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 الرو گورامی زردای بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه

(Trichogaster trichopterus auriu)  با زنجيره غذایی تغذیه شده 

 (chlorella vulgaris)جلبک  -(Brachionus calyciflorus)روتيفر 
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 چکیده

مخمر و جلبک در -جلبک، روتیفر-زنجیره غذایی روتیفر 3( با Trichogaster trichopterus auriuالرو گورامی زرد )

درصد وزن بدن پرورش یافت. در شروع  11تا  9روز، با میزان غذادهی روزانه  02مدت مرغ( بهمقایسه با گروه شاهد )زرده تخم

گیری طول کل و وزن کل( شدند. در شروع دوره میانگین وزن اولیه )اندازه سنجیزیستها ماهی 02و  11،  7آزمایش و در روزهای 

های رشد و تغذیه الروهای گورامی زرد، دست آمده نشان داد که شاخصهگرم بود. نتایج بمیلی 71/2±21/2های آزمایشی همه گروه

ترین (. بیشP<21/2دار بودند )ارهای مورد مطالعه دارای اختالف معنینرخ رشد ویژه، تولید خالص ماهی و درصد افزایش وزن در تیم

جلبک مشاهده شد. تیمارهای آزمایشی نسبت به -در تیمار روتیفر مترمیلی 71/9±51/2گرم و طول  میلی 20/9±19/2 وزنمیزان 

(. P<21/2دار را نشان دادند )ف معنیگروه شاهد، شرایط فیزیکی وشمیایی بهتری در آب ایجادکرده بودند و با گروه شاهد اختال

درصد در تیمار شاهد مشاهده شد.  33/17±20/0ترین جلبک  و کم–درصد در تیمار روتیفر 09/01±33/2ترین بازماندگی بیش

ها با گروه اختالف آنشیرین بود و تر تیمارهای حاوی روتیفر آبدهنده تاثیر بیشنتایج آنالیز شیمیایی الشه )پروتئین و چربی خام( نشان

 11/01±11/2درصد و چربی خام  03/72±02/2ترین پروتئین ( و در بین تمام تیمارهای آزمایشی، بیشP<21/2دار بود )شاهد معنی

 جلبک مشاهد شد.–درصد در تیمار روتیفر
 

  زرد گورامیچربی، الرو  پروتئین ،رشد، ، Brachionus calyciflrousروتیفر،  کلمات کلیدی:

 F.shojaeitokmedash@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

اگرچه تجارت جهاني ماهيان زينتي نسبتاً کوچک است،        

شيرين و توجهي در تجارت توليدات آبزيان آبولي سهم قابل

 054دريايي دارد. ارزش تجارت جهاني ماهيان زينتي حدود 

شود که نرخ رشد ده درصدي از ميليون دالر تخمين زده مي

 (.1421و همکاران،  Shyamرا داشته است ) 1442سال 

)خانواده  auriu Trichogaster trichopterusگورامي زرد 

eOsphronemida  و زير راستهAnabantoidei) ترين يکي از مهم

؛ Kottelat ،1442باشد )دار ميشيرين رايج البيرنتماهيان آب

Kottelat ،2991.) دار در شاليزارهاي برنج، هاي البيرنتگونه

ها با پوشش گياهي متراکم در جنوب و غرب ها و رودخانهگودال

ها شوند، اين گونهشرقي آسيا يافت ميآفريقا و شرق و جنوب

 مناطق، اين محلي مردم براي ارزش با غذايي منبع عنوان يکبه

 محسوب زينتي ماهيان بازار در تجاري هدف يک عنوانچنين بههم

که الرو ماهيان جايياز آن (.1442و همکاران،  Iwataشوند )مي

کيفيت و  در مراحل اوليه رشد بسيار حساس هستند و کميت،

سزايي دارد، در هر مرحله ها تاثير بهبر رشد و نمو آناندازه غذا 

از تکامل و رشد، بايد غذاي مناسب با اندازه سايز دهاني و 

 بودي،زندهقرار گيرد ) الرو مناسب در اختيار غذايي هاينيازمندي

 هاچربي و هاپروتئين به توانها مياين نيازمندي جمله از (.2230

شده از اسيدهاي  ساخته هاييمولکولها پروتئين اشاره نمود.

اند که اجزاء اساسي در ساختار و عملکرد تمام آمينه مختلف

(. نياز به N.R.C ،2912دهند )موجودات زنده را تشکيل مي

هاي آبزيان هدفي بوده جهت مطالعه پروتئين هميشه در گونه

هاي براي تعيين حداقل مقدار مورد نياز به ارائه اسيدآمينه

و همکاران،  Chiباشند )ضروري که مسئول حداکثر رشد مي

(. ماهيان زينتي در اسارت بايد رژيم غذايي با راندمان 1424

نيز نقش  هاي غذايي بهينه پروتئين را داشته باشند. چربي

کننده منبع انرژي و عنوان تامينمهمي در تغذيه ماهي به

 و اسيدهاي چرب ضروري جهت حفظ ساختار بيولوژيکي

و همکاران،  Sargentکنند )مي سلولي ايفا عملکرد طبيعي غشاي

 شيرين، به(. توسعه صنعتي پرورش ماهيان زينتي آب2919

زنده مناسب براي تغذيه ماهي در مراحل دليل نبود غذاي

مختلف پرورشي مختل شدن توليد را در پي داشته است. 

اثر و ساکن غذايي بيالروها مواد تغذيه درحال حاضر،  جهت

هاي مرغ، پودر شير يا خوراکمانند: سوسپانسيون زرده تخم

ها در اثر کودهاي پودري و آب حاوي شکوفايي طبيعي پالنکتون

که در  Tubifexو  Moinaگيرند. مصنوعي مورد استفاده قرار مي

شوند در تغذيه هاي غني شده با کود آلي پرورش داده ميآب

چنين هيچ گيرند. هماستفاده قرار ميتر مورد هاي بزرگماهي

زنده مناسبي براي تغذيه اوليه ماهياني که دهان کوچکي غذاي

 دارند وجود ندارد. بسياري از مزارع پرورش ماهي زينتي آب

، از Moinaجاي هاي جوان خود، بهشيرين براي تغذيه ماهي

ز طورکه ناپلي تنها نيمي اکنند. همانناپلي آرتميا استفاده مي

را دارد ولي قيمت باالي سيست آرتميا باعث  Moinaسايز 

افزايش هزينه توليد ماهي شده و بايد جهت حفظ رقابت هزينه 

تر و با کيفيت غذايي ارزانماهي زينتي در بازارهاي جهاني رژيم

 قابل مقايسه با اين خوراک را جايگزين نمود. 

 عدم که دهدمي نشان ماهيان دريايي الرو پرورش تاريخچه       

الروها  پرورش در موفقيت محدودشدن اوليه سبب مناسب تغذيه

 (.Blaxter، 2991 ؛2934 همکاران، و Lasker) است شده

 بار اولين براي (plicatilis Brachionusشور )روتيفرهاي آب

دليل شد. روتيفرهاي براکينوس به ارائه ماهي الرو غذاي عنوانبه

متعدد از جمله: اندازه کوچک، حرکت هاي سري ويژگييک

آل آهسته و قابليت هضم آسان توسط الرو، يک غذاي زنده ايده

باشند. از براي تغذيه چند روز اول بسياري از الرو ماهيان مي

هاي مدرن پرورش الرو مورد استفاده آوريجهتي بسياري از فن

ليد تواند براي استفاده در توهاي ماهيان دريايي ميدر هچري

شيرين نيز منطبق شده و مورد استفاده قرار ماهيان زينتي آب

شور نيز درتغذيه الرو توان از روتيفرهاي آبگيرد، بنابراين مي

که روتيفرهاي جاييشيرين استفاده نمود ولي از آنماهيان آب

هاي کنند، جهت تغذيه گونهسرعت به کف سقوط ميدريايي به

نيستند،  مناسب )پالژيک( زيسطحي الروهاي با شيرينآب ماهيان

 (Peristaltic) با يک پمپ پرستاتيک مداوم طوربه هاآن کهاين مگر

 شيرين مانند روتيفر آب صورت معلق در بيايند. دراين رابطهبه

B.calyciflorus  به احتمال زياد تا به امروز پتانسيل بهتري براي

شيرين داشته است استفاده در پرورش الرو ماهيان زينتي آب

(Arimoro ،1449.) تاثيرBrachionus calyciflorus  در صنايع

و  Moinaشيرين بدين خاطر است که دافني ماهيان زينتي آب

Tubifex براي تري داشته و تر و حرکت سريعاندازه بزرگ

و همکاران،  Lim) دارند کاربرد تر يا مولدينماهيان بزرگ

شيرين تنها به تعداد کمي از استفاده از روتيفر آب (.1442

 Moronشيرين مانند باس درخشان )هاي ماهيان آبگونه

chrysops×Morone saxatilis( )Ludwing ،2990 ماهي ريز ،)

 و Perca fluviatili( )Awaiss( و سوف )Gobio gobioقنات )

 (Trichogaster trichopterus) خالسه گورامي در و (2991 همکاران،

(Lim  ،محدود2993و همکاران ،) به توجه با باشد.مي 
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روتيفرها از فاکتورهاي مهم در تغذيه  تراکم و غذايي که ارزشاين

( و منبع غذايي طبيعي Emmerson ،2910الرو ماهيان است )

 ارزش و )با ابعاد وسيع هاها و باکتريجلبک روتيفرها مخلوطي از

چنين ارزش غذايي هم و (Sarma، 2992) باشدمي متفاوت( غذايي

رو تواند متفاوت باشد، از اينروتيفرها با توجه به منبع غذايي مي

که تاکنون اطالعات محدودي در مورد نياز پروتئين و جايياز آن

موجود است بنابراين  چربي در رژيم غذايي ماهي گورامي زرد

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تغذيه با جلبک کلرال و 

شيرين تغذيه شده با جلبک و مخمر در مقايسه روتيفرهاي آب

مرغ( بر رشد و تغذيه و ترکيبات بدن با گروه شاهد )زرده تخم

 باشد.)پروتئين و چربي خام( الرو گورامي مي

 

 هاشمواد و رو
جلبک کلرال در محيط : Chlorella vulgarisکشت جلبک 

( با Sorgeloos ،2993و  Lavans) (Conway) کشت کانوي

 2544±254گراد و روشنايي درجه سانتي 11-19درجه حرارت 

لوکس نوري پرورش داده شدند و پس از رسيدن تراکم جلبکي 

 شدند.ليتر برداشت به ده ميليون در هر ميلي

 Brachinous calyciflorus کشت روتيفر       

روتيفرهاي موردنياز در اين آزمايش از : جلبک-کشت روتيفر

 ليترعدد در هر ميلي 24مرکز تحقيقات بوشهر با تراکم اوليه 
عدد  1ليتري در حضور  2تهيه گرديد. روتيفرها ابتدا در ظروف 

متري در باالي مخازن سانتي 04المپ فلورسنت با فاصله 

گراد و شوري درجه سانتي 11تا  19پرورشي و درجه حرارت 

کنترل شد و روزانه روتيفرها با جلبک با  گرم در ليتر 4-2بين 

که شدند و زمانيليتر تغذيه ميليون در هر ميلي  5تا  0 تراکم

برابر مقدار اوليه رسيد، روتيفرها به مخازن  1تراکم روتيفرها به 

عدد در  214تا  244ليتري منتقل شدند در تراکم  14تر بزرگ

 ليتر اقدام به برداشت جهت تغذيه الروها گرديد.هر ميلي

تمام : Saccharomyces cerevisiaeمخمر نانوايي -کشت روتيفر

شرايط پرورشي با شرايط کشت روتيفر و جلبک مشابه بود، ابتدا 

عدد رسيد  214تا  244با استفاده از تغذيه با جلبک به تراکم 

که جهت تغذيه الروها قرار ز اينهفته قبل ا 2مدت سپس به

ميليون  2گرم در ازاي  2مقدار گيرد، روزانه با مخمر نانوايي به

 (.2213چرمهيني، تاکامي و امينيآذري)روتيفر تغذيه شدند 

 در اين آزمايش: غذايي مختلف الرو با تيمارهاي پرورش       

 با ابعاد ايشيشهآکواريوم  21تکرار در  2 تيمار تيمار و براي هر 0

متر، که يک سوم حجم آبگيري شده بود و سانتي 04×04×244

عدد الرو تازه تفريخ شده  244در هر يک از تکرارها 

گرم در نظر گرفته شد. ميزان غذادهي روزانه ميلي 45/4±35/4

، 21، 9، 9وعده غذايي در ساعات  5درصد وزن بدن در  22تا  9

روز بود(، انجام شد.  14 )که دوره انجام اين آزمايش 29 و25

ميليون در  2براي تغذيه الروها با تراکم  کلرال ولگاريسجلبک 

 ليتر جهت تغذيه روزانه الروها مورد استفاده قرارگرفت.ميلي

روتيفرهاي تغذيه شده با جلبک و روتيفرهاي تغذيه شده با 

ميکرون سيفون کرده  94مخمر را ابتدا با توري با اندازه چشمه 

گرفتند. جهت تغذيه روزانه الروها مورد استفاده قرارسپس 

مرغ پخته شده پس از حل شدن در آب با توري هاي تخمزرده

ميکرون صاف نموده و سپس روزانه اين  14اندازه چشمه 

 شد.مخلوط جهت تغذيه استفاده 

: مخازن پرورشي فيزيکي و شيميايي آب کيفيت       
  ارائه شده است. 2 لکيفيت آب مخازن پرورشي در جدو

 
 روز 02هاي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب مخازن پرورشي الرو گورامي زرد تغذيه شده در تيمارهاي غذايي مختلف در دوره : ميانگين داده1جدول 

 تيمارهاي غذايي

 پارامترها

 درجه حرارت

 )سانتي متر(
pH 

 اکسيژن محلول

(گرم در ليتر)ميلي  

 هدايت الکتريکي
µmmho/cm 

 آمونياک

ر(در ليت گرم)ميلي  

 a 3/24 ± 4/21a 9/59 ± 4/49a 199/9 ± 12/1a b22/4 ± 21 /4 2/41 ± 13/49 مرغ )شاهد(زرده تخم

 a 3/09 ± 4/22a 9/99 ± 4/45a 111/1 ± 21/10b 4/41 ± 4/40a 2/44 ± 13/41 جلبک

 a 3/03 ± 4/23a 9/91 ± 4/40a 193/1 ± 29/2a 4/41 ± 4/40a 2/42 ± 13/22 مخمر -روتيفر

00/3 ± 21/4  2/42 ± 13/21 جلبک -روتيفر  45/4 ± 10/9  3/21 ± 9/242  40/4 ± 41/4  

 دنباشمعيار مي انحراف ± صورت ميانگينها بهداده (.P< 45/4) باشدمي 45/4 سطح در بودن دارمعني دهندهنشان رديف هر در غيرمشترک انگليسي حروف

 

 گيرياندازه براي .پذيرفت انجام AOAC (2994) استاندارد با ها مطابقالشه الرو ماهي تعيين ترکيب تقريبي: تجزيه شيميايي       

 تجزيه هاي آون، کجلدال و سوکسله استفاده شد.دستگاهترتيب از فاکتورهاي مختلف از جمله ماده خشک، پروتئين خام و چربي خام، به

 دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد واحد تبريز انجام شد. آزمايشگاه در ماهيان الشه شيميايي
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 :معيار ارزيابي جيره هاي غذايي       

هاي رشد محاسبه شاخص

 هاماهي

 وزن اوليه ماهي –وزن نهايي ماهي  = افزايش وزن
درصد افزايش وزن 

 (BWIبدن)

 244×  ]وزن ابتداي دوره( / وزن ابتداي دوره  –) وزن انتهاي دوره [ =

 لگاريتم طبيعي وزن اوليه ماهي/طول دوره –لگاريتم طبيعي وزن نهايي ماهي[ = (SGR) نرخ رشد ويژه

 244×]آزمايش

 244×  ]/ طول دوره آزمايش وزن اوليه ماهي –وزن نهايي ماهي [ = ميانگين رشد روزانه

 244×  ]2وزن ماهي بر حسب گرم/ )طول کل ماهي بر حسب سانتي متر([ = (CF) فاکتور وضعيت

مانده انتهاي تعداد ماهي باقي× گرم وزن اوليه ماهي(  –)گرم وزن نهايي ماهي = توليد خالص ماهي

 دوره

-هاي تغذيهمحاسبه شاخص

 اي
 دست آمده ماهي)گرم(غذاي خورده شده )گرم( / وزن به = (FCRتبديل غذايي )ضريب 

 بازماندگي
)تعداد ماهيان در ابتداي دوره آزمايش / تعداد ماهيان در انتهاي دوره آزمايش(  = ميزان بقا )بازماندگي(

 ×244 

    

ها با استفاده از آناليز واريانس داده: تجزيه تحليل آماري       

مورد  29نسخه  Spss افزاربا استفاده از نرم (ANOVA) طرفهيک

ها بين ميانگين در (>45/4P) داريمعني گرفت. تفاوت قرار ارزيابي

دست آمد. به ( Duncan) اي دانکندامنهبا استفاده از آزمون چند

انحراف معيار، گزارش  ±هاي متن بر اساس ميانگين تمام داده

 شدند.

 

 نتایج
با توجه به نتايج فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب در        

نشان داده شده، ميزان دما،  2مخازن پرورشي که در جدول 

تفاوت چنداني با هم نداشتند. ميزان  pHاکسيژن محلول و 

الکتريکي در تيمار تغذيه با جلبک نسبت به بقيه تيمارها هدايت

الکتريکي بود. ميزان آمونياک در ترين ميزان هدايتداراي کم

جز گروه هاي آزمايشي داراي مقدار يکساني بود بههمه گروه

گرم ميلي 21/4±22/4مرغ( که باالترين مقدار شاهد )زرده تخم

روز پرورش، ميانگين وزن  14در ليتر را نشان داد. در طي دوره 

گرم بود. ميلي 41/9±59/4و  35/4±45/4الروها در محدوده 

هاي ميانگين وزن و طول الروها در تيمارهاي مختلف در داده

ارائه شده است. در  2و  1ول ادر جد 14و  25، 3، 2روزهاي 

دار وجود بين تيمارهاي مختلف از لحاظ آماري تفاوت معني

 (.P<45/4داشت )

که جلبک داشت –ترين افزايش وزني را تيمار روتيفربيش       

ترين اين نسبت در تمام طول آزمايش حفظ شده بود و کم

پرورش مربوط به تيمار جلبک  14افزايش وزني و طولي در روز 

و  3که در روزهاي تر از گروه شاهد، درحاليبود يعني حتي کم

 (.P>45/4داري با گروه شاهد نداشت )تفاوت معني 25

 

پرورش روز 02 دوره در غذايي مختلف تيمارهاي با زرد گورامي الرو کل وزن :0 جدول  

 جلبک –روتيفر مخمر-روتيفر جلبک مرغ )شاهد(زرده تخم روزها

2 4/35 ± 4/45 a 4/35 ± 4/45 a 4/35 ± 4/45 a 4/35 ± 4/45 a 

3 2/94 ± 4/15c 2/51 ± 4/13c 2/99 ± 4/29b 1/32 ± 4/02a 

25 1/92 ± 4/41c 1/99 ± 4/05c 2/05 ± 4/92b 0/91 ± 4/92a 

14 9/11 ± 2/01c 0/51 ± 4/21d 3/10 ± 2/42b 9/41 ± 4/59a 

 دنباشمعيار مي انحراف ± صورت ميانگينها بهداده (.P< 45/4) باشدمي 45/4 سطح در بودن دارمعني دهندهنشان رديف هر در غيرمشترک انگليسي حروف

     

روز پرورش 02طول کل الرو گورامي زرد با تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  :3جدول   

 جلبک –روتيفر مخمر-روتيفر جلبک مرغ )شاهد(زرده تخم روزها
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2 a 25/4 ± 19/1 1/13 ± 4/22 a 1/19 ± 4/22 a 1/19 ± 4/41 a 

3 0/99 ± 4/15c 0/53 ± 4/15c 5/49 ± 4/24b 5/19 ± 4/23a 

25 5/92 ± 4/49c 9/22 ± 4/19c 9/09 ± 4/00b 3/12 ± 4/21a 

14 3/90 ± 4/99c 3/29 ± 4/22d 1/04 ± 4/09b 9/35 ± 4/05a 
 دنباشمعيار مي انحراف ± صورت ميانگينها بهداده (.P< 45/4) باشدمي 45/4 سطح در بودن دارمعني دهندهنشان رديف هر در غيرمشترک انگليسي حروف
متر در تيمار روتيفر ميلي 35/9±05/4افزايش طولي ترين بيش

جلبک مشاهده شد که اين نسبت در تمام طول آزمايش حفظ -

متر در روز ميلي 29/3±22/4ترين افزايش طولي شده بود و کم

تر از گروه پرورش مربوط به تيمار جلبک بود يعني حتي کم 14

تفاوت  25و  3در روزهاي  که در همين تيمارشاهد، درحالي

فاکتورهاي  (.P>45/4داري با گروه شاهد مشاهده نشد )معني

رشد، بقاء و تغذيه الروهاي گورامي زرد تغذيه شده با تيمارهاي 

نشان داده شده است. بقاء، افزايش  0مختلف غذايي در جدول 

روزانه، توليدخالص ماهي و وزن، نرخ رشد ويژه، ميانگين رشد 

داري در الروهاي تغذيه شده با فاکتور وضعيت تفاوت معني

ترين ( و بيشp<45/4تيمارهاي مختلف غذايي را نشان دادند )

استثناي فاکتور وضعيت در تيمار مقدار فاکتورهاي مذکور به

 جلبک مشاهده شد.-روتيفر

 
روز پرورش 02اي الرو گورامي طاليي در تيمارهاي مختلف غذايي در دوره هاي رشد و تغذيه:  ميانگين شاخص4جدول 

 جلبک-فريروت مخمر-فريروت جلبک مرغ)شاهد(زرده تخم رشد شاخص

 4/4420c  4/4421 ± 4/4442d  4/4490 ± 4/4424b  4/4412 ± 4/4451a ± 4/4455  افزايش وزن بدن )گرم(

 120/01b  524/22 ± 5/02c  191/15 ± 211/10b  2249/90 ± 91/22a ± 329/01  درصد افزايش وزن بدن

 2/21b  9/41 ± 4/02c  22/19 ± 2/42b  21/02 ± 4/01a ±  24/01  نرخ رشد ويژه )درصد در روز(

 1/41d  33/22 ± 4/00c  31/99 ± 4/22b  12/19 ± 4/22a ± 53/22  نرخ بازماندگي )درصد(

 4/11c  4/11 ± 4/40d  2/51 ± 4/10b  1/40 ± 4/20a ± 2/12  )گرم( توليد خالص ماهي

 4/44c  4/42 ± 4/44d  4/42 ± 4/44b  4/40 ± 4/44a ± 4/41  ميانگين رشد روزانه

 a  2/10 ± 4/41a  2/12 ± 4/43a  4/91 ± 4/43b 4/49 ± 2/12 فاکتور وضعيت

 4/40a 2/11 ± 4/44b 2/42 ± 4/44a 2/42 ± 4/44a ± 2/41 ضريب تبديل غذايي

 دنباشمعيار مي انحراف ± صورت ميانگينها بهداده (.P< 45/4) باشدمي 45/4 سطح در بودن دارمعني دهندهنشان رديف هر در غيرمشترک انگليسي حروف
     

داراي ( در بين تيمارهاي آزمايشي SGRنرخ رشد ويژه )       

ترين نرخ رشد ترين و کم(. بيشP<45/4دار بود )تفاوت معني

جلبک و تيمار جلبک مشاهده شد. در بين -ويژه در تيمار روتيفر

دار وجود نداشت مخمر تفاوت معني-گروه شاهد و تيمار روتيفر

(45/4<Pباال بودن نرخ رشد ويژه در تيمار روتيفر .)– جلبک

هاي تيمار نسبت به ساير گروهکننده بازده مناسب اين بيان

چنان که افزايش وزن و طول نيز تائيدکننده آزمايشي است هم

اين مطلب بودند. فاکتور وضعيت يا ضريب چاقي در همه 

جلبک در مقايسه با گروه شاهد -غير از تيمار روتيفرتيمارها به

که اين جايي(، از آنP>45/4داري را نشان نداد )اختالف معني

گر اين موضوع باشد که تواند بيانا بقيه تيمارها ميتفاوت ب

ميزان تناسب رشد طولي و وزني رعايت نشده ولي با توجه به

تر بوده و با افزايش وزن و طول که در اين تيمار از بقيه بيش

توان از که مرحله الروي مرحله کوتاهي است ميتوجه به اين

اي که در ذيهنظر نمود. براساس شاخص تغاين اختالف صرف

 آورده شده، در بين گروه شاهد و تيمارهاي روتيفر 0جدول 

مخمر از لحاظ آماري تفاوت معني دار نداشت -جلبک و روتيفر-

(45/4P>و تيمار جلبک بيش ) ترين ضريب تبديل غذايي را

دهد، که ميزان بقا را نشان مي 2 شکلنشان داد. با توجه به 

دار تيمارها داراي اختالف معنيدرصد بازماندگي در بين همه 

درصد مربوط به گروه  22/53 بازماندگي ترينکم (،P<45/4) بود

درصد،  19/12ترين بازماندگي و بيش مرغ(تخم )زرده شاهد

اگرچه الروهاي تغذيه شده  جلبک بود.-مربوط به تيمار روتيفر

باشد در ابتداي مشخص مي 2 شکلطورکه در با جلبک همان

تري است ولي نسبت به همه تيمارها داري بازماندگي بيشدوره 

مخمر، -جلبک و روتيفر-نسبت به دو تيمار روتيفر دوره انتهاي در

 1ول اچنين با توجه به جدتري را نشان داد و همبازماندگي کم

، الروهاي تغذيه شده با گروه شاهد در مقايسه با تيمار 2و 

دار دارند و افزايش يجلبک از لحاظ افزايش رشد تفاوت معن

تر از تيمار جلبکي است وزن در گروه شاهد در انتهاي دوره بيش

ولي بازماندگي الروهاي تغذيه شده با جلبک از ابتدا تا انتهاي 

تر بودن وزن و طول تر از گروه شاهد است، که بيشدوره بيش
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در گروه شاهد نسبت به گروه جلبک در روز بيستم پرورش نمود 

دهنده اين مهم است که جلبک در مراحل اوليه نشانداشته و 

رشد با توجه به کوچک بودن سايز الروها تاثير مثبتي داشته 

دليل هاست و گروه شاهد در آخر دوره بهتر عمل کرده است ب

تري از مواد مورد نياز براي الروهاي که توانسته منبع غنياين

چنين افزايش همماهي گورامي زرد در اين مرحله از رشد باشد، 

دهنده در گروه شاهد و جلبک، نشان ترتيببه مير و مرگ کاهش و

طورکه در باشد، همانتاثير جلبک بر فاکتورهاي محيطي آب مي

 نيز به آن اشاره شد.  2 جدول

 
روز  02( تغذيه شده با تيمارهاي غذايي مختلف در دوره auriu Trichogaster trichopterusرو گورامي زرد )نمودار درصد بقا ال: 1شکل 

 پرورش
 

که مقادير ترکيبات شيميايي بدن الرو  5باتوجه به جدول        

دهد، ميزان پروتئين در تمام تيمارهاي آزمايشي را نشان مي

ميزان پروتئين  ترينبيش و (P<45/4) تر از گروه شاهد استبيش

دهد ترکيب جلبک ديده شد که نشان مي-در تيمار روتيفر

اثر  شيرين و جلبک کلرال بر پروتئين الشهاي روتيفر آبتغذيه

هاي مختلف بهتري داشته است. ميزان چربي خام در گروه

گروه شاهد  و (P<45/4) داشتند هم با داريمعني اختالف آزمايشي

چربي را نسبت به ساير تيمارهاي آزمايشي ترين ميزان بيش

نشان داد، ولي اين باال بودن چربي لزوماً نتوانسته اثر بهتري بر 

. داشته باشد نسبت به ساير تيمارها ،افزايش طول و وزن و بقا

ترين ميزان در بيش 9ميزان رطوبت الشه هم با توجه به جدول 

شاهد مشاهده ترين ميزان در گروه جلبک و کم–تيمار روتيفر

مخمر و تيمار جلبک از لحاظ –شد و در بين تيمارهاي روتيفر

 (. <45/4Pدار وجود نداشت )آماري تفاوت معني

 

 روز پرورش 02مقايسه ميانگين ترکيبات شيميايي بدن الرو گورامي زرد )برحسب وزن خشک( در تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  :5جدول 

