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 با  غنی شده (Artemia urmiana) آرتمیا اورمیاناای مقایسه اثرات تغذیه

های مرحله الروی ناهنجاری و بقاء سلکوی وارداتی و ساخت داخل بر میزان رشد،

 (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل
 

 
 
 

 363 :یپستصندوق ،ارومیه ،مرکز تحقیقات آرتمیای کشور  :*یوسفعلی اسدپور 

 
 9313 تیرتاریخ پذیرش:            9313 فروردینتاریخ دریافت: 

 
 

 چکیده

ساخت داخل با ساز )سلکوي( غني شده با روغن غني (Artemia urmiana) آرتميااي پژوهش مقايسه اثرات تغذيه اين در

 گرم در يك مرحله زماني  1/0±000/0كمان با وزن آالي رنگيني تازه به تغذيه افتاده ماهي قزلسلکوي وارداتي در روي الروها

صورت تصادفي از عدد به 000الروها به تعداد  تکرار مورد بررسي قرار گرفت. 0 روزه در سه تيمار و هر كدام در 00اي تغذيه

ناپليوس آرتمياي غني شده با سلکوي  -1 :كمان در شهرستان اروميه انتخاب شدند. تيمارها شاملآالي رنگينش قزلهاي پرورحوضچه

نتايج نشان داد كه  ناپليوس آرتمياي غني شده با سلکوي ساخت داخل بودند. -0 و ناپليوس آرتميا ي غني نشده -0،   (INVE)وارداتي

دست آمده از آن تيمارها، دارند و ميانگين طول، وزن و ضريب چاقي به 0 نسبت به تيمار يتررشد سريع 0 و 1 الروهاي تيمارهاي

ترين درصد بود، بيش 76تا  00ام درصد بقاء در بين تيمارهاي مختلف درپايان روز سي (.>00/0p) دارد 0داري با تيمار اختالف معني

كه شامل  ها ي عموميناهنجاري بود. 0 درصد مربوط به تيمار 76با نسبت ترين مقدار آن صد و كمدر 00با   1درصد مربوط به تيمار 

و  76 ،1عدد در تيمار  00دفرمه شدگي  به تعداد  ها وهزدگي چشم، ساييدگي بالشناي نامتعادل، ضايعات پوستي، بي اشتهايي، بيرون

نتيجه  .(>00/0p) دارند 0با تيمار  يداراختالف معني 0 و 1خصوص تيمارهاي بودند كه در اين 0و  0ترتيب در تيمارهاي عدد به 00

 ن شود. آتجاري   -تواند جايگزين مشابه وارداتيگر اين است كه روغن سلکوي ساخت داخل مينهايي  تحقيق بيان
 
 
 

   Artemia urmiana کمان ، روغن سلکو،آالی رنگینالرو قزل کلمات کلیدی:

 asadnazlo@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

mailto:asadnazlo@yahoo.com
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 مقدمه
عنوان غذای زنده منحصر پروری بهآرتمیا در صنعت آبزی       

نظر میزان اسیدهای  است، ولی این موجود از شده شناختهفرد  به

باشد، این اسیدهای چرب ( فقیر میDHAو  EPA) ضروری چرب

بلندزنجیره غیراشباع برای رشد، بازماندگی، مقاومت در برابر 

ها بسیار حذف اکثر ناهنجاری مناسب و ها، پیگمانتاسیونبیماری

 همکاران و  Turchiniتوسط یافته انجام ضروری هستند. تحقیقات

 و همکاران Hafezieh ،الروی ماهی آزاد ه( بر روی مرحل3002)

( 3002) و همکاران Agh و خاویاری ماهیان روی الرو بر (3002)

کمان، همگی این آالی رنگینبر روی متابولیسم الرو ماهی قزل

سازی غنی هایترکیب از استفاده کنند. اهمیتموضوع را تایید می

های های بزرگ تحقیقاتی در جهان امولسیونده شرکتش موجب

توان دارند. در این مورد می مصرف را به دنیا عرضه ساز آمادهغنی

اشاره نمود، که محصوالتی تحت  INVEبه تولیدات شرکت 

 Selco  ،Super Selco ،A1 Selco DC DHAعناوین تجاری

Selco و Easy Selco رسانندمی فروش را تولید و به (Sorgeloos 

پروری ایران (. این محصول در صنعت آبزی3002 همکاران، و

علت ارزبری با ولی  خرید آن  به گیرد،نیز مورد استفاده قرار می

جایگزینی  هدف با پژوهش این .است روبرو قتصادیا هایمحدودیت

بررسی اثرات بهبود  ساز ساخت داخل کشور وروغن مایع غنی

نوع مشابه وارداتی آن بر  آن در مقایسه باای استفاده از تغذیه

، کمان تازه به تغذیه افتادهآالی رنگینروی الروهای ماهی قزل

 فاکتورهای زیستی رشد، تحقیق،در این  .استصورت گرفته 

 اگزوفتالمی، های عمومی شامل شنای نامتعادل،ناهنجاری و بقاء

ه شدگی  دفرمو ها ساییدگی باله، ضایعات پوستی بی اشتهایی،

 بررسی قرار گرفت. مورد تحقیق و

 

 هاشمواد و رو

ساخت داخل از مرکز تحقیقات آرتمیای  سازروغن غنی       

مورد مصرف  تهیه و  INVEسلکوی وارداتی از شرکتو  کشور

ها از تک اسیدهای چرب نمونهقرار گرفت. برای شناسائی تک

از  .استفاده شد -0920Agilent دستگاه کروماتوگراف گازی مدل

سازی برروی آرتمیا، منظور انجام عملیات غنیبه طرف دیگر

از بانک سیست مرکز تحقیقات آرتمیای  A.urmiana هایسیست

کشور واقع در ارومیه تهیه و ضدعفونی شد. برای برطرف کردن 

دقیقه  20 مدت( بهppm300ها با هیپوکلریت سدیم )آلودگی آن

های یک لیتری ضدعفونی شدند  ور در زوکحالت غوطهبه

(Vanstappen 2220 همکاران، و.) های سیست گشاییتخمه برای

استفاده  (2222 و همکاران، Sorgeloos) استاندارد روش آرتمیا از

ها و مواد زاید دیگر شد. برای جداسازی الروها از پوسته سیست

ز از ویژگی نورگرایی مثبت الروهای آرتمیا استفاده شد. بعد ا

ها میانگین گرفته ها، در مجموع نمونهآوری کل ناپلیوسجمع

لیتر محاسبه شود. در این ها در یک میلیشد تا تعداد ناپلیوس

در هر  Iناپلیوس آرتمیا اینستار  300.000های تحقیق از تراکم

شور استفاده شد. میزان آب مورد نیاز حاوی ناپلیوس لیتر آب

  23 تمیز حاوی آب تازه با شوریهای درون زوک محاسبه و به

ppt سازی منتقل لیتر با هوادهی مناسب جهت غنی حجم یک به

    ساز های غنیتهیه محلول (.2222 همکاران، و Bengetson) شدند

سازی برای غنی سازی:آرتمیا و اعمال عملیات غنی       

 و Sorgeloosسازی بلژیکی )های غنیآرتمیا براساس تکنیک

 شرح ذیل استفاده شد:  ( به 3002 همکاران،

 ساز وارداتی )شاهد(  : ناپلیوس حاوی امولسیون غنی2تیما ر 

 ساز: ناپلیوس بدون محلول غنی3تیما ر 

 ساخت داخل  ساز: ناپلیوس حاوی امولسیون غنی2تیما ر 

لیتر  ازای هرگرم به 4/0تیمار  غلظت مورد استفاده برای هر       

لیتری  3/3ناپلی در ظروف مخلوطی شکل  300.000 آب حاوی

با دمای ثابت   ساعت و 23است. زمان مورد استفاده از محلول 

 و با شوری ppm 9 دهی معادلگراد با اکسیژندرجه سانتی 33

در ضمن جهت آنالیز شیمیایی آرتمیاهای  گرم در لیتر بود. 20

ها، از هر غنی شده برای تعیین میزان غنی شدگی با امولسیون

شده آرتمیا  گرم ناپلی غنی 2 میزانبه 2 و 3 ،2 کدام از تیمارهای

گیری با اسپاتول از آب مقطر شستشو و پس شده و با آب برداشت

مشخصات  از درج پس ،ها منتقلدرون میکروتیوبآوری و بهجمع

ها برای تعیین پروفیل و میزان هر تیمار بر روی میکروتیوب

مخلوط یخ در داخل یخدان فایبرگالسی به اسیدهای چرب با 

 مرکز آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی ارومیه منتقل شدند. 

پس از  هااستخراج اسیدهای چرب و تعیین پروفیل آن       

ها به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شده و سازی، نمونهآماده

 دست آمد.ها بههای نمونهتوسط دