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ABSTRACT 

This study was carried out regarding the effects of cyclopoid copepod 

Acanthocyclops trajani on first feeding of beluga larvae (Huso huso). 

The treatments comprised a control diet containing Artemia naupli and 

Daphnia magna and a combined diet containing Artemia naupli, 

Daphnia magna and A. trajani. The results of this study indicated that 

the average length, body weight and specific growth rate in larvae of 

control and combined diets were not significantly different. In spite of 

the fact that, A. trajani was significantly different in  the amount of n-3 

fatty acids in comparison with the other live feeds in this study, but 

indicated more effectiveness in survival rates (80%) of beluga larvae, 

as a supplement. Furthermore, the combined diet was significantly 

different in DHA, in comparison with control diet. This study indicated 

that freshwater copepod is potential supplemental live food, to increase 

nutritional value from the point of view in terms of essential fatty acids 

and survival rate of valuable fish larvae such as beluga. 
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 چکیده 

در   Acanthocyclops trajani    پاروپایاستفاده از غذای زنده سیکلوپوئید    ریمطالعه بر تأث  نیا

  بیترک  شامل  آزمونیی مورد  غذا  یها  م یانجام شد. رژ  (Huso huso) فیل ماهی  نوزادتغذیه آغازین  

Artemia naupli    وDaphnia magna  (ترکشاهد  گروه و  ،  Artemia naupliبی( 

Daphnia magna    وA. trajani  (یبیترک  تیمار)  .مطالعه نشان داد که طول، وزن    نی ا  جینتا  بودند

م و  و  نیانگیبدن  رشد  و    گروه در    ژه یسرعت  معن  یبیترکتیمار  شاهد   .A  .نداشتند  یداری تفاوت 

trajani  دار در میزان اسیدهای چرب  یبه عنوان یک مکمل رژیم غذایی، با وجود تفاوت معنn-3    در

( نشان داد. %80)  نوزادانثیر بیشتری بر میزان بقای  أ زنده در این مطالعه، ت  موجودات  دیگرمقایسه با  

 ی بیترک میرژتغذیه شده از   نوزاداندر  DHA یچرب ضرور  دیاسداری در یتفاوت معن، نیعالوه بر ا

 ی غذا به عنوان یک    نیری آب ش  پاروپایمطالعه نشان داد که    نیاوجود داشت.    شاهد  میبا رژ  سهیدر مقا

اسیدهای چرب ضروری و باال بردن درصد داشتن  لحاظ    را بهقابلیت افزایش ارزش غذایی    ،زنده مکمل 

   دارد.   فیل ماهیماهیان با ارزشی چون  نوزادبقا در 
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 مقدمه 

داد   ج ینتا نشان  است مطالعات  م  ه  و  مرگ  مق  ر یکه    اسیدر 

در    نوزادرشد    هیدر مراحل اولعمده  از مشکالت    ی کیبزرگ  

-و گونه  ( Turner et al. 1985)  یی ا یدر  یهااز گونه  یاریبس

  یدر استخرها  (Jana and Jana, 2003)  نیریآب ش  یاه

معموالً    (.Pillay and Kutty, 2005)  است  نوزادگاهی 

عدم    ا ی  مواد مغذی  یبه کمبودها  نوزادان  یباال  ریمرگ و م

 Polyunsaturated)  عاشبا  ریچرب غ   هایدیتعادل در اس

fatty acidsیی غذا  یهام ی( در رژ  (Ghost et al. 2004)  ،

شکار  یماریب  و (  Rice et al. 1987)  آب  تیفیک   و 

(Frimpong and LochMann, 2005)    داده نسبت 

  ی مناسب و ناتوان  یی زنده با ارزش غذا  غذایشود. کمبود  یم

عامل    ک ی  یماه   نوزاد  تغذیه آغازین  یبراآنها  در کشت انبوه  

آبز پرورش  در  کننده   Payne and)  است  انیمحدود 

Rippingale, 2001.)  عنوان    متداول  موجودات   غذای به 

غیر  چرب    یدهایدچار کمبود اس  ایو آرتم  فریزنده مانند روت

 Rajkumar and)  هستند   PUFA  اشباع

Kumaraguru, 2006 .)  تنها راه    ییغذا  یهامیمصرف رژ

،   EPA)مانند  یچرب ضرور  یدهایبه دست آوردن اس  یبرا

DHA    وARA  قادر به    ی ماه  نوزاد  رایز  ،استنوزادان  ( در

 Bell) ستین سازهای آنهاشیچرب از پ  یدهایاس نیا تولید

et al. 2002  .) 