 جلبک+روتيفر روتيفر+مخمر جلبک مرغ)شاهد(زرده تخم الشهتجزيه شيميايي 

 4/19d 91/59 ± 4/24c 99/22 ± 4/15b 34/12 ± 4/14a ± 93/94 پروتئين خام )درصد(

 4/45a 11/94 ± 4/19c 10/32 ± 1/19bc 15/29 ± 4/25b ± 22/99 چربي خام )درصد(

 4/14b 12/42 ± 4/90ab 12 ± 4/19ab 12/94 ± 4/29a ± 14/54 رطوبت )درصد(

 دنباشمعيار مي انحراف ± صورت ميانگينها بهداده (.P< 45/4) باشدمي 45/4 سطح در بودن دارمعني دهندهنشان رديف هر در غيرمشترک انگليسي حروف
     

 بحث
 توسط آب آلودگي ميزان نوعي به الکتريکيهدايت ميزان       

 بقيه به نسبت جلبک تيمار در دهد،مي نشان را معلق ذرات

 جلبک نقش دهندهنشان که بود ميزان ترينکم داراي تيمارها

 باشدآب مي کننده تعديل و تصفيه عنوانبه پرورشي محيط در

مناسبي  پرورشي محيط گرفته و محيط از را الکتريکيهدايت و

 تلفات ميزان در از اين طريق  توانسته و نموده ايجاد الروها براي

 زرده) شاهد گروه در آمونياک ميزان بودن باال باشد. اثرگذار

 محيط در آمونياک ميزان افزايش در زرده نقش گربيان (مرغتخم

 اثر تاييدکننده هم کنار در فاکتورها اين همه باشد،مي پرورشي

 شاهد گروه به نسبت پرورشي محيط بر زنده غذاي ترمناسب
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پرورش  25تا  2 که در روزهايطوريهباشد. بمي( مرغتخم زرده)

 افزايش وزن در بين گروه شاهد و تيمار جلبک اختالف معني

ترين ميزان بازماندگي مربوط به تيمار داري نداشت ولي بيش

تواند متاثر از حضور جلبک در جلبکي بود که اين مسئله مي

(، در بررسي  2991و همکاران ) Nassي باشد. محيط پرورش

اي آب زالل و شفاف حاوي آرتميا با اي دو گروه تغذيهمقايسه

ها، روي الرو هاليبوت آب سبز حاوي سوسپانسيوني از جلبک

( در هفته اول Hippoglossus hippoglossusاقيانوس اطلس )

م در پرورش مشاهده کردند که در شروع تغذيه از روز اول تا سو

درصد غذاخوردن را آغاز کرده  03الروهاي گروه آب سبز تقريباً 

که در گروه آب زالل و شفاف هيچ الروي شروع به بودند درحالي

 24تغذيه نکرده بود. در آخر دوره پرورش الروهاي آب سبز 

که الروهاي موجود در گروه درصد بازماندگي داشتند درحالي

ها اثرات مثبت اضافه درصد بازماندگي داشتند، آن 1/2ديگر 

که با  به تانک الرو را خوب توصيف کردندها کردن ريز جلبک

 همکاران و Shiri ديگري مطالعه مطابقت داشت. در تحقيق حاضر

 غذاي عنوانبه B.calyciflorus شيرينآب روتيفر اثر ،(1442)

 پرورش اول روز 24 طي در( Lota lota) باربوت الرو آغازگر

 Dictyosphaeriumجلبک از اول روز 2 که الروهايي کردند، مشاهده

chlorelloidae کرده تغذيه شيرينآب روتيفر از بعد روز 3 و 

 که گروهي و داشتند درصد 14/94 بازماندگي باالي بودند،

 سبز آب در روتيفر که گروهي به نسبت بود زالل آب در روتيفر

 .بود تريکم بازماندگي داراي بود

 افزايش پرورش، باالترين در مطالعه حاضر در پايان دوره       

 تيمار ولي بود جلبک تيمار با مقايسه در شاهد گروه در وزن

 تاثير دهندهنيز نشان اين که داشت تريبيش بازماندگي جلبک

 الروها پرورشي محيط آب کيفي فاکتورهاي بر جلبک مثبت

( تغذيه جلبک در 2991) همکاران و Howellطور مشابه به .بود

اوايل مراحل رشد و نمو جهت ارائه مواد غذايي مورد نياز در اين 

چنين بيان کردند شايد مرحله از رشد را ضروري دانسته، هم

عنوان يک آغازگر براي سيستم گوارشي الرو  حضور جلبک به

 عمل کند و يا ممکن است يک اثر مثبت بر فلور روده الرو

تواند داشته باشد. نقش مهم جلبک در مخازن پرورشي مي

 Blaxter. در بررسي به اثرگذاري روي رژيم نوري باشد مربوط

 را آرام اقيانوس ماهي شاه الرو براي تغذيه (، کدورت2919)

 بيان هايافته اين براي مکانيسم دو پيشنهاد و نمود شناسايي

 افزايش را بصري تضاد است ممکن معلق ذرات کهاين اول کرد،

 تجسم يا تصور را طعمه بهتر بتوانند الروها دهد اجازه و داده

 شدن پراکنده سبب نور پخش دوم مرحله در کنند،

. گرددمي الرو توسط طعمه شدن ديده بهتر سبب و شده نور

 تغذيه در هامرحله ترينبحراني از الرو در ديد مرحله که چرا

درباره اثر مثبت حضور جلبک بيان شد طورکه باشد. همانمي

اين مطالعه در  بقا در شيميايي بر و تاثيرات فاکتورهاي فيزيکي

مخمر کامالً محسوس -جلبک و روتيفر–غذايي روتيفر هايزنجيره

 است، 

 که الروهاي تغذيه شده با زنجيره هاي غذايي روتيفرطوريهب

ترين شمخمر در مقايسه با گروه شاهد بي–جلبک و روتيفر–

 درصد بازماندگي را داشتند.

