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مقایسه اثرات تغذیهای آرتمیا اورمیانا ( )Artemia urmianaغنی شده با
سلکوی وارداتی و ساخت داخل بر میزان رشد ،بقاء و ناهنجاریهای مرحله الروی
ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss



یوسفعلی اسدپور*:

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ،ارومیه ،صندوقپستی363 :

تاریخ دریافت :فروردین 9313

تاریخ پذیرش :تیر 9313

چکیده
در اين پژوهش مقايسه اثرات تغذيهاي آرتميا ) (Artemia urmianaغني شده با روغن غنيساز (سلکوي) ساخت داخل با
سلکوي وارداتي در روي الروهاي تازه به تغذيه افتاده ماهي قزلآالي رنگينكمان با وزن  0/1±0/000گرم در يك مرحله زماني
تغذيهاي  00روزه در سه تيمار و هر كدام در  0تکرار مورد بررسي قرار گرفت .الروها به تعداد  000عدد بهصورت تصادفي از
حوضچههاي پرورش قزلآالي رنگينكمان در شهرستان اروميه انتخاب شدند .تيمارها شامل -1 :ناپليوس آرتمياي غني شده با سلکوي
وارداتي ) -0 ،(INVEناپليوس آرتميا ي غني نشده و  -0ناپليوس آرتمياي غني شده با سلکوي ساخت داخل بودند .نتايج نشان داد كه
الروهاي تيمارهاي  1و  0رشد سريعتري نسبت به تيمار  0دارند و ميانگين طول ،وزن و ضريب چاقي بهدست آمده از آن تيمارها،
اختالف معنيداري با تيمار  0دارد ( .)p<0/00درپايان روز سيام درصد بقاء در بين تيمارهاي مختلف  00تا  76درصد بود ،بيشترين
درصد مربوط به تيمار  1با  00درصد و كمترين مقدار آن با نسبت  76درصد مربوط به تيمار  0بود .ناهنجاريها ي عمومي كه شامل
شناي نامتعادل ،ضايعات پوستي ،بي اشتهايي ،بيرونزدگي چشم ،ساييدگي بالهها و دفرمه شدگي به تعداد  00عدد در تيمار  76 ،1و
 00عدد بهترتيب در تيمارهاي  0و  0بودند كه در اينخصوص تيمارهاي  1و  0اختالف معنيداري با تيمار  0دارند ( .)p<0/00نتيجه
نهايي تحقيق بيانگر اين است كه روغن سلکوي ساخت داخل ميتواند جايگزين مشابه وارداتي -تجاري آن شود.

کلمات کلیدی :الرو قزلآالی رنگینکمان  ،روغن سلکوArtemia urmiana ،
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* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

asadnazlo@yahoo.com

اسدپور
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مقدمه

( Vanstappenو همکاران .)2220 ،برای تخمهگشایی سیستهای
آرتمیا از روش استاندارد ( Sorgeloosو همکاران )2222 ،استفاده
شد .برای جداسازی الروها از پوسته سیستها و مواد زاید دیگر
از ویژگی نورگرایی مثبت الروهای آرتمیا استفاده شد .بعد از
جمعآوری کل ناپلیوسها ،در مجموع نمونهها میانگین گرفته
شد تا تعداد ناپلیوسها در یک میلیلیتر محاسبه شود .در این
تحقیق از تراکمهای  300.000ناپلیوس آرتمیا اینستار  Iدر هر
لیتر آبشور استفاده شد .میزان آب مورد نیاز حاوی ناپلیوس
محاسبه و به درون زوکهای تمیز حاوی آب تازه با شوری 23
 pptبه حجم یک لیتر با هوادهی مناسب جهت غنیسازی منتقل
شدند ( Bengetsonو همکاران .)2222 ،تهیه محلولهای غنیساز

آرتمیا در صنعت آبزیپروری بهعنوان غذای زنده منحصر
به فرد شناخته شده است ،ولی این موجود از نظر میزان اسیدهای
چرب ضروری ( EPAو  )DHAفقیر میباشد ،این اسیدهای چرب
بلندزنجیره غیراشباع برای رشد ،بازماندگی ،مقاومت در برابر
بیماریها ،پیگمانتاسیون مناسب و حذف اکثر ناهنجاریها بسیار
ضروری هستند .تحقیقات انجام یافته توسط  Turchiniو همکاران
( )3002بر روی مرحله الروی ماهی آزاد Hafezieh ،و همکاران
( )3002بر روی الرو ماهیان خاویاری و  Aghو همکاران ()3002
بر روی متابولیسم الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان ،همگی این
موضوع را تایید میکنند .اهمیت استفاده از ترکیبهای غنیسازی
موجب شده شرکتهای بزرگ تحقیقاتی در جهان امولسیونهای
غنیساز آماده مصرف را به دنیا عرضه دارند .در این مورد میتوان
به تولیدات شرکت  INVEاشاره نمود ،که محصوالتی تحت
عناوین تجاری DC DHA A1 Selco ،Super Selco ،Selco
 Selcoو  Easy Selcoرا تولید و به فروش میرسانند (Sorgeloos
و همکاران .)3002 ،این محصول در صنعت آبزیپروری ایران
نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،ولی خرید آن بهعلت ارزبری با
محدودیتهای اقتصادی روبرو است .این پژوهش با هدف جایگزینی
روغن مایع غنیساز ساخت داخل کشور و بررسی اثرات بهبود
تغذیهای استفاده از آن در مقایسه با نوع مشابه وارداتی آن بر
روی الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان تازه به تغذیه افتاده،
صورت گرفته است .در این تحقیق ،فاکتورهای زیستی رشد،
بقاء و ناهنجاریهای عمومی شامل شنای نامتعادل ،اگزوفتالمی،
بی اشتهایی ،ضایعات پوستی ،ساییدگی بالهها و دفرمه شدگی
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
روغن غنیساز ساخت داخل از مرکز تحقیقات آرتمیای
کشور و سلکوی وارداتی از شرکت  INVEتهیه و مورد مصرف
قرار گرفت .برای شناسائی تکتک اسیدهای چرب نمونهها از
دستگاه کروماتوگراف گازی مدل  Agilent-0920استفاده شد .از
طرف دیگر بهمنظور انجام عملیات غنیسازی برروی آرتمیا،
سیستهای  A.urmianaاز بانک سیست مرکز تحقیقات آرتمیای
کشور واقع در ارومیه تهیه و ضدعفونی شد .برای برطرف کردن
آلودگی آنها با هیپوکلریت سدیم ( )300ppmبهمدت  20دقیقه
بهحالت غوطهور در زوکهای یک لیتری ضدعفونی شدند
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آرتمیا و اعمال عملیات غنیسازی :برای غنیسازی
آرتمیا براساس تکنیکهای غنیسازی بلژیکی ( Sorgeloosو
همکاران ) 3002 ،بهشرح ذیل استفاده شد:
تیما ر  :2ناپلیوس حاوی امولسیون غنیساز وارداتی (شاهد)
تیما ر  :3ناپلیوس بدون محلول غنیساز
تیما ر  :2ناپلیوس حاوی امولسیون غنیساز ساخت داخل
غلظت مورد استفاده برای هر تیمار  0/4گرم بهازای هر لیتر
آب حاوی  300.000ناپلی در ظروف مخلوطی شکل  3/3لیتری
است .زمان مورد استفاده از محلول  23ساعت و با دمای ثابت
 33درجه سانتیگراد با اکسیژندهی معادل  9 ppmو با شوری