ماهیانکارگاهدر   تکثیر  از  ،  های  با    ههمرا  پاروپایاناستفاده 

، کیفیت رژیم نوزادانتغذیه    برایغذاهای زنده متداول    دیگر

باالی   غذایی  ارزش  برد.  خواهد  باال  را  استفاده  مورد  غذایی 

زمانبه،  پاروپایان دلیل  رغم  به  آن  نسل  ازدیاد  بودن  بر 

  نوزاد  یدر رشد، سالمت و بقا  ی نقش مهم  تولیدمثل جنسی،

 (.  Aljami and Zang, 2015) دارد یماه 

که در   پرورش  نیدر ح  فیل ماهی  نوزاد  ریمومرگ  یباال  زانیم

از    یبرخ م   زنی  %80موارد   .Asgari et al)  کند یعبور 

 نیا  نوزادپرورش    یهاتیمحدود  نیتریاز جد  ی کی  (،2013

شده  دیتول  فیل ماهی  نوزاد  معموالً شود.  یگونه در نظر گرفته م

خود    تکثیرهای  کارگاهدر   تغذیه  اولین  هایی  اکالدوسراز  در 

 .Artemia sp  نیز  و  .Daphnia sp.    ،Moina sp  مانند

که ارزش  (  Gisbert and Williot, 2002)   کنندیم   هیتغذ

براآنها    از  یبرخ  ییغذا ناکاف  یاغلب  کامل    است.   یرشد 

گونه در خطر   نیدر ا  یپروریو توسعه آبز  تی، موفقنیبنابرا

پرورشی    فنونها در  شرفتی پ   ی به برخ  از یهمچنان ن  ،انقراض

تغذیه مراحل    خصوصبه  و  به    نیادارد.    نوزادیدر  مطالعه 

بررس س  یمنظور     پاروپای   دیکلوپوئیاثرات 

Acanthocyclops trajani  نیزنده در اول  یبه عنوان غذا  

 ن یتراز با ارزش  یکی،  Huso huso  فیل ماهی  نوزاد  هیتغذ

  ی ایدر یمهم تجاری  ، ماهرانیدر ا یاری خاو انی ماه یهاگونه

 Oveisipour and)  یپروریآبز  یمناسب برا  گزینهخزر و  

Rasco, 2011)هایدیاس  یبر رشد، بقا و محتوا  دی، با تأک  

 انجام شد.   PUFA غیراشباعچرب 

 

 هامواد و روش

بازساز  مطالعه  نای مرکز  ذخا  یدر  از  حفاظت    یکیژنت  ریو 

انجام شد. ده روز    ی استان مازندرانسار  ییرجا  دیشه  انیآبز

تخم از  اول  گشاییپس  در  تغذ  نیو  تیمارها شروع  ،  هیمرحله 

  انیو در پا   شیقبل از شروع آزما   درازای نوزادانو    شد. وزن

ترت به  پرورش  از    بیدوره  استفاده  و    01/0)  ترازوبا  گرم( 

تغذ  یریگاندازه  سیکول   ن یا  تیمارهایدر    نوزادان  هیشد. 

تیمار    و هر  ساعت( انجام شد   8مطالعه سه بار در روز )با فاصله  

در هر   6/0تراکم غذای زنده برای هر تیمار  تکرار بود.    3دارای  

مورد استفاده در جدول    تیمارهای  لیتر از آب ظرف بود. میلی

 ارائه شده است. 1

  

 . ( در طول دوره پرورشنیآغاز ه یدر مرحله تغذروزه ) 10فیل ماهی   نوزادپروتکل تغذیه   1جدول 

 تیمار  جیره غذایی  

Artemia nauplii  (%50) + Daphnia magna (50%)  1 

(Artemia nauplii + Daphnia magna)  (50% ) + Copepod (50%)  2 
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زنده    غذاهای   هیته  یبرا  یمختلف  یهامرحله از روش  نیدر ا

ی  هاست یسبرای تهیه اینستار یک آرتمیا، ابتدا  استفاده شد.  

Artemia sp.  کپسول استاندارد،  روش  اساس  و  بر  زدایی 

، دمای  ppt  28لیتر، شوری    100یی با حجم  هازوکسپس در  

نور  گرادیسانتدرجه    28 شدت  هوادهی    2500،  و  لوکس 

بعد    (.Gomez-Gil et al. 1998)  یی شدندگشاخمتشدید  

گذشت   از  گشاتخمی  هاوسیناپلساعت،    24از  شده  یی 

 ه یته  یبراکار رفتند.  هب  نوزادانجدا و برای تغذیه    هاست یس

 ی ، برداشت روزانه آنها از استخرهاD. magna  ایکالدوسر

شد.    ییرجا  دیشه  کارگاه در    دافنیپرورش    یخاک انجام 

 نوزادان و پس از شستشو برای تغذیه    ، جدا  ها نمونهضایعات از  

 استفاده شدند. 

آوری آن از استخر  ، ابتدا جمعA. trajani  پاروپایبرای تهیه  

تور   با  گرمابی  ماهیان  پرورش    400)  ریگزئوپالنکتون خاکی 

از    پاروپا( انجام شد. برای شناسایی دقیق نام علمی  نمیکرو

شد استفاده  معتبر  علمی  منابع  و  شناسایی    کلیدهای 

(Blaha, 2010; Arthropoda, 2016.)  دستیابی    برای

تغذیه    های حامل تخم، ، جداسازی ماده پاروپابه ذخیره خالص  

ها و آب سبز، تعویض روزانه آب ظروف کشت جلبکریزآنها با  

انتقال به ظروف بزرگتر   ،لیتری( و در نهایت  20و    10،  5،  1)

کلیه امکانات الزم    ،در ادامه  (.Lee et al, 2005)  انجام شد

برای کشت انبوه در سالن غذای زنده کارگاه شهید رجایی و  

در    پاروپا ی  سازانبوه. برای  شد لیتری فراهم    100زوک    5در  

از روش کشت گروهی استفاده شد و برای تغذیه    مخازناین  

از   ترکیبی  از  شده  ی  هاجلبک ریزآنها  خشک 

Scenedesmus obliqqus  وSpirulina maxima  به(

میلی  18/4میزان   هر  ازای  به  با میکروگرم  همراه  آب(،  لیتر 

انتهای   از  مداوم  دمایی  مخزنهوادهی  شرایط  درجه   22، 

 12:12ریوم( و دوره نوری  )به کمک بخاری آکوا  گرادیسانت

استفاده شد. تعویض    indoor)روشنایی:تاریکی( در شرایط  

روز یک بار انجام شد و پس از برداشت    3هر    مخازنآب در این  

این برداشت    برایرسیدند.     نوزادانبه تغذیه    پاروپایاننهایتاً  

)با    موجودات زئوپالنکتونی  تورهای  از  تور هاچشمه زنده  ی 

 . (Rahmati, 2020) میکرون( استفاده شد  500و  100

 

 طرح آزمون 

)هر کدام با سه تکرار( استفاده شد.    ماریاز دو ت  شیآزما  یبرا

حجم    6در    ها شیآزما با  از    تریل  20ظرف  پس  شد.  انجام 

ماهی  نوزاد  یسازگار دما   فیل  )  یبا  مخزن  درجه   18آب 

ماهی   نوزاد  20(،  گرادیسانت اولیه  )  فیل  وزن   55  ±  6/1با 

اولیه    ±گرم )میلی   7/13  ±  12/1خطای استاندارد( و طول 

درجه   18  آب با دمای  تریل  20  تی( در ظروف با ظرفمترمیلی

قرار    تریل  درگرم  یلیم  5/5محلول    ژنیاکس  و  گراد  یسانت

و    ،ضتعوی  نوزاداز حجم مخازن پرورش    %50روزانه    گرفتند.

از س  یایبقا استفاده  با  و مدفوع  م  فونیبستر  شد.  یبرداشته 

و وزن   درازادوره،   انی روز بود. در پا  14مرحله    نیمدت زمان ا

تکرارها  نوزاد  یی نها ت  یدر  شد.    یریگاندازه  ماریمختلف هر 

بدن و    درازای  ،(SGR)  ژهیرشد و  زانیو م  نوزادرشد    زانیم

محاسبه    ری)به درصد در روز( با استفاده از معادالت ز  نوزادوزن  

  (: Hopkins, 1992) شد

1t – 2Ln SLi) / t -(Ln SLf  ×SGR = 100  
 

و    ییطول استاندارد نها  یببه ترت   ،SLiو    SLfدر این فرمول  

  یهطول دوره اول  1tو    2tمتر(  و  یلی)بر حسب م  نوزادان  ییابتدا

 .پرورش است  ییو نها

1t – 2Ln Wi) / t -(Ln Wf ×SGR = 100  
 

فرمول   این  ابتدایی  Wiو  Wfدر  و  نهایی  وزن  ترتیب  به   ،

طول دوره اولیه و نهایی پرورش    1tو    2t( و  متری لیم)  نوزادان

بازماندگی    است. میزان  محاسبه  روند %)  نوزادانبرای  نیز   )

پرورش    نوزادانتلفات   از ظروف  یک  هر  روزانه  هبدر  صورت 

میانگین میزان بازماندگی برای هر تیمار محاسبه    ثبت و نهایتاً

 (.Bilton and Robins, 1973) شد
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 نوزادان درصد بقای   =سالم باقیمانده   نوزاداناولیه / تعداد  نوزادان× تعداد کل  100 

 

 و همچنین شاخص درازا  برای محاسبه درصد افزایش وزن و  

ز  نوزادان  یتوضع روابط  شد  یراز   Hung and)   استفاده 

Lutes, 1987; Hung et al, 1989:)
% W = Wf - Wi /Wi × 100 

% L= Lf – Li / Li × 100 

× 100 bCF = Wf / a L 
CF  ، شاخص وضعیت :a  وb  است.شیب و عرض از مبداء   

 

باقی   نوزاداناز    ،نیهمچن هرزنده  در  تیمارها    مانده  از  یک 

فرتعدادی   دما  زریدر  سانت  -80ی  در   یبرا  گرادیدرجه 

-رای اندازهـبد.  ـش  رهیذخ  غیراشباع  چرب  یدهاـیاس  سنجش

میلی گرم از نمونه درون   200تا    100گیری اسید چرب مقدار  

شیشه دربظرف  مقدار  ای  شد.  گذاشته  از  میلی  1دار  لیتر 

شامل   متانول    4SO2H  %5/2محلولی  ظرف    %98و  هر  به 

درجه   80و به مدت یک ساعت در دمای  ،  (v/v،  40/1اضافه )

اتاق،  شد  نگهداریگراد  سانتی دمای  در  شدن  سرد  از  بعد   .

NaCl  9/0%  (w/v )لیتر  میلی  5/1میکرولیتر هگزان با    500

مخلوط شده و به نمونه اضافه شد تا اسید چرب متیل استر  

( شود  استخراج  سپسFAMEآن  مدت    ،(.  به    10نمونه 

دور   با  و  سانتریف4000دقیقه  محلول  ی ،  باالیی  بخش  و  وژ 

مرتبه   3( برداشت شد )این مرحله  FAME-)شامل هگزان

(.  انجام شودها  نمونهربی از  ـاستخراج چ  بیشینهتکرار شد تا  

( کروماتوگرافی  گاز  دستگاه  به  شده  برداشت  (  GCمحلول 

 Miquel and)  تعیین پروفایل اسید چرب تزریق شد  برای

Browse, 1992 .) 

 

 آماری  تجزیه و تحلیل

فیل ماهی   نوزادانی زیستی در هایریگاندازهنتایج مربوط به 

میانگین   صورت  به  غیراشباعی  چرب  اسیدهای  مقادیر    ± و 

ی آماری با  هالیو تحل  هیتجزارائه شد. کلیه    استانداردخطای  

از   )SPSS  (Version 22  افزارنرماستفاده   )SPSS, 

Chicago, IL, USA  اطالعات    تجزیه و تحلیل.  شد( انجام

ت  در از    ماریدو  استفاده    زی)آنال  ANOVA  One-Wayبا 

کردن پس از همگن و نرمال    % 5دار  ی( در سطح معنانسیوار

آزمون   از  نیز    براینیز     LSDانجام شد.  تیمارها و  مقایسه 

 انواع غذاهای زنده استفاده شد. 

 

 نتایج 

در    یهاشاخص ت  ماهی  فیل  نوزاد رشد   ی مارهایدر 

 مختلف 

مختلف   یمارهایدر ت  فیل ماهی نوزادرشد   ی هاشاخص جینتا

در مورد   یآمار  یلو تحل  یهتجز  ارائه شده است.  2در جدول  

نشـان داد که    یماه   یلدرازا و وزن نوزاد ف  یژه،رشد و  یزانم

ت  ینب معن  یـماردو  )  دارییاخـتالف  ندارد  (،  p>05/0وجود 

 دارییمختلف تفاوت معن   یمارهایبقا در ت  یزانکه  م  یدر حال

  یراشباعی چرب غ   یدهای(. مشخصات اسp<05/0را نشان داد )

 یلالشه نوزاد ف  ینزنده و همچن  هایخوراک  دربلند    یرهزنج

 ست.  ا ارائه شده  4و  3در جداول  یمارت  2در  یماه 
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 . زنده مورد استفاده در مطالعه حاضر  خوراک هایدر  )%(  PUFA ر یمقاد 3دول ج

  نوع غذاهای زنده به کار رفته
 اسیدهای چرب غیر اشباع

آرتمیا  هایوسناپلی  پاروپا  دافنی 

18/06 ± 0/82a 5/09 ± 0 /14b  0/89 ± 0/31c C18:2n6 CIS 
 39/3 ± 15/0  29/1  ± 03 /0   88/3 ± 38/1   C18:3n3 (ALA) 

04/1  ± 05 /0   07/2 ± 06/0   80/1 ± 45/0   C20:2n6 
98/1  ± 09 /0  04/2  ± 05 /0  86/2  ± 47/1  C20:4n6 (ARA) 

0/22 ± 0 /01b 0/06 ± 0/00b 9/91 ± 6/88a C20:3n3 
51/3  ± 16/0  09/4  ± 11 /0  51/3  ± 65/2  C20:5n3 (EPA) 

0/97 ± 0 /04c 3/72 ± 0 /10b 4/81 ± 0 /40a C22:6n3 (DHA) 
17/29  36/18  66/27  Sum 

8/08 ± 0 /37b 9/16 ± 0/25b 22/10 ± 6/01a n-3 
21/09 ± 0/96a 9/20±0 /25b 5/55 ± 0 /71b n-6 

 . است(  n=3( )استانداردخطای    ± همه مقادیر به صورت میانگین )

 . ستتفاوت معنادار میان تیمارها   دهندهنشان حروف مختلف  
  ALA, alpha-linolenic acid; ARA, Arachidonic acid; EPA, Eicosapentaenoic acid; DHA, Docosahexaenoic 

acid. 

 

 

 

 

 .یمارهادر ت  یماه  یلرشد نوزاد ف  هایشاخص  2جدول  

رشدی یهاشاخص آرتمیا + دافنی هایوسناپلیترکیب    آرتمیا + دافنی  هایوس+ ناپلی  پاروپاترکیب    

(گرمیلیوزن اولیه )م  6/1 ± 55  6/1 ± 55  

( گرمیلیوزن نهایی )م  101 ± 589  567 ± 93 

(%افزایش وزن )  968 ± 183 928 ± 16a 

81/16 نرخ رشد ویژه وزنی   ± 34/1  54/16  ± 23/1  

(متریلیطول اولیه )م  12/1 ± 7/13  12/1 ± 7/13  

( متریلیطول نهایی )م  41 ± 4 41 ± 3 

(%افزایش طول )  196 ± 33 201 ± 23 

71/7 نرخ رشد ویژه طولی   ± 83 /0  84/7  ± 56/0  

± 33/1  فاکتور وضعیت   10/0  25/1  ± 18 /0  

( %میزان بازماندگی )   55 ± 5b 80 ± 10a 



 و همکاران(رحمتی ) (Huso huso) ماهی فیل نوزاد آغازین تغذیه در( Acanthocyclops trajani) پاروپا از استفاده  بررسی/    45

   . در تیمارها ماهی فیل  نوزاد( در بدن %) PUFA ریمقاد 4جدول 

آرتمیا + دافنی  هایوسناپلی پاروپا آرتمیا + دافنی +  هایوسناپلی   اسیدهای چرب غیر اشباع 

2/54 ± 0 /03a     2/43 ± 0/01a C18:2n6 CIS 
5/54 ± 2 /32a  2/81 ± 0/05a C18:3n3 (ALA) 

- 22/0  ± 02 /0  C20:2n6 
3/65 ± 0/19b 4/72 ± 0 /13a C20:4n6 (ARA) 

04/4  ± 00 /2  95/0  ± 49 /0  C20:3n3 
19/32 ± 0/37a 15/10 ± 0/40b C20:5n3 (EPA) 
16/72 ± 0/00b 21/47 ± 0/47a C22:6n3 (DHA) 

81/51  70/47  Sum 
7/38 ± 0 /83a 5/48 ± 0 /02a n-3/ n-6 

 . است(  n=3( )استانداردخطای    ± همه مقادیر به صورت میانگین )

 . ستتفاوت معنادار میان تیمارها  دهندهنشاننشان دهنده مقدار بسیار ناچیز اسید چرب است. حروف مختلف    -  عالمت
  ALA, alpha-linolenic acid; ARA, Arachidonic acid; EPA, Eicosapentaenoic acid; DHA, 

Docosahexaenoic acid. 
 

 PUFA)  یطوالن  رهیبا زنج  غیر اشباعی چرب    یدهایاس

 ( HUFAو  

در بدن    یطوالن  رهیچرب اشباع نشده با زنج  دیفت نوع اسه

  یی مختلف شناسا یمارهایشده در ت  هیتغذ فیل ماهی  نوزادان

 کیکوزاپنتانوئیا  دیو اس  کیدونیآراش  دیمتوسط اس  ریشد. مقاد

(EPAب )ی طور معنبه  مارها یت  ن ی( 05/0دار متفاوت بود>p  .)

  یضرور  وچرب اشباع نشده    یدهایانواع مختلف اس  انیدر م

مقدار    رهیزنج معن  مارهایت  ن یب  DHAبلند،    یداریتفاوت 

 (.p<05/0داشت )

 

 بحث

)به    نیریآب ش  پاروپاینشان داد که استفاده از    ی طالعات قبلم

م   غذای  کیعنوان   مکمل(  رشد  یزنده  سرعت  و  بقا  تواند 

 Drillet)  را بهبود بخشد  نیریش  آب  انیماه  نوزاداز    یاریبس

et al. 2006; Sipauba-Tavares and Pereira, 

2008; Camus and Zeng, 2009  .) از  جینتا   استفاده 

در مطالعه   فیل ماهی نوزاد  هیتغذ یبرا A. trajani پودکوپه

نرخ    ر یمقادیی و  طول و وزن نها  ن یانگیحاضر نشان داد که م

ماهی  نوزاد  ویژهرشد   ت  فیل  )  ماریدر   Artemiaشاهد 

nauplii + Daphnia magnaیبی( و ترک  (Artemia 

nauplii + Daphnia magna + Copepod  تفاوت  )

  نوزادانی  درصد بقا در نشان داد که  جینتا .نداشتند یردایمعن

نسبت به گروه شاهد    (%80)   کردند  هیتغذ  یبیترک  ماریکه از ت

 نوزادان بود. بیشترین تلفات  باالتر    یطور قابل توجهبه(  55%)

  : د ـدهف رخ میـله مختلـدر طی رشد فیل ماهی در دو مرح

فاص در  زمانی  ـ ابتدا  خارجی    گشاییتخمله  تغذیه  شروع  تا 

که   روند  نوزادان)زمانی  تشکیل    در    هستند(   هااندامشدید 

(Dettlaff et al. 1993)   وینینگ مرحله  سپس  و 

(weaning  )ی  نوزاد(Asgari et al. 2013  )  که

پرورش    نیترحساس  میزان نوزاد مراحل  ی در جهت کاهش 

اهمیت   حائز  حاضر،  استتلفات  مطالعه  نتایج  اساس  بر   .

