدن و بسیاری از مزیت های غذایی و
کاربری آن بطور وسیع جهت پرورش الرو ماهیان دریایی و
سخت پوستان در تمامی جهان مورد استفاده قرار می
گیرد ( )Lavens and Sorgeloos, 1996این دو
زئوپالنکتون قابلیت خوبی را در تغذیه الروهای تاسماهیان
نیز دارا می باشد (جعفریان و همکاران2927 ،الف؛
جعفریان و همکاران.)2922 ،

تحقیقات مختلفی در ارتباط با این دو جانور آبزی در
تغذیه الروهای ماهی صورت گرفته که تمامی آنها نشان از
توانمندی این دو جانور آبزی می باشند .دافنی ماگنا (D.
 ) magnaبه عنوان غذای زنده جهت تغذیه الرو تاس
ماهی ایرانی (جعفریان و همکاران2927 ،الف) ،فیل ماهی
(جعفریان و همکاران2927 ،ب) و در تغذیه الروهای ماهی
قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
اثبات نمود که به عنوان یک غذای زنده مناسب از قابلیت
های تغذیه ای باالیی برخوردار می باشد (جعفریان و
همکاران .)2920 ،همچنین تحقیقات متعددی در ارتباط
با این دو غذای زنده در تغذیه الرو های ماهی صورت
گرفته که تمامی آنها نشان از توانمندی آنها می باشد.
الروهای تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus
تغذیه شده با ناپلی آرتمیا ارومیانا نشان داد که این ماهی
از پتانسیل باالیی در بهره برداری از ناپلی آرتمیا برخوردار
می باشد (جعفریان.)2922 ،
بنابراین بررسی چگونگی تغذیه و کیفیت منابع غذایی فیل
ماهی و همچنین مقایسه آن با الگوهای تغذیه ای و رشد
در دوره الروی این ماهی می تواند در شناخت عوامل
محدود کننده رشد و کارآیی تغذیه آن مفید بوده و با رفع
آنها به الگو های تغذیه ای مناسب برای این ماهی دست
یافت .در این خصوص مطالعات دامنه دار کمی صورت
گرفته و نیاز می باشد که تمامی موارد فوق بصورت
پیوسته و در زمینه هایی همچون فعالیت ویژه آنزیم های
گوارشی ،قابلیت هضم و جذب غذاهای زنده خورده شده
توسط این ماهیان و کارآیی تغذیه آنها بررسی و مورد
مطالعه قرار گیرد .لذا با توجه به پتانسیل های بسیار باالی
غذاهای زنده نظیر :ناپلی آرتمیا و دافنی در تغذیه الروهای
ماهیان و پرورش تجاری آنها ضرورت مطالعه هرچه بیشتر
کارآیی آنها در تغذیه ماهیان کامال آشکار میگردد
( .)Conceição et al. 1998بدین منظور تحقیق حاضر
به منظور مقایسه ناپلی آرتمیا اورمیانا و دافنی ماگنا در
روند رشد و تغذیه الرو فیلماهی در کارگاه تکثیر و پرورش
ماهیان خاویاری شهید مرجانی طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها
دافنی ماگنای مورد استفاده در این آزمایش ،از استخرهای
پرورش دافنی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
شهید مرجانی آق قالی گرگان تهیه گردید .دافنی ماگنای
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پرورش یافته در استخرهای خاکی ،با بکارگیری تورهای
مخصوص صید زئوپالنکتون ،صید و پس از جداسازی
گیاهان آبزی از آنها ،با استفاده از سطل های پالستیکی به
سالن پرورش الرو آن مرکز منتقل گردیدند .سپس دافنی
ها بالفاصله در حوضچه های فایبرگالسی کامال تمیز با
استفاده از آب شیرین برای چندین بار کامال شستشو شده
و پس از فیلتراسیون و آبکشی در پارچه توری با اندازه
چشمه  3/2میلیمتر ،به انکوباتورهای شیشه ای ویس با
حجم  2لیتر منتقل شده و تحت شرایط نوری  23وات بر
هر متر مربع ( )Michels and Mesters, 1998و
دمای  22 ± 2 oCنگهداری شدند .سپس در هر وعده از
زمان تغذیه به مقدار مورد نیاز از این ظروف شیشه ای به
پارچه های توری سیفون و پس از شستشو با آب شیرین
در اختیار الروهای فیل ماهی قرار گرفتند .سیست های
آرتمیا اورمیانا از مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی
ارومیه تهیه گردید .الیه کوریون سیست ها به طریقه
شیمیایی طی فرآیند کپسول زدایی ،جدا شد
( .)Sorgeloos et al. 1986تخم گشایی سیست های
کپسول زدایی شده با بکارگیری ظروف شیشه ای قیفی
شکل با حجم یک لیتر با استفاده از آب دریا ()93ppt
انجام پذیرفت .سیست ها پس از کپسول زدایی با تراکم 2
گرم در لیتر در ظروف شیشهای در دمای  ،93 oCشرایط
نوری ( 8333لوکس) و هوادهی انکوباسیون گردیدند
( .)Gomez-Gil et al. 1998بعد از  84ساعـــت،
ناپلی ها با استفاده از رفتار نورگرایی مثبت ،از سیست ها
جدا و با استفاده از صافی با چشمه  283میکرون ،سیفون
گردیدند.
در این آزمایش از الروهای فیل ماهی پس از جذب کیسه
زرده ،با میانگین وزنی  93/49 ± 2/82میلی گرم و طول
کل  24/24 ± 2/48میلی متر استفاده گردید 9 .تیمار
آزمایشی جهت این منظور در نظر گرفته شد و آزمایش در
قالب یک طرح کامال تصادفی اجرا گردید .الروهای فیل
ماهی از ناپلی آرتمیا اورمیانا در تیمار آرتمیا تغذیه نمودند.
در تیمار دافنی الروهای فیل ماهی از دافنی ماگنا تغذیه
شدند .همچنین در تیمار مخلوط دافنی و آرتمیا ،الروهای
فیل ماهی از مخلوط ناپلی آرتمیا اورمیانا و دافنی با نسبت
مساوی  23درصد وزنی تغذیه گردیدند .سیستم پرورشی
شامل  28حوضچه پالستیکی که هر یک با حجم آبگیری