 20گرم در لیتر بود .در ضمن جهت آنالیز شیمیایی آرتمیاهای
غنی شده برای تعیین میزان غنی شدگی با امولسیونها ،از هر
کدام از تیمارهای  3 ،2و  2بهمیزان  2گرم ناپلی غنی شده آرتمیا
برداشت شده و با آب مقطر شستشو و پس از آبگیری با اسپاتول
جمعآوری و بهدرون میکروتیوبها منتقل ،پس از درج مشخصات
هر تیمار بر روی میکروتیوبها برای تعیین پروفیل و میزان
اسیدهای چرب با مخلوط یخ در داخل یخدان فایبرگالسی به
مرکز آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی ارومیه منتقل شدند.
استخراج اسیدهای چرب و تعیین پروفیل آنها پس از
آمادهسازی ،نمونهها به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شده و
توسط دستگاه ،کروماتوگرامهای نمونهها بهدست آمد.
آزمایشهای مرحله دوم از عملیات میدانی تیمارها:
انجام مرحله دوم که بر روی تعداد  300الرو ماهیان تازه به تغذیه
افتاده ماهی قزلآال بود ،در شرکت قزل ماهی سردآبی زیوه واقع
در کیلومتر  23ارومیه بهدالیل داشتن امکانات کافی و انجام
عملیات تکثیر ماهی قزلآال انجام شد .در این مرحله در سالن
تکثیر این کارگاه  2تراف مستطیلی با ظرفیت کلی هر کدام 40
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لیتر آب و هر تراف با  300قطعه الرو ماهیانی که تقریباً دو سوم از
کیسه زرده خود را جذب و در حال شروع به تغذیه خارجی بودند
و دارای میانگین وزنی  200±3میلیگرم بودند ،با تراکم  33قطعه
در هر لیتر با (ظرفیت آبی  30لیتر) بهشرح ذیل انجام شد:
تیمار :2الروهای تازه به تغذیه افتاده با ناپلی غنیشده از سلکوی
شرکت INVE
تیمار :3الروهای تازه به تغذیه افتاده با نائوپلی آرتمیای بدون
غنی شدگی
تیمار :2تراف مخصوص الروهای تازه به تغذیه افتاده با ناپلی
غنی شده از امولسیون تولید داخل
شرایط دمایی  23درجه سانتیگراد ،اکسیژندهی (با تنظیم
آب ورودی) معادل  3میلیگرم در لیتر pH ،معادل  3/9برای تمامی
تیمارها در کارگاه بود .غذای آغازین الرو بهشکل گرانولی با سایز
 0/4الی  0/3میلیمتر با ترکیب ( 49درصد پروتئین 23 ،درصد
چربی خام 22 ،درصد خاکستر 3/3 ،درصد فیبر 2/3 ،درصد
فسفر و  22درصد رطوبت بود .جهت سهولت و کاهش درصد
خطا ،عملیات تخمگشایی سیستها و غنیسازی ناپلیوسها و
غذادهی به الروها در همان کارگاه بهمدت یکماه انجام شد.
محاسبه درصد تخمگشایی موثره از رابطه  HE = N×3000و
 H% = )N×200( )N + U+ E( -2است.
 :Nمیانگین ناپلیوسهای حاصله :U ،تعداد متوسط حالت چتری
شکلها :E ،تعداد سیستهای تخمگشایی نشده
ناپلیوسهای جمعآوری شده بهمیزان  300.000عدد در
هر لیتر آب اعم از غنی شده و غنی نشده تفکیک و به یخچال
با دمای  4درجه سانتیگراد برای مصرف بهصورت زنده نگهداری
و برای مدت  3روز استفاده میشد .مقدار غذای روزانه مورد نیاز
هر یک از تیمارها براساس رابطه ذیل محاسبه و  0بار در هر 34
ساعت انجام شد (:)2222 ،Stickney
×3%وزن متوسط الروها×تعداد الروهای هر تیمار=مقدار غذای روزانه به گرم

میزان غذای هر تیمار براساس  3درصد کل وزن توده زنده
آن محاسبه گردید .با گذشت هر روز میزان 0/3گرم به کل
غذای روزانه اضافه میگردید ،مقدار ناپلیوس مورد نیاز در هر روز
محاسبه و هر روز در  0مرحله شبانه روز به ساعات ،23 ،22 ،3
 22و  34به جیره غذایی تیمارهای  3و 2اضافه میشد .در  20روز
دوم و در  20روز سوم میزان یک درصد به جیرهها اضافه شده
است .در هر بار غذادهی حدود نیمساعت جریان آب به حداقل
رسانده میشد تا ماهیان فرصت الزم برای تغذیه را داشته باشند.
هر روز صبح تعداد تلفات هر حوضچه شمارش ثبت و به آرامی
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الشههای مرده از ترافها با سیفون خارج میشدند .فاکتورهای
فیزیکی و شیمیایی آب نیز هر روز کنترل میشد ،فیلترها و
تورهای خروجی آب ترافها هر روز تمیز میشدند .بهمنظور
آگاهی از عملکرد تیمارها هر روز در طول دوره پرورش حرکات
و رفتارهای تغذیهای ماهیها شامل نحوه شنا کردن ،گرفتن غذا
و ناپلیوس آرتمیاها و ناهنجاریها مورد مشاهده ،بررسی و ثبت
قرار گرفت .زیستسنجی الروها در پایان روز سیام کامالً تصادفی
عمل شده و جهت زیستسنجی الروها از ترازوی دیجیتال با
دقت  /02گرم و یک خطکش میلیمتری استفاده شد.
با توجه به مقادیر طول کل و وزنهای اندازهگیری شده
ماهیها ،شاخصهای رشد با استفاده از روابط زیر محاسبه و
ارزیابی شد:
%K = FBW/TL2×200
 ln(×200وزن اولیه ln-وزن نهایی)=درصد نرخ ویژه رشد )(SGR
وزن نهایی-وزن اولیه/میزان غذایی مصرفی=ضریب تبدیل غذایی
 :TLمیانگین طول نهایی بر حسب سانتیمتر در هر تیمار،
 :FBWمیانگین وزن نهایی در هر تیمار
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار  SPSSو
آزمون واریانس یکطرفه ) (One way ANOVAاستفاده شد و
مقایسه میانگین دادهها با کمک آزمون دانکن انجام و میزان
اختالف معنیدار در سطح اطمینان  23درصد تعیین گردید .

نتایج
نتایج آنالیز پروفایل و درصد اسیدهای چرب تشکیلدهنده،
تیمارها بهشرح جدول  2بهدست آمد.
نتایج آزمون میدانی کارگاهی :در مرحله بعدی بررسی
زیست سنجی الروها انجام شد .برای این منظور الروها در روز
اول شروع به تغذیه مختلط زیستسنجی شده و وزن اولیه آنها
بهدست آمد که برروی تعداد  30قطعه الرو ماهی بود و سپس
در مرحله پایانی روز سیام نیز زیستسنجی کامل آنها انجام
شد که نتایج آن در جدول  3آورده شده است.
نتایج درصد بازماندگی الروهای ماهیان تحت تیمارهای
مختلف غذایی در روز سیام از دوره آزمایش (مرحله پایانی) در
شکل  2نشان داده شده است.
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جدول  :1نتایج آنالیز پروفیل و درصد اسیدهای چرب تیمارها
نمایه اسید چرب

تیمار( 1ناپلیوس غنی شده با

تیمار( 3ناپلیوس غنی شده

تیمار ( 2ناپلیوس

سلکوی وارداتی)

با سلکوی ساخت داخل)

غنی نشده آرتمیا )

3/22
0/00
2/49
4/22
2/33
23/00
3/44
2/20
0/20
0/99
2/22
2/20
2/33
2/32
0/99
2/03
0/32
2/39
9/23
2/34
22/49
20/43
29/02
9/20
29/20
0/99
3/44
9/39

2/32
0/09
22/49
3/32
4/33
20/90
4/22
0/93
2/42
4/93
0/03
0/34
0/42
2/32
0/39
0/03
3/32
3/39
2/09
0/34
32/43
32/49
23/43
3/03
23/32
0/39
4/22
3/30

2/22
2/03
20/49
0/34
2/33
22/34
3/90
2/23
0
0/933
0/03
0/34
2/42
2/03
2/09
0/34
0/00
0/00
0/00
0/00
2/22
32/24
24/43
0/33
0/00
2/09
3/90
4/23

C14:0
C14:1n5
C16:0
C16:1n7
C18:0
C18:1n9
C18:2n6cis
C18:3n3
C20:0
C18:3n6
C18:4n3
C22:0
C20:3n6
C20:3n3
C20:4n6
C20:5n3
C22:5n6
C22:5n3
C22:6n3
C24:0
SFA
MUFA
PUFA
EPA
DHA
ARA
LA
ALA

جدول  -2نتایج بررسی شاخصهای زیستسنجی الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد آزمایش در مرحله پایانی روز سیام
گروههای آزمایشی

تیمار 1

تیمار2

تیمار3

شاخصهای زیستسنجی
0/2 ±0/003a
0/09 ± 0/02a

0/2 ±0/003a
0/39 ± 0/02b

0/2 ±0/003a
0/02±0/02a

طول کل (سانتیمتر)

4/3 ±0/2a

2/2 ± 0/3b

4/0 ±0/2a

ضریب رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایی
ضریب چاقی

4/32 ±20b
0/92 ±0/4a
0/2 ±0/3a

2/02 ±9a
0/03 ±0/2b
4/3 ±0/3b

4/33 ±9b
0/32 ±0/02a
3/2 ±0/2a

وزن اولیه (گرم)
وزن تر (گرم)

*حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها می باشد.
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شکل  :1نمودار درصد بازماندگی الروهای ماهیان تحت تیمارهای مختلف غذایی در روز سیام

نتایج میزان بازماندگی در پایان دوره آزمایش (روز سیام)
نشان داد که تیمارهای  3 ،2و  2بهترتیب با نسبت  03 ،20و 90
درصد بودند که بیشترین بازماندگی در طول دوره پرورش مربوط
به تیمار  2و کمترین بازماندگی با مقدار  %03به تیمار  3اختصاص
داشت .اختالف درصد بازماندگی بین تیمار  3با تیمارهای  2و
 2نیز معنیدار بود (.)p≤0/03

در این تحقیق شنای نامتعادل ،ضایعات پوستی ،بیاشتهایی،
بیرونزدگی چشم ،ساییدگی بالهها بهعنوان ناهنجاریهای عمومی
تلقی میشد و تعداد آنها شمارش و آنالیز گردید .ناهنجاریها
در طول دوره آزمایش ،کنترل و بررسی و تعداد آنها ثبت و
مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج آن به شرح شکل  3آورده شده
است.

شکل  :2نمودار مربوط به تعداد ناهنجاریهای شمارش شده در طول دوره آزمایش تا روز سیام

ناهنجاریهای عمومی (شنای نامتعادل ،ضایعات پوستی،
بیاشتهایی ،بیرونزدگی چشم ،ساییدگی بالهها) در گروههای
آزمایشی اختالف معنیداری در تیمارها نشان دادند بهطوریکه
بیشترین آنها در گروه آزمایشی  3با مقدار  03مورد و کمترین
آن در گروه آزمایشی  ،2به تعداد  30مورد میباشد .همچنین

اختالف معنیداری بین تیمار  3با تیمارهای  2و  2وجود دارد،
ولی هیچ اختالف معنیداری در سطح بین تیمارهای  2و 2
وجود ندارد ( .)p≤0/03آنالیز ترکیب شیمیایی الشه الروها در
روز سیام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در جدول 2
آورده شده است.

جدول : 3آنالیز ترکیب شیمیایی الشه الروهای تغذیه شده با تیمارها در پایان روز سیام
گروههای آزمایشی
شاخصهای زیستسنجی

پروتئین (براساس وزن خشک) ()%
رطوبت ()%
خاکستر ()%
چربی کل ()%

تیمار( 1ناپلیوس غنی

تیمار( 3ناپلیوس غنیشده

تیمار ( 2ناپلیوس غنی

شده با سلکویوارداتی)

با سلکوی ساخت داخل)

نشده آرتمیا )

33/09 ± 0/3a
93/90 ± 0/2a
3/32 ±0/3a
24/9 ±0/2a

32/30 ±0/3a
92/20 ±0/3a
3/40 ±0/3a
24/23 ±0/4a

30/20 ± 0/9b
93/33 ± 0/2a
30/02 ± 0/2b
22/00 ± 0/3b

*حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها می باشد.
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بحث
آرتمیا بهعنوان یک غذای زنده منحصر به فرد در صنعت
آبزی پروری شناخته شده است ،ولی فاقد اسیدهای چرب EPA
و  DHAمیباشد ،از طرف دیگر بهعلت شرایط خاص زیستیاش
امکان غنیسازی با انواع ترکیبات شیمیایی دارد ،لذا غنیسازی
آن نتایج مثبت و شگرفی را در افزایش رشد ،بازماندگی و همچنین
مقاومت به انواع بیماریها ،استرسهای محیطی و ناهنجاریها
دارد .تاثیر مثبت آرتمیا غنی شده با روغن سلکوی ساخت داخل
در تیمار  2بیانگر این موضوع در فاکتورهای زیستی الرو ماهی
قزلآالی رنگینکمان در طول مورد پرورش  20روزه آن است،
که این تیمار اختالف معنیداری در رشد ،بازماندگی و کاهش
ناهنجاریها در الروها دارد ( .)P<0/03این نتایج با گزارش حافظیه
و همکاران ( )2293بر روی رشد ،بازماندگی و مقاومت در شوریهای
مختلف در الروهای ماهی قرهبرون و فیلماهی مطابقت دارد.
استفاده از محلول غنیساز ساخت داخل در این پروژه توانست
بهمیزان قابل توجهی تجمع اسیدهای چرب  EPAو  DHAرا در
پیکره  Artemia urmianaباال برده و نتایج تغذیهای آنرا در
الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان در مقایسه با ناپلیوس غنی
نشده و روغن تجاری وارداتی بهخوبی نشان دهد ،و این با نتایج
 Sorgeloosو همکاران ( )3002بر روی الروهای ماهی باسدریایی
و شانک ماهی با روغن غنیساز تجاری شرکت  INVEمشابهت
و یکسانی دارد ،بیانگر این دو موضوع است که روغن غنیساز
ساخت داخل با توان و امکانات داخلی بهخوبی قابل جایگزینی
با نمونههای مشابه تجاری و وارداتی آنها هستند .وجود اسیدهای
چرب ضروری  EPAو  DNAدر جیره غذایی اولیه الروهای ماهی
قزلآالی رنگینکمان موجب بهبود رشد و افزایش معنیدار
ترکیبات پروتئینی ،خاکستر و درصد چربی کل در الرو ماهیان
شده است .این نتایج با مطالعات  Rainzzoو همکاران ( )2223و
 Turchiniو همکاران ( ،)3002همخوانی دارد .بهطورکلی تاثیر
مثبت روغنهای غنیساز حاوی اسیدهای چرب ضروری غیراشباع
 EPAو  DNAبر روی الروهای انواع آبزیان تکثیر و پرورش
گزارش شده است ( Aghو همکاران3022 ،؛ حافظیه و همکاران،
2293؛  Manaffarو همکاران3003 ،؛  Huckو همکاران3002 ،؛
 Narcisoو همکاران .)3002 ،وجود اسیدهای چرب ضروری در
جیره مراحل الروی عالوه بر تاثیر مثبت در رشد و سایر فاکتورهای
زیستی آبزیان پرورشی موجب افزایش پروتیئن بهعلت صرفه
جویی در مصرف آن برای تولید انرژی است ،چون الروها اساساً
منبع اصلی انرژی خود را از اسیدهای چرب میگیرند و این با
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نتایج  Kolkorskiو همکاران ( Lauff ،)3004و همکاران ()2294
و  Rimmerو همکاران ( )2239مشابهت دارد.
آنالیز نتایج در مرحله پایانی (روز سیام) نشان میدهد
شاخصهای رشد اعم از وزن تر ،طول کل ،ضریب رشد ویژه،
ضریب تبدیل غذایی و ضریب چاقی در تیمار  3در مقایسه با
سایر تیمارها ( 2و  )2دارای اختالف معنیدار است ( )p≤0/03و
این اختالف در ضریب تبدیل غذایی مشخصتر است که در
جدول  3آورده شده است ،این نتیجه با کارهای مطالعاتی Agh
و همکاران ( )3002که بر روی الرو ماهی Acipenser persicus
انجام شده است ،مشابهت کامل دارد .نتایج میزان بازماندگی در
پایان دوره آزمایش (روز سیام) نشان میدهد که تیمار  2با
نسبت  20±2درصد بیشترین بازماندگی را در طول دوره پرورش
دارد ،ولی تیمار  3کمترین بازماندگی با مقدار 30±2درصد را به
نسبت خود اختصاص داده است .اختالف درصد بازماندگی بین
تیمارهای  2با تیمار  2معنیدار نیست ( .(p≤0/03میزان درصد
بازماندگی این پژوهش با کارهای مطالعاتی حافظیه و همکاران
( 3020و  )3002بر روی الروهای قرهبرون مطابقت و همخوانی
دارد ،لذا سوسپانسیونهای تولید داخل میتوانند در آنها نیز
کامالً مشابه تجاری محصوالت این تحقیق جایگزین شوند.
در این تحقیق شنای نامتعادل ،ضایعات پوستی ،بیاشتهایی،
بیرونزدگی چشم ،ساییدگی بالهها و دفرمه شدگی بهعنوان
ناهنجاریهای عمومی تلقی شد و تعداد آنها شمارش و آنالیز
گردید .ناهنجاریهای عمومی (شنای نامتعادل ،ضایعات پوستی،
بیاشتهایی ،بیرونزدگی چشم ،ساییدگی باله و دفرمه شدگیها)
در تیمارها اختالف معنیداری در تیمارها نشان میدهند ،بهطوری
که بیشترین آنها در تیمار  3با مقدار  03مورد و کمترین آن
در گروه آزمایشی  ،2به تعداد  30مورد میباشد و این با نتایج
گزارش شده از  Watanabeو همکاران ( )2224تطبیق دارد.
عکسالمعل دریافت غذا در تیمارهای  2و  2نسبت به تیمار
 3بیشتر مورد مشاهده بود ولی این وضعیت در بین تیمارهای
 2و  2نسبت به یکدیگر زیاد قابل توجه و مشاهده نبود و این
نقطه بیانگر عامل تحرک طعمه و پراهمیتی آن در رفتارهای
تغذیهای الروهای ماهی قزلآال است .گزارش  Dhertو همکاران
( )3002و  Sorgeloosو همکاران ( )3002نیز در گزارشی نقش
غذاهای زنده در بهبود کیفی تغذیه در الروهای ماهی باس
دریایی و ماهی شانک آورده شده است که با مورد مشاهده با
این تحقیق نتایج کامالً یکسانی دارد .چون نائوپلی آرتمیا بهعلت
تحرک باعث تحریک تغذیهای الروها میشود.
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غذاهای زنده قابلیت هضم و جذب بیشتری در مقایسه با
غذاهای فرموله شده دارند که میتوان آنرا با آنزیمهای موجود
در آنها توجیه نمود .این مسئله در نتایج تحقیقات  Legerو
همکاران ( )2293نیز در مورد الرو ماهی سالمون اقیانوسی آورده
شده است .باال بودن ضریب رشد در تیمارهای  2و  2نسبت به
تیمار  3این توانایی را توجیه میکند و صحت نتایج تحقیقاتی
این پروژه را بهاثبات میرساند .نامحلول بودن و سفتی فضوالت
الروهای تغذیه کننده از ناپلی آرتمیا در تیمارهای  2و  2نسبت
به تیمار  3مشخص میباشد و این مزیت در بهداشت انکوباتورها
و کاهش بار باکتریایی تاثیر مثبت دارد.
تاثیر کامالً مثبت و معنیدار ناپلی آرتمیا غنی شده در باال
بودن درصد بازماندگی بیانگر اهمیت روغنهای غنیساز و نقش
آنها در توجیه اقتصادی آنها در کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان
و در صنعت آبزیپروری است .این موضوع در گزارش تحقیقاتی
 Rainuzzoو همکاران ( )2229نیز بر روی ماهیان شانک و باس
دریایی گزارش شده است و نتایج این پروژه را تایید میکند.
نتیجه نهایی تحقیق نشان میدهد که سوسپانسیونهای ساخت
داخل به آسانی و با موفقیت میتوانند در غنیسازی ناپلی آرتمیا
برای صنعت آبزیپروری جایگزین نمونههای تجاری وارداتی آن
شود .تولید روغن غنیساز سلکو در داخل کشور با توانمندیهای
داخلی مشابه نمونههای خارجی آن بهخوبی امکانپذیر بوده و
کلیه آزمونهای میدانی آن نیز موفقیتآمیز میباشد و بهراحتی
میتوانند جایگزین روغنهای غنیساز خارجی شوند.
درصد پروتئین خام در تیمارهای  3نسبت به تیمار اول و
سوم معنیدار است .کمترین درصد 30±0/03 ،درصد مربوط به
تیمار  3و بیشترین درصد 33±0/09 ،درصد مربوط به تیمار 2
میباشد .درصد رطوبت در هیچیک از تیمارها اختالف معنیداری
در طول دوره آزمایشها نشان نداد .درصد چربی کل در طول
دوره پرورش زمانی  20روز پایانی بررسی نشان میدهد که
بیشترین مقدار معادل  24/9±0/03درصد در تیمار  2است.
درصد ترکیب شیمیایی الشه الروها در روز سیام از تست نشان
می دهد درصد چربی و درصد پروتئین کل و درصد رطوبت در
تیمار  2با تیمار  3اختالف معنیداری در  20روز اول آزمایش
دیده میشود و این با گزارش  Baskervilleوهمکاران ()3003
بر روی الرو ماهیهای  Gadus morhuaمطابقت دارد.

تشکر و قدردانی
الزم است از زحمات کلیه پرسنل مراکز تحقیقاتی آرتمیای
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کشور ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،آزمایشگاه شیمی
تجزیه دانشگاه ارومیه ،مرکز تحقیقات امور دام و منابع طبیعی
جهادکشاورزی استان آذربایجانغربی ،آزمایشگاههای کنترل کیفی
مواد غذایی و مهندسی مواد غذایی آن ،جهاد دانشگاهی ارومیه،
پرسنل و کارکنان کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزلآالی زیوه
(شرکت قزل ماهی) ،مرکز تحقیقات آبهای دور چابهار ،مرکز
تحقیقات دریایی بندرعباس ،کارخانه فرآوری روغن آفتابگردان
خوی و کارخانه فرآوری روغن زیتون رودبار ،تشکر و قدردانی شود.
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