ر غذاهای زنده متعارف  دیگبه صورت مکمل با    پاروپاگنجاندن  

پرورش   ماهی  نوزادبرای  معنی  فیل  بهبود  به  دار  منجر 

که    شود.می  نوزادانبازماندگی   داد  نشان  قبلی  تحقیقات 

در   لیپاز  فعالیت  در  است   نوزادتغییرات  ممکن  ماهی  فیل 

بیشتر مرتبط با تغییراتی در کیفیت و کمیت غذا )به عنوان 

گنجاندن   مطالعه  این  در  از   پاروپانمونه  مهمی  منبع  که 

تا   است(  غیراشباعی  چرب  در  هاییتوانااسیدهای  ماهی  ی 

هضم باشد. همچنین، افزایش کمی محتوای چربی جیره در  

ا  weaningطی    %4حد   موجب  است  تولید  ممکن  فزایش 

در    ,Rønnestad and Morais)  شود  نوزادانلیپاز 

2007; Rønnestad et al. 2013  .)از    جینتا حاصل 
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زنده    غذایبه عنوان    پاروپانشان داد که افزودن    یمطالعات قبل 

 سه یدر مقا  هیتغذ  نیرا در اول  یماه   نوزاد  یتواند رشد و بقایم

  فری)مانند روت  رایجزنده    غذایفقط    ی حاو  یی غذا  یهامیبا رژ

افزاآرتمیا  وسناپلیو    .Watanabe et al)  دهد   شی( 

1983; Shields et al. 1999  .)  مطالعه انجام شده بر روی

با استفاده    Clarias gariepinusگربه ماهی    نوزادتغذیه  

تغذیه   نوزادی آب شیرین نشان داد که  هاپاروپااز سیکلوپوئید  

 1/9شده با جیره ترکیبی از سیکلوپوئیدها و ناپلیوس آرتمیا )

  8/8( رشد بهتری نسبت به جیره سیکلوپوئید خالص )متریلیم

در مطالعه  (.  Chepkwemoi et al. 2013)  ( دارد متریلیم

Farhadian  ( همکاران  شیرین   نوزاد(  2014و  آب  ماهی 

Pterophyllum scalare    از ترکیبی  تغذیه    ی پاروپادر 

کالدوسر  Eucyclops serrulatusسیکلوپوئید    ای و 

Ceriodaphnia quadrangular    نرخ رشد ویژه باالتری

 2/19خالص )  یپاروپادر روز( نسبت به جیره  درصد    2/23)

پرورش  درصد   نشان داد که این    نوزاددر روز( در هفته اول 

امه یافت. همچنین، درصد  های دوم و سوم نیز ادروند در هفته

ماهیان نیز در تیمار ترکیبی بیشتر بود. نرخ   نوزاد  ی بازماندگ

که     Lates calcarifer  دریایی  ساب  نوزادرشد و بازماندگی  

آرتمیا، روتیفر و سیکلوپوئید   وساز ترکیب غذایی شامل ناپلی

  ، تغذیه کردند بهبود یافت  Cyclopina kasignete  یپاروپا

در    %93/4از    نوزادانبه طوری که در این بررسی، نرخ رشد  

در    %35/6آرتمیا به    وسروز در تغذیه با ترکیب روتیفر و ناپلی

ترکیب   در  رسید.  پاروپا روز  روتیفر  و  آرتمیا  ناپلیوس   ،

بازماندگی    ،همچنین از    نوزاداندرصد  تیمار    %6/42نیز  در 

دارای    %20/64به    پاروپابدون   تیمار  یافت  پاروپادر    ارتقا 

(Rasdi et al. 2015 .) 

در    موجودات زنده(، این  2018و همکاران )  Zengدر مطالعه  

میلی  2تراکم   هر  در  روتیفرها،  عدد  با  همراه  تیمار  در  لیتر، 

  Synchiropus splendidusماهی آکواریومی    نوزادبقای  

رسانده    %50در تیمار تغذیه روتیفر تنها، به    %6را از کمتر از  

در روز به طور    %48/5به    1/ 96ی را از  نوزادو نرخ ویژه رشد  

دادند.یمعن افزایش  دیگر،    دار  تحقیقی  و    Barrosoدر 

به   Acartia tonsa  پاروپای( در استفاده از  2013همکاران )

تغذیه   برای  زنده  غذای  اولین  ماهی    نوزادعنوان 

Centropomus parallelus  تیمار    گزارش که  کردند 

شامل    Brachionusو  A. tonsa  پاروپایترکیبی 

rotundiformis داری سبب باال بردن نرخ  ی، به صورت معن

)از    نوزادان( و افزایش میانگین وزن  %16به    5)از    یبازماندگ

( شد. در ماهیان تجاری خوراکی نیز گرمیلیم  0/ 84به    71/0

Toledo  ( گزارش کردند که  1999و همکاران )ماهی    نوزاد

( روتیفر Epinephelus coioidesهامور  از  که  زمانی   )