       Wallace  وSnell (2992اندازه روتيفر را در دامنه کم ،) تر

دليل کوچک بودن متر ذکر کردند. بنابراين بهميلي 2تا  2/4از 

زنده براي الرو ماهيان  عنوان اولين غذاياندازه روتيفر، معموالً به

(، 1442همکاران،  و Lubzens) گيردمي قرار استفاده مورد کوچک

تر چنين عدم تحرک نسبي روتيفر، يافتن روتيفرها را آسانهم

 تري از لحاظ انرژي برايکند و طعمه با صرف هزينه کممي

(. با Lochmann ،1444و  Ludwigدسترس است ) قابل الروها

که الروهاي گورامي زرد در هنگام خروج از تخم توجه به اين

 19/1±22/4 و 19/1±25/4گرم وزن و بين ميلي 45/4±35/4

اين مطالعه سعي شده براي  داشتند، بنابراين در طول مترميلي

شيرين تغذيه الروهاي بسيار کوچک گورامي زرد از روتيفر آب

 عنوان غذاي آغازگر استفاده شود.به

        Arimoro و Ofojekwu (0144/2144،)  در بررسي

 ( Aphyosemio gardneri) دارکپور دنداناي بر روي الرو مقايسه

در يک دوره  (B. calyciflorusشيرين )تغذيه شده با روتيفر آب

روزه به اين نتيجه رسيدند که الروهاي تغذيه شده  21پرورشي 

درصد و در  01از  تربا غذاي فرموله شده داراي بازماندگي کم

 14تر از شيرين باالمقابل الروهاي تغذيه شده با روتيفر آب

(، در بررسي اثر 2993) Wongو  Lim درصد بازماندگي داشتند. 

تغذيه شده با جلبک کلرال  (B. calyciflorusشيرين )روتيفر آب

(Chlorella spدر مقايسه با زرده تخم ) مرغ روي الروهاي تازه

گزارش دادند، ميزان ( Colisa lalia) تفريخ شده گورامي کوتوله

چنين گزارش دادند که درصد بوده هم 5/30تا  2/95بازماندگي 

شيرين در روز استفاده از روتيفرها در پرورش الرو ماهيان آب

گردد. اين ، سبب بهبود و افزايش عملکرد الروها مي1-21

ها با نتايج مطالعه حاضر که الروهاي تغذيه شده با بررسي

شيرين داراي بقاي باالتري بودند مطابقت آب زنجيره روتيفر

(، نشان دادند الرو ماهيان 2991و همکاران ) Awaissداشتند. 

( تغذيه Perca fluviatilis( و سوف )Gobio gobioريز قنات )

غني شده با جلبک  (B.calyciflorusشيرين )شده با روتيفر آب
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(Chlorella sp در مقايسه با غذاي خشک پس از دوره )روزه 24 

(، در 1443) Arimoro. تري داشتندپرورش بازماندگي بيش

ماهي بررسي ديگري نرخ باالي رشد و بقا را در الرو گربه

طور تصادفي از روتيفر ( که بهClarias anguillarisآفريقايي )

 مطالعه حاضر شيرين تغذيه کرده بودند مشاهده کرد و درآب

الروهاي اوليه  به مربوط رشدي هايشاخص بهبود و رشد بهترين

 جلبک و روتيفر-غذايي روتيفرشده با زنجيره تغذيه گورامي زرد

گورامي  وزني را در الروهاي رشد که باالترينطوريهمخمر بود، ب-

تغذيه شده با زنجيره غذايي حاوي روتيفر، مشاهده شد و 

جلبک در افزايش وزن و بهتر شدن -زنجيره غذايي روتيفر

تر از تيمارهاي آزمايشي اي توانسته بيشو تغذيه رشد فاکتورهاي

و بهبود فاکتورهاي رشد و بقا  وزن ديگر اثرگذار باشد. باالتربودن

دهنده مفيد بودن تيمارهايي که با روتيفر همراه بودن نشان در

در مقايسه  .شيرين در تغذيه اوليه الرو گورامي استروتيفر آب

جلبک که باالتر از -افزايش وزن و بقا زنجيره غذايي روتيفر

 توان تاثيرگذاري نوع رژيممخمر است مي–زنجيره غذايي روتيفر

 Deganiغذايي مورد استفاده روتيفر بر الرو را مهم دانست. 

 Trichogaster) آبي گورامي الروهاي داد نشان ،(2992)

trichopterus هاي انفوزوئر نسبت به گروه( تغذيه شده با

مخمر، خوراک ميگو، زرده به تنهايي و مخمر به -ترکيبي زرده

که نتايج مشابهي با تحقيق تري بودند تنهايي داراي رشد سريع

(، اعالم کردند 2991) Kestemont  و  Awissحاضر داشته است.

( در هفته اول Clarias gariepinusماهي آفريقايي )الروگربه

 Brachionusشيرين )رگروه تغذيه شده با روتيفر آبپرورش د

calyciflorus) داشتند را رشد بهترين.Awiss  ( 2991و همکاران ،)

( و Gobio gobioاي الرو ماهيان ريز قنات )در بررسي تغذيه

 (B. calyciflorus) شيرينبا روتيفر آب (Perca fluviatilis) سوف

تري داري رشد سريع( Chlorella spتغذيه شده با جلبک )

بودند و از لحاظ ضريب تبديل غذايي نسبت به غذاي خشک 

که ترکيب روتيفر بسيار جاييداراي بهترين بازده بودند. از آن

کند بنابراين ميزان متاثر از جيره غذايي است که تغذيه مي

 جلبک و روتيفر-پروتئين و چربي هم در تيمارهاي روتيفر

که نه تنها طوريهت روتيفر است، بمخمر متاثر از اين خاصي-

 ميزان پروتئين الروهاي تغذيه شده با زنجيره غذايي روتيفر

مخمر باالتر بود بلکه مفيد و کارا بودن -جلبک از روتيفر-

که نسبت به تمامي  تشکيل اين زنجيره غذايي سبب شد

ترين ميزان پروتئين را داشته باشد، تيمارهاي آزمايشي بيش

ترين ميزان پروتئين نيز مربوط به گروه شاهد بود و به کم

مخمر و -ترتيب الروهاي تغذيه شده با زنجيره غذايي روتيفر

 جلبک قرار داشتند. -جلبک در مراتب بعد از تيمار روتيفر

چنين قابل هضم بودن پروتئين جيره از موضوعات کليدي با هم

که حالليت  توجه به دستگاه گوارش تکميل نيافته الرو است،

کننده قابليت هضم در عنوان يک عامل مهم و تعيينپروتئين به

 (.1440و همکاران،  Carvalhoباشد )الرو ماهي مي

(، جلبک 2210و همکاران ) کپورچاليدر مطالعه فالحي       

درصد چربي دارد و  21±0درصد پروتئين و  52±1کلرال داراي 

تغذيه روتيفر گزينه دهد جلبک کلرال جهت نتايج نشان مي

(، نشان 2991و همکاران )  Awissچنينباشد، هممناسبي مي

( تغذيه شده Branchionus calyciflorus) دادند که روتيفرهاي

تري بر پروفايل ( توانسته اثر بيشChlorella Spبا جلبک )

. ميزان چربي ب و اسيدهاي آمينه روتيفر بگذارداسيدهاي چر

تر از تيمارهاي ديگر بود گروه شاهد بيشدر تحقيق حاضر در 

داشتن تاثير مثبت بر رشد و  ولي زياد بودن لزوماً به معناي

ها نيست زيرا در تيمار بازماندگي الرو نسبت به ساير گروه

جلبک که در رتبه بعدي از شاهد از نظر چربي قرار دارد -روتيفر

 گرددمي اي مشاهدهميزان بقا و رشد و بهبود فاکتورهاي تغذيه

و اين خود تاييدکننده اين امر است که احتماالٌ پروفيل 

 مرغ نزديک به پروفايل اسيداسيدچرب موجود در زرده تخم

که جاييچرب الرو نبوده و نتوانسته اثر مناسبي بگذارد. از آن

Watanab ( حضور اسيدهاي چرب 2939و همکاران ،)9-n 

( موجود در روتيفر n21:1-9بسيار غيراشباع لينولئيک اسيد )

(B.calyciflorusرا براي الروهاي ماهي آب ) شيرين ضروري

(، نيز بيان کردند که 2911و همکاران ) Walton، بيان داشتند

ها شبيه به مواد غذايي ترکيب اسيدهاي چرب بسياري از ماهي

کنند و اثر مثبت باال بودن چربي در است که از آن تغذيه مي

توان اين گونه توجيه کرد که حضور را ميجلبک –تيمار روتيفر

جلبک کلرال در تغذيه روتيفر نسبت به مخمر توانسته موثر واقع 

شود. اهميت انتقال اسيدهاي چرب و ديگر اجزاي مواد مغذي از 

و  Watanabطريق جلبک به روتيفر و به الرو ماهي توسط 

فرد و همکاران . احمدي( ذکر شده است2912) همکاران

شيرين اي ترکيب اسيدچرب روتيفر آب، نيز در مطالعه(2219)

(B. calyciflorus( تغذيه شده با جلبک سبز )Chlorella Sp )

مشاهده کردند که اين روتيفرها حاوي مقادير بااليي از 

 20/25درصد( و لينولنيک ) 10/29اسيدهاي چرب لينولئيک )

 ايتغذيه(، در بررسي 2991و همکاران ) Awissدرصد( بودند. 

 B.calyciflorus)) شيرينآب روتيفر با شيرينآب ماهيان الرو
توجه تغذيه شده با جلبک کلرال مشاهده کردند افزايش قابل

در چربي ماهي بازتاب فراواني اين  n-9 اسيدچرب
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غذايي و حفظ اين  سري از اسيدهاي چرب در زنجيره مواد

الرو -روتيفرروتيفر و -اي جلبکاسيدچرب در سطوح تغذيه

  داشت.

مانند موادآلي که دارند، طورکلي روتيفرها وقتي گرسنه ميهب

تواند يکي از عوامل اصلي دهند و اين خود ميدست مي سريع از

مير الروها حتي با حضور روتيفرها شود و  افزايش مرگ و

دهندگان پرورش از بسياري توسط سبز آب از استفاده دليل احتماالً

وتيفرها در حالت سالم و مغذي است، چه بسا که الرو، حفظ ر

شوند روتيفرهاي غني شده سبب افزايش رشد و بقاي الرو مي

(Craig  ،هم2990و همکاران .)منظور چنين بيان داشتند که به

ضروري، روتيفرها بايد  هايحصول اطمينان از ميزان کافي چربي

 Castell) شوندمناسب يا امولسيون و يا هر دو غني  هايجلبک با

و  Rimmer؛ 2990و همکاران،  Craig؛ 1442و همکاران، 

و همکاران  Hernandez-Cruz(، عالوه بر اين 2990همکاران، 

( گزارش دادند که بهترين رشد و بازماندگي الرو کپور 2999)

( توسط غني سازي روتيفر با روغن Pagrus pagrusدار )دندان

 مشاهده شد. HUFAماهي، حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع 

 ميزان موفقيتي که ايجاداهميت غذاي زنده در پرورش الرو به

اي تغذيه از عوامل ناشيدارد و اين موفقيت  کند بستگيمي

 Brachinous calyciflorusشيرين آب که روتيفرجايياست. از آن
زنده مناسب براي تغذيه چند روز اول بسياري از يک غذاي 

هاي متعدد از جمله: اندازه ويژگي دليلبه است ماهيان الروهاي

وسيله الرو، از هکوچک، حرکت آهسته و قابليت هضم آسان ب

که الروهاي گورامي زرد تغذيه شده با زنجيره غذايي جاييآن

ترين راندمان جلبک براساس نتايج اين مطالعه داراي به–روتيفر

توان نتيجه رشد و بقا و ترکيبات پروتئين و چربي بودند مي

عنوان يک تواند بهگرفت که استفاده از اين زنجيره غذايي مي

رژيم غذايي مناسب جهت تغذيه اوليه الروهاي کوچک گورامي 

 زرد مورد استفاده قرار گيرد. 
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