 23لیتر بود و برای هر یک از تیمارها 9 ،تکرار در نظر
گرفته شد .تراکم ماهی در این حوضچه ها به میزان 8
قطعه در هر لیتر و با جریان آب یک لیتر در دقیقه ،هوا
دهی ثابت و شرایط نوری  28ساعت روشنایی و 28ساعت
تاریکی در سالن ونیرو کارگاه شهید مرجانی جایابی شدند.
تغذیه الروهای ماهی در تمامی تیمارهای آزمایشی ،روزانه
در  7نوبت و به فاصله زمانی  4ساعت انجام شد .نرخ
تغذیه روزانه الروهای فیل ماهی در تمامی تیمارها به
میزان  93درصد وزن توده زنده بدن ،از زئوپالنکتون های
ذکر شده صورت پذیرفت (شعبانپور .)2900 ،مقادیر غذای
خورده نشده در هر تیمار با استفاده از توری های با اندازه
چشمه  283میکرون ،جمع آوری و از کل وزن غذای
عرضه شده کسر گردیده و سرانجام مقدار غذای خورده
شده توسط الروهای ماهی در هر تیمار محاسبه گردید.
جهت آنالیز الشه دافنی ماگنا ،ناپلی آرتمیا اورمیانا در
مرحله اینستار  ،2مخلوط آنها و الرو تازه به تغذیه افتاده
فیل ماهی ،نمونه هایی به آزمایشگاه ارسال و مورد تجزیه
قرار گرفتند.
زیست سنجی الرو ها
در طول دوره آزمایش به فاصله هر هفته تعداد  23قطعه
از الروهای ماهی بطور تصادفی از هر حوضچه نمونه
برداری و میانگین طول و وزن آنها با استفاده از کولیس با
دقت  3/32میلی متر و ترازوی دیجیتالی با دقت 3/32
میلی گرم اندازه گیری و ثبت گردید .الروهای ماهی پس
از بیومتری به حوضچه های مربوطه برگردانده شدند.
معیارهای تغذیه ای
در انتهای دوره آزمایش تعداد  23قطعه الرو ماهی از هر
حوضچه فایبرگالس نمونه برداری و پس از انجماد در
فریزر به آزمایشگاه ارسال شدند .مطابق با استاندارد
 ،AOACمقدار پروتئین خام با تعیین مقدار نیتروژن کل
تعیین گردید ( .)Helland et al. 1996همچنین چربی
خام مطابق با روش سوکسله ،انرژی خام با استفاده از
دستگاه بمب کالریمتر ،رطوبت و ماده خشک الشه بطور
وزنی بعد از انجماد خشک برای مدت  84ساعت در آون
تعیین شدند ( .)Hevroy et al. 2005همچنین
خاکستر الشه دافنی و الروهای ماهی از طریق سوزاندن
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آنها در کوره در حرارت  733 oCتعیین گردید
( )Helland et al. 1996برخی از پارامترهای تغذیه ای
الروهای ماهی چالباش از جمله ارزش تولید پروتئین و
چربی ،نسبت کارآیی پروتئین و چربی ،ضریب تبدیل
غذایی و کارآیی تغذیه ،محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده در ارتباط با
معیارهای رشد و تغذیه الروهای ماهی ،با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه ،در قالب طرح کامال تصادفی و با استفاده
از نرم افزار  SPSS 18و آزمون دانکن در سطح 3/32
انجام پذیرفت.
نتایج
نتایج مربوط به مقادیر تقریبی ترکیبات شیمیایی الشه
الرو فیل ماهی در شروع مرحله تغذیه فعال ،ناپلی آرتمیا
اورمیانا و دافنی ماگنا آورده شده است (جدول  .)2نتایج
این تحقیق نشان داد که تغذیه الرو فیل ماهی از ناپلی

آرتمیا اورمیانا ،دافنی ماگنا و مخلوط آنها توانست ترکیبات
بیوشیمیایی الشه این ماهی را تغییر دهد (جدول  .)8ماده
خشک الشه الرو فیل ماهی در تمامی تیمارهای آزمایشی
اختالف معنی داری را نشان نداد ( )P>3/32در حالیکه
باالترین مقدار ماده خشک الشه ( 0/23درصد) در تیمار
تغذیه شده ناپلی آرتمیا بدست آمد .همچنین باالترین
متوسط پروتئین خام الشه ( 07/0درصد) در الروهای
ماهی تغذیه شده از ناپلی آرتمیا تعیین گردید و با
الروهای ماهی در تیمار تغذیه با دافنی اختالف معنی
داری را نشان داد ( .)P3/32چربی خام الشه در
الروهای فیل ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا دارای سطح
باالتری ( 2/29درصد) بود و با تیمار تغذیه شده از مخلوط
دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا اورمیانا که از حداقل میزان
چربی خام الشه ( 7/28درصد) برخوردار بود ،اختالف
معنی داری را نشان داد ( .)P3/32همچنین بیشترین
مقدار انرژی خام الشه ( 4223کالری بر گرم) الروها در
تیمار تغذیه شده از ناپلی آرتمیا بدست آمد و با تیمارهای
دیگر اختالف معنی دار ( )P3/32داشت.

جدول  -3مقادیر تقریبی ترکیبات شیمیایی الشه الرو فیل ماهی در شروع تغذیه فعال ،دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا اورمیانا.
جانور آبزی
ترکیب الشه

پروتئین خام (درصد)
چربی خام (درصد)
انرژی خام (کالری بر گرم)
ماده خشک (درصد)
رطوبت (درصد)
خاکستر (درصد)

دافنی ماگنا

ناپلی آرتمیا در
مرحله اینستار 3

27/29 ± 7/72
82/83 ± 8/87
4080/42 ± 222/22
2/32 ± 2/49
23/22 ± 4/20
9/02 ± 3/32

92/72 ± 8/24
84/22 ± 9/03
4232/84 ± 832/83
4/22 ± 3/82
22/32 ± 0/42
82/22 ± 8/7

کمترین میزان خاکستر الشه الروهای فیل ماهی (2/29
درصد) در تیمار تغذیه شده با دافنی ماگنا و باالترین
میزان آن ( 0/79درصد) در تیمار تغذیه شده با ناپلی
آرتمیا مشاهده شد و الروهای ماهی در تیمارهای تغذیه
شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا

مخلوط ناپلی آرتمیا و

الرو فیل ماهی

دافنی ماگنا

در شروع تغذیه فعال

42/98 ± 4/20
88/42 ± 8/22
4082/84 ± 998/89
7/22 ±3 /22
24/22 ± 2/70
24/2 ± 9/92

74/78 ± 2/42
29/74 ± 8/28
4272 ± 483
2/32 ± 2/22
23/22 ± 2/82
8/23 ± 3/22

با تیمار تغذیه شده با دافنی ماگنا اختالف معنی داری
( )P3/32را نشان دادند.

تغذیه و بیوشیمی آبزیان (سال اول ،شماره دوم ،پاییز07 /)3131

جدول  -7تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی الشه الرو فیل ماهی در تیمارهای مختلف مورد آزمایش.
ماده خشک

ترکیب الشه
تیمارهای آزمایشی

پروتئین خام

(درصد)

(درصد)

a

انرژی خام

(درصد)

a

0/23±2/83
0/23±3/08 a
7/89±2/27 a

تغذیه با ناپلی آرتمیا
تغذیه با دافنی
تغذیه با دافنی و آرتمیا

چربی خام

(کالری بر گرم)

a

07/03±3/42
09/83±2/23 b
02/29±3/20 ab

a

2/29±3/97
0/72±2/32 ab
7/28±3/23 b

در بین تیمارهای آزمایشی الروهای فیل ماهی در
تیمارهای تغذیه شده با دافنی و مخلوط آرتمیا و دافنی،
کمترین میزان وزن نهایی ( 222/98میلیگرم) و باالترین
ضریب تبدیل غذایی ( )9/20را دارا بوده و با دو تیمار

خاکستر

4223±92
4772±78 b
4720 ±27 b

(درصد)
a

0/79 ± 3/83
2/29 ± 3/92 b
7/23±3/29 a

تغذیه شده از دافنی در مقایسه با دو تیمار دیگر از سطح
باالتری برخوردار بوده و با آن اختالف معنی دار نشان داد
( .)P3/32باالترین میزان ارزش تولید پروتئین (،)2/39
چربی ( )3/83و انرژی ( )3/28در الروهای ماهی در تیمار

دیگر اختالف معنی داری را نشان دادند (.)P3/32
نسبت کارآیی پروتئین و چربی در الروهای فیل ماهی

تغذیه از دافنی ماگنا مشاهده گردید (.)P3/32

جدول  -1تغییرات معیارهای تغذیه ای الرو فیل ماهی در تیمارهای مختلف آزمایشی.
معیارتغذیه ای
تیمارهای آزمایشی

تغذیه با ناپلی آرتمیا
تغذیه با دافنی
تغذیه با دافنی و آرتمیا

وزن نهایی

ضریب تبدیل

نسبت کارآیی

(میلی گرم)

غذایی

پروتئین

b

222/98±29/23
229/22±24/82 a
223/22±83/92 a

a

9/20±3/20
8/23±3/82 b
8/22±3/97 b

نسبت کارآیی

ارزش تولید

چربی

c

7/00±3/22
82/24±2/70 a
28/22±2/94 b

c

22/24±2/99
94/83±8/72 a
87/22±8/24 b

ارزش تولید

پروتئین
c

3/94±3/39
2/39±3/37 a
3/42±3/37 b

چربی
b

3/28±3/32
3/83±3/38 a
3/28±3/32 b

حروف التین غیر مشترک در هر ستون ،نشانه معنی دار بودن می باشد (.)P>3/32

ادامه جدول 1
معیار تغذیه ای

ارزش تولید

انرژی ابقاء شده

انرژی ابقاء شده بر

نرخ رشد ویژه

نرخ رشد ویژه

نرخ رشد ویژه بر

انرژی

بر مبنای پروتئین

مبنای چربی (ژول

بر مبنای پروتئین

بر مبنای چربی

مبنای انرژی

(ژول در روز)

در روز)

تیمارهای آزمایشی

تغذیه با ناپلی آرتمیا

c

3/84±3/38

تغذیه با دافنی

a

3/28±3/32

تغذیه با دافنی و آرتمیا

3/80±3/34 b

a

22/72±2/83

a

29/07±2/80

23/22±2/47 b

(درصد)

a

48/27±9/00

a

42/24±9/20

94/92±9/23 b

b

28/23±3/79

a

29/22±203

22/28±3/00 b

(درصد)
a

82/27±3/79

a

82/22±3/20

87/22±3/00 b

(درصد)
a

23/48±3/74

a

22/29±3/22

2/00±3/07 b

حروف التین غیر مشترک در هر ستون ،نشانه معنی دار بودن می باشد (.)P>3/32

همچنین الروهای فیل ماهی تغذیه شده از دافنی ماگنا
نشان دادند که از بیشترین متوسط انرژی ابقاء شده بر
مبنای پروتئین ( 29/07ژول در روز) و چربی ( 42/24ژول
در روز) برخوردار بوده و با تیمار تغذیه شده از مخلوط

کمترین متوسط نرخ رشد ویژه بر مبنای پروتئین (22/28
درصد) ،چربی ( 87/22درصد) و انرژی ( 2/00درصد) در
تیمار تغذیه شده با مخلوط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا
اورمیانا مشاهده گردید و با دو تیمار دیگر اختالف معنی

دافنی و آرتمیا اختالف معنی داری را داشتند (.)P3/32

داری را نشان داد (.)P3/32
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بحث
در این مطالعه قابلیتهای متفاوت الروهای فیل ماهی در
بهره برداری از سه ترکیب غذایی متفاوت کامال آشکار
گردید .با توجه به تفاوت در ترکیب بیوشیمیایی سه نوع
غذای انتخابی مورد آزمایش برای الروهای این ماهی و
همچنین آنزیم های گوارشی موجود در آنها بنظر میرسد
به عنوان عامل اصلی در بهره برداری متفاوت الروهای این
ماهی در استفاده از این منابع غذایی باشد (جعفریان،
 .)8337استفاده از غذای زنده در تغذیه الروهای ماهی
محدودیت های خاصی را دارا بوده و یکی از موارد مهم این
است که دستکاری ترکیبات شیمیایی طعمه زنده بسیار
مشکل می باشد ( .)Conceição et al. 2007بنابراین
دانش کنونی در ارتباط با نیازهای تغذیهای الرو ماهیان
هنوز هم محدود می باشد .الرو ماهیان عموما یک ظرفیت
ضعیفتری را در هضم و جذب ترکیبات غذایی پیچیده
دارا می باشند .بنابراین آنزیم های بدن طعمه زنده یک
نقش بسیار مهمی را در هضم مواد غذایی خورده شده و
عملکرد تغذیهای آنها دارد (.)Conceição et al. 2007
علیرغم پیشرفت های اخیری که در خصوص تولید
جیرهای فرموله شده برای تغذیه الروهای ماهیان پرورشی
صورت پذیرفته است ،با این وجود هنوز هم برای تغذیه
اولیه اغلب ماهیان در دوره الروی ،غذاهای زنده از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار هستند .کیفیت غذای زنده برای
رشد و بقاء الروهای ماهی تغذیه کننده از آنها بسیار
اهمیت دارد (.)Shields et al. 2011
در تیمار تغذیه شده با دافنی ،الروهای فیل ماهی نشان
دادند که در مقایسه با دو تیمار دیگر از وزن نهایی باالتری
برخوردار هستند .هرچند میزان پروتئین و چربی خام
ال شه دافنی کمتر از آرتمیا و مخلوط دافنی و آرتمیا بود،
ولی در فرآیند تغذیه نشان دادند که موجب افزایش معنی
داری در وزن الروهای فیل ماهی گردیدند .در این
خصوص یکی از دالیل مهم می تواند اندازه بزرگ دافنی
در مقایسه با ناپلی آرتمیا باشد که الروهای فیل ماهی با
صرف انرژ ی کمتری آن را گرفته و می خورند .در همین
راستا  Fernandez-Diazو همکاران ( )2224عنوان
نمودند که اندازه غذای زنده مورد تغذیه توسط الرو می
تواند نقش بسیار مهمی را در چگونگی انتخابگری و میزان
تغذیه توسط الرو ماهی و رشد آن داشته باشد.

الرو فیل ماهی در این آزمایش نشان داد که در شرایط
محیطی کنترل شده ،در تغذیه از ترکیبات غذایی مختلف،
عملکردهای متفاوتی را از خود بروز می دهد و در این
میان باالترین میزان پروتئین ،چربی ،انرژی خام و خاکستر
الشه در الروهای ماهی تغذیه شده از ناپلی آرتیما اورمیانا
بدست آمد و نسبت به دو ترکیب غذایی زنده دیگر از
موفقیت بیشتری برخوردار بود .در این خصوص
 Rønnestadو همکاران ( )8332عنوان نمودند که رشد
الروهای ماهیان پرورشی تا حد زیادی به کیفیت غذای
زنده و دارا بودن میزان ترکیبات بیوشیمیایی مغذی نظیر
اسیدهای چرب ،اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین ها
دارد .از دالیل عملکرد مناسب ،شاید باال بودن سطوح
پروتئین ،چربی و انرژی خام ناپلی آرتمیا نسبت به دافنی
ماگنا باشد .با این حال در مغایرت با نتایج این تحقیق
جعفریان و همکاران ( )8322اثبات نمودند که در الرو
ماهی ازون برون ( )Acipenser stellatusتغذیه شده
از مخلوط دافنی و آرتمیا نسبت به الروهای تغذیه شده با
ناپلی آرتمیا از سطوح باالتری از ترکیبات بیوشیمیایی
مورد نظر برخوردار بودند .همچنین نتایج بدست آمده از
تغذیه الرو تاسماهی روسی (Acipenser
 )gueldenstaedtiiبا سه ترکیب غذای زنده نشان داد
که بیشترین سطح پروتئین ،چربی خام نیز در تغذیه از
ناپلی آرتمیا اورمیانا بدست آمد (جعفریان و همکاران،
 .)8329این نتایج در مغایرت با یافتههای تحقیق حاضر
بود و الروهای فیل ماهی نشان دادند که قابلیت متفاوت
تری را در بهره برداری از غذای زنده مورد تغذیه دارند.
در بین سه ترکیب غذایی زنده ،دافنی ماگنا دارای باالترین
سطح انرژی خام ( 4232کالری بر گرم) بود .در حالیکه
الروهای فیل ماهی تغذیه شده از آن از سطح باالیی از
انرژی خام الشه برخوردار نگردیدند و باالترین سطح انرژی
خام در الروهای فیل ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا
اورمیانا ( 4223کالری بر گرم) بدست آمد .در حالیکه
ارزش تولید انرژی ،انرژی ابقاء شده بر مبنای پروتئین و
انرژی ابقاء شده بر مبنای چربی الشه الروهای فیل ماهی
در تیمار تغذیه شده از دافنی از عملکرد بهتری برخوردار
بودند .یکی از دالیل باال بودن انرژی خام الشه الروهای
ماهی در این تیمار ،باال بودن سطح چربی خام در الشه آن
است .اصوال انرژی الشه الروهای ماهی تغذیه کننده با
میزان چربی خام غذای زنده همبستگی مثبتی را دارد .در
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مغایرت با یافته های این تحقیق ،جعفریان و همکاران
( )8329اثبات کردند که زمانیکه الرو ماهی چالباش از
سه غذای زنده شامل ناپلی آرتمیا اورمیانا ،دافنی ماگنا و
مخلوط آن دو تغذیه نمود ،باالترین میزان عملکرد انرژی
در الروهای ماهی چالباش تغذیه شده با مخلوط دافنی
ماگنا و ناپلی آرتمیا بدست آمد.
دالیل بیولوژیک مختلفی میتواند در چگونگی نرخ بهره
برداری الروهای ماهی از غذاهای زنده مطرح گردد .در این
خصوص مواردی نظیر میزان سطوح پروتئین و چربی خام،
پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب و سطوح
آنزیمهای گوارشی طعمه های زنده مورد استفاده جهت
تغذیه الرو ماهی و همچنین فعالیت ویژه آنزیم های
گوارشی الرو ماهی نیز بسیار اهمیت دارند ( Conceição
 .)et al. 2007در خصوص آنزیم های گوارشی دافنی و
آرتمیا اورمیانا گزارشهای علمی زیادی در دسترس
نیست .در یک تحقیق مشخص گردید که میزان فعالیت
ویژه آنزیم لیپاز و پروتئاز در ناپلیوس آرتمیا به ترتیب
 2/9970 IU/mg proteinو IU/mg protein
 3/2330می باشد (جعفریان .)2922 ،در همین راستا در
یک تحقیق مشخص گردید که سطوح فعالیت آنزیم های
گوارشی لیپاز و پروتئاز در الرو تاسماهی ایرانی در مرحله
شروع تغذیه فعال به ترتیب  2/2870 IU/mg proteinو
 3/342 IU/mg proteinبود و زمانیکه الروهای این
ماهی از ناپلی آرتمیا تغذیه شدند ،از کارآیی باالیی در ابقاء
چربی برخوردار گردیدند ( Jafaryan and Jafaryan,
.)2012
نتایج این تحقیق و مقایسه آن با یافته های تحقیقات
مختلف دیگر از جمله الرو تاسماهی ایرانی (جعفریان،
 ،)2922ماهی ازون برون (،)Jafaryan et al. 2011
تاسماهی روسی ( )Memis et al. 2009و الرو
تاسماهی ایرانی ( ،)Hafezieh et al. 2010نشان داد
که الروهای تاسماهیان در بهره برداری از منابع غذایی
زنده مختلف ،تابع ترکیبات بیوشیمیایی آن و قابلیت های
خود ماهی می باشد Charlon .و  )2222( Bergotو
 Memisو همکاران ( )8332در تحقیقات خویش
دریافتند که عملکرد تغذیه ای ،رشد و بقای الروهای
تاسماهیان ،عالوه بر نرخ تغذیه روزانه آنها بستگی به
کیفیت و نوع غذای زنده تغذیه شده توسط الرو داشته که

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .با توجه به اینکه
ترکیبات تقریبی الشه ناپلی آرتمیا اورمیانا ،دافنی و نیز
مخل وط آنها با یکدیگر متفاوت بود ،لذا بر همین مبنا،
نتایج بدست آمده از تفاوت معنی داری برخوردار بودند.
هرچند بیشترین میزان پروتئین و چربی خام الشه
الروهای ماهی در تیمار تغذیه شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا
بود ،ولی باالترین نسبت کارآیی پروتئین و چربی که از
نسبت هر واح د وزنی بدست آمده از ماهی به ازای هر
واحد از پروتئین و چربی غذای زنده خورده شده محاسبه
می گردد ،در تیمار تغذیه شده از دافنی ماگنا بدست آمد.
در مغایرت با نتایج این تحقیق ،الرو تاسماهی ایرانی تغذیه
شده با دافنی ماگنا از نسبت کارآیی پروتئین کمتری
( )2/49در مقایسه با الروهای تغذیه شده از ناپلی آرتمیا
( )4/38و مخلوط دافنی و آرتمیا داشت ( )4/88برخوردار
بودند ( .)Jafaryan et al. 2009در همین راستا ،نتایج
متفاوتی در تغذیه الرو ماهی ازون برون تغذیه شده با سه
غذای زنده یاد شده بدست آمد که بیشترین مقدار کارآیی
پروتئین و چربی به ترتیب در تیمار تغذیه با دافنی و تیمار
تغذیه شده با مخلوط دافنی و آرتمیا تعیین گردید
( .)Jafaryan et al. 2013در مغایرت با عملکرد الرو
ماهی ازون برون ،در تحقیق حاضر باالترین میزان انرژی
ابقا شده بر مبنای پروتئین در الروهای فیل ماهی در
تغذیه با دافنی ماگنا بدست آمد .همچنین عملکرد بسیار
خوبی در خصوص نرخ رشد ویژه بر مبنای پروتئین ،چربی
و انرژی در الروهای فیل ماهی تغذیه شده با دافنی تعیین
گردید .این نتایج حاکی از آن است که الروهای فیل ماهی
در بهره برداری از سطوح پروتئین ،چربی و انرژی دافنی
در مقایسه با دو غذای زنده دیگر ار توانایی بیشتری
برخوردار هستند .از سوی دیگر دانستن نیازهای غذایی
الروهای ماهی بسیار مهم بوده و اصوال شناخت کافی از
ترکیبات بیوشیمیایی غذاهای زنده و میزان قابلیت هضم و
جذب مواد مغذی غذاهای زنده خورده شده توسط
الروهای ماهی می تواند در تامین این نیازهای غذایی
بسیار ارزشمند باشد که در این خصوص توانایی الروهای
ماهی با توجه به گونه های می تواند بسیار قابل توجه و
اهمیت باشد (.)Fernandez-Diaz et al. 1994
در مقایسه با الروهای فیل ماهی در این تحقیق ،ماهی
ازون برون از نتایج مغایری برخوردار بود ،بطوریکه در
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الروهای ازون برون ،باالترین ارزش تولید پروتئین و چربی
در تغذیه با مخلوط دافنی و آرتمیا بدست آمد
( .)Jafaryan et al. 2013نتایج متفاوتی از عملکرد
تغذیه ای الروهای ماهیان خاویاری در تغذیه از ناپلی
آرتمیا اورمیانا و دافنـی بدست آمده است .هر چند اکثر
این آزمایش ها در شرایط نسبتا همسانی صورت گرفته
اند ،ولی علیرغم آن ،نتایج متفاوتی از نرخ بهره برداری و
عملکرد تغذیه ای و رشد متفاوت در آنها دیده شده است.
گونههای مختلف ماهی با توجه به مکانیزم هضم و جذب
غذا و نیز دارا بودن سطوح مختلفی از فعالیت ویژه آنزیم
های گوارشی دارای عملکرد های متفاوتی از نرخ بهره
برداری از غذاهای زنده را دارا می باشند ( Conceição
 .)et al. 2007در همین راستا نتایج مشابهی توسط
 Jafaryanو همکاران ( )8328در تغذیه الرو تاسماهی
ایرانی از دافنی ماگنا بدست آمد و میزان پروتئین خام
الشه به  00/32درصد رسید .همچنین نتایج همسویی
توسط  Hafeziehو همکاران ( )8323در ارتباط با میزان
پروتئین خام الشه الرو تاسماهی ایرانی تغذیه شده از
آرتمیا اورمیانا مشاهده گردید .این محققین دریافتند که
میزان پروتئین خام الشه الرو تاسماهی ایرانی در تغذیه از
ناپلی آرتمیا اورمیانا در یک دوره  83روزه به سطحی
معادل  72/29درصد رسید که نسبت به الرو فیل ماهی
( 07/03درصد) از سطح کمتری برخوردار بود.
تولید انبوه نوزاد تاسماهیان با کیفیت خوب برای پرورش و
یا بازسازی ذخایر ماهی در دریا ،در سال های اخیر به
دلیل بهره برداری از پیشرفت های تکنیکی و علمی توسعه
زیادی یافته است .در خصوص بسیاری از گونه های ماهی،
تولید انبوه ماهیان نوجوان با کیفیت باال هنوز هم وابسته
به دانش محدود در مورد نیازهای غذایی ماهیان می باشد
( .)Shields et al. 2011در این خصوص بدست آوردن
تجربیات بیشتر در عملکرد تغذیه ای الروهای ماهی می
تواند بسیاری از مشکالت پرورشی آنها را در آینده حل
نماید (.)Yúfera et al. 1996
شاید مطالعه میزان اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه
الشه الروهای فیل ماهی تغذیه شده از غذاهای زنده مورد
استفاده در این آزمایش و رابطه آنها با میزان آن در دافنی
و آرتمیا می توانست برخی از نتایج بدست آمده را بخوبی

بازگو نماید ،ولی در این آزمایش موارد مورد نظر صورت
نپذیرفت .در چندین مطالعه صورت گرفته توسط محققین
مختلف ،مشخص گردیده است که دافنی دارای اسیدهای
چرب ضروری کمتری بوده و جهت افزایش کیفیت غذایی
آنها برای تغذیه الروهای ماهی ،غنی سازی آن با اسیدهای
چرب ضروری نظیر EPA :و  DHAپیشنهاد گردیده
است (.)Muler-Navarra, 2006
کیفیت تغذیهای غذای زنده برای رشد و بقاء الروهای
ماهی داری اهمیت زیادی می باشد .غذا و رژیم تغذیهای
از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار در پرورش زئوپالنکتون
هایی نظیر روتیفر ،دافنی و آرتمیا می باشند .مواردی نظیر
نوع میکروآلگ های مصرفی ،کودهای آلی و شیمیایی بکار
رفته در استخرهای پرورش زئوپالنکتون ها و شرایط
فیزیکو شیمیایی محیط پرورشی آنها می تواند بر کیفیت
مواد مغذی الشه آنها تاثیر فراوانی داشته باشد .توانایی این
زئوپالنکتون ها در سنتز برخی از ترکیبات بیوشیمیایی
نظیر :اسیدهای چرب ،اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین
ها ،از موارد قابل توجه در تعیین ارزش غذایی آنها بوده و
لذا در تغذیه الروهای ماهی می توانند عملکردهای
متفاوتی از نظر رشد و تغذیه داشته باشند ( Savas et
.)al. 2010
با توجه به نتایج می توان اذعان نمود که عملکردهای
متفاوتی از تغذیه الروهای فیل ماهی با ناپلی آرتمیا ،دافنی
ماگنا و مخلوط آنها بدست آمد .همچنین نتایج نشان داد
که الروهای فیل ماهی تغذیه شده از ناپلی آرتمیا اورمیانا
در خصوص ارتقاء ترکیبات بیوشیمیایی بدن الرو فیل
ماهی تاثیر مثبتی را داشته و در ارتباط با معیارهای
کارآیی ابقا پروتئین ،چربی و انرژی دافنی ماگنا نسبت به
دو تیمار دیگر از عملکرد بهتری برخوردار بود.
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Abstract
Beluga (Huso huso) larvae with average body weight of 30.43  1.25 mg and density of 2 fish
per liter having three replicates (100 fish per tank) were fed on the 30 percentage of body
weight in a day during 15 days using Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and mix of
Artemia and Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and the mix of them (Daphnia 50%
w/w and Artemia 50% w/w) in a completely randomized design. The fish was weighed
individually at the start and the end of the experiment. The carcass proximate compositions of
samples of fish were determined. The maximum of carcass crude protein (76.70%) and lipid
(8.83%) was obtained in treatments of Artemia and showed significantly difference with
treatment of Daphnia and mix of Artemia and Daphnia, respectively (P0.05). The significant
difference in protein, lipid and energy productive value were observed among the treatments
(P0.05). The highest energy retained as protein (13.76 J/day) and lipid (45.14 J/day) were
observed in treatment of Daphnia. The best final body weight (193.98) and feed conversion
ratio of 2.80 were observed in treatment of Daphnia. The maximum specific growth rate in
protein (SGRP), lipid (SGRl) and energy (SGRe) were obtained in fish that fed on Daphnia.
The results of this experiment showed that the potential of Huso huso larvae in using of
Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and mixture of them was different and Daphnia
had a suitable effect on promotion of feeding parameters in larval stage.
Keywords: Beluga larvae, Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii, Energy productive
value, Energy retained as protein
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