Brachionus rotundiformis   همراه با ناپلیوس ترکیب

 Acartia tsuensis, Pseudodiaptomus)  پاروپاچند  

sp.  و  Oithona sp.  تراکم در  تنها  هر    1/0(  در  عدد 

بازماندگی  به  کرد، تغذیه    تریلیلیم و  رشد  معنادار  طور 

را  اندهیفزا داد.  ی  مشابه،  بهنشان  قرمز   نوزادطور  سرخوی 

(Lutjanus campechanus ناپلیوس از  که   )

Parvocalanus sp.    معنکردتغذیه به طور  دار درصد  ی، 

 (. Shields et al. 2005) بیشتری را نشان دادبازماندگی 

،  فیل ماهی   نوزاداندر بافت    یچرب ضرور  ی دهایدر مطالعه اس

 ماریرا در ت  ریمقاد   نیباالتر  EPAو    ARAچرب    یدهایاس

معن تفاوت  و  دادند  نشان  مطالعه   داشتند.  یداریشاهد  در 

Chepkwemoi  ( نیز اسید چرب  2013و همکاران )EPA  

( بیش از  %71/3تغذیه شده با آرتمیا )  باس دریایی  نوزاددر  

با    نوزادان شده  همچنین  پاروپا تغذیه  مطالعه   ،بود.  در 

Rajkumar    وKumaraguru  (2006  نیز میزان )EPA  

تغذیه    نوزادان( بیش از  %98/9تغذیه شده با آرتمیا )  نوزاداندر  

با   بود.%17/8)  پاروپاشده  ضروری مهم   (  چرب  اسید  ترین 

DHA    47/21فیل ماهی با بیشترین مقدار    نوزاداندر بافت% 

دار متفاوت از یطور معنبهدر تیمار ترکیبی مشاهده شد که  

( میزان 2015)  و همکاران  Rasdiشاهد بود. در مطالعه    گروه

DHA    روتیفر  پاروپابا تغذیه از ترکیب     باس دریایی  نوزاددر ،

( آرتمیا  ناپلیوس  با ترکیب  %30/12و  تیمار تغذیه  از  ( بیش 

)  پاروپا روتیفر  مطالعه  %12و  در  بود.   )Rajkumar    و

Kumaraguru  (2006اسید نیز  تیمار   DHAچرب    (  در 

با    نوزادتغذیه   میزان    پاروپا ماهی  یافت.   5به  افزایش    برابر 

)  Chepkwemoiمطالعه   همکاران  ترکیب  2013و  نیز   )

در   را  ضروری  چرب  با    نوزاداسیدهای  شده  تغذیه  ماهیان 

 زیرابهتر دانست،    پاروپا ترکیب ناپلیوس آرتمیا و سیکلوپوئید  

اسیدهای چرب   تغذیه   نوزاداندر    ALAو    EPAمحتوای 

با ناپلی و    ARAآرتمیا و محتوای اسیدهای چرب    وسشده 



 و همکاران(رحمتی ) (Huso huso) ماهی فیل نوزاد آغازین تغذیه در( Acanthocyclops trajani) پاروپا از استفاده  بررسی/    47

DHA    خالص باالتر بود. لذا    یپاروپاتغذیه شده با    نوزاداندر

ی از اسیدهای چرب ضروری  ترمتعادلتیمار ترکیبی محتوای  

  را دارا بود.

جداگانه   ،  Artemia naupliچرب    ی دهایاسبررسی 

Daphnia magna    وA. trajani    نشان داد که این سه

  ALA  ،ARAدر مقدار اسیدهای چرب ضروری    موجود زنده

  DHAاما مقدار    ،داری با هم نداشتندیتفاوت معن  EPAو  

داری را  ی فاوت معنـود و تـ میا بسیار پایین بـدر ناپلیوس آرت

 :C20  اسیدهای چرب  ریمقاد   با دو غذای زنده دیگر داشت.

3n-3    وC22: 6n-3    ایکالدوسردر Daphnia magna 
  ریمقاد  داشت.  یداریتفاوت معن  A. trajaniبا    سهیدر مقا

اسیدهای  n-3  (10/22%سری  چرب    یدهایاس نسبت  و   )

قابل    A. trajaniدر      n-3/n-6   (19/4%)چرب   طور  به 

  هیتغذ   ی بیترک  ماریکه از ت  نوزادانیدر  بود.    هیاز بق  شیب  یتوجه

د  ـ شاه  مار یر از تـباالت  یبه طور قابل توجه  درصد بقا  ، کردند

، وزن و درازادر مقدار متوسط    یداریاوت معنـاگرچه تف  ،بود

که در بررسی پروفایل    طور  . همانسرعت رشد وجود نداشت

د،  ـفته شـیل ماهی گـف  وزادانـنروری در  ـاسیدهای چرب ض

چرب -آرتمیا  وسناپلی-پاروپا ار  ـتیم اسید  مقدار  در  دافنی، 

متمایز بود که درصد بقای باال در این تیمار   DHAضروری  

 نوزادان گویای اهمیت بسیار زیاد این اسید چرب در بازماندگی  

ماهی   مقاومت    DHA.  استفیل  بر  مقابل  اثرات مهمی  در 

بیش از    پاروپایاندر    DHAدارد. محتوای    نوزاداناسترس در  

ناپلیوس آرتمیا بوده و نتایج بهتری از نظر درصد بقا، رشد و  

نشان   استرس  برابر  در  (،  Fujita, 1979)  دهدیممقاومت 

ی عصبی و بینایی نقش  هاسلول  یدر ساختار غشا  DHAزیرا  

کارآیی بینایی    تواندیم  DHAداشته و باالتر بودن محتوای  

  نوزادیا افزایش پاسخ    را افزایش داده و موجب بهبود و  نوزادان

 Chepkwemoi et)  شودبه تغذیه و نهایتاً بقای بیشتر آن  

al. 2013 .) 

)  Evjemoمطالعات   همکاران  که  2003و  داد  نشان   )

به   ضروری  چرب  طریق    دبای   DHA  خصوصاسیدهای  از 

. باالتر  شوندینم  تولیدماهی    نوزادجیره فراهم شوند و در بدن  

تغذیه کرده از   نوزادان( در بدن  47/21%)  DHAبودن میزان  

ثیر درصد باالی این اسید چرب ضروری أ تیمار ترکیبی تحت ت

در    خصوص  به( و  72/3%)  Daphnia magnaتا حدی در  

A. trajani  (81/4%  بازماندگی بر  زیادی  حد  تا  که  بود   )

پیشتر در کفشک ثر بود. چنین روندی  ؤفیل ماهی م  نوزادان

(Hippoglossus hippoglossus  )طوری  به  ،شد  گزارش

باالی   درصد   Temora  پاروپادر    DHAو    EPAکه 

longicornis    اسیدهای چرب این  از  باالیی  درصد  باعث 

   Hippoglossus hippoglossusماهی  نوزادضروری در  

با   مقایسه  از    نوزاددر  کرده  تغذیه   Artemiaماهیان 

franciscana   شد   (Evjemo et al. 2003.)  طور کلی،  به

و    نوزاد چرب  اسیدهای  به  خود  تغذیه  اولین  در  ماهیان 

 Park)  به عنوان منبع عمده انرژی نیاز دارند آمینه  اسیدهای  

et al. 2006  .)شده )حاوی کیسه   تخم گشاییتازه    نوزادان

اما ارزش   هستند،زرده( دارای سطوح باالیی از ذخیره انرژی  

از   بعد  آنها  بافت  نزول  به  تخم گشاییغذایی    کند یمسرعت 

(Buentello et al. 2011  .)خوار پالنکتون ماهیان،    نوزاد  

بوده و غذای زنده مناسب را طی دوران پس از جذب کیسه  

انتخاب  مناسب  مغذی  مواد  و  انرژی  دریافت  برای  زرده 

ترکیب غذای زنده و کیفیت آن برای رشد    ،. بنابراینکنندیم

 ماهیان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است   نوزادو توسعه  

(Ma et al. 2013 .) 

(، شاخص انتخاب  2014و همکاران )  Farhadianدر مطالعه  

با افزایش    Pterophyllum scalareماهی    نوزادغذا توسط  

کاهش    Eucyclops serrulatus  پاروپایانسن در مصرف  

در هفته اول تغذیه فعال    هاپاروپا دلیل تمایل بیشتر به    .یافت

و توانایی پایین    پاروپا ی  هاوسیناپلاحتماالً، اندازه و وزن کم  

ی با  پروریآبزمطالعات    بیشترماهی بود. در    نوزادط  شکار توس

  نوزاد تغذیه    برایی آب شور  هاپاروپاتوجه به تولیدات باالتر،  

در   دریایی  تکثیرکارگاهماهیان  در    های  اما  شدند،  بررسی 

  رغم بهی آب شیرین نیز  هاپاروپامطالعه حاضر مشخص شد که  

، قابلیت استفاده به عنوان غذای زنده مکمل  ترنییپاتولیدات  

برای باال بردن ارزش غذایی و افزایش بازماندگی    خصوصبه  

 ماهیان ارزشمندی چون فیل ماهی را داشتند.  نوزاد

 

 نتیجه گیری 

های آب شیرین از لحاظ پاروپا های کشت  دشواریبا توجه به   

تر،  تولیدات پایینبر بودن ازدیاد نسل و رشد جمعیتی و  زمان

این  مثبت  نتایج  مالحظه  با  رایج،  زنده  غذاهای  به  نسبت 
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  مانند باال بردن محتوای اسیدهای چرب ضروری    نظرمطالعه از  

DHA  باال بردن قابل مالحظه بازماندگی در    ،و به دنبال آن

ماهیماهیان    نوزاد پیشنهاد میفیل  کوتاهی  ،  دوره  در  شود 

به عنوان غذای زنده مکمل    یانپاروپا   ، پس از جذب کیسه زرده

 غذاهای زنده اضافه شوند.  دیگربه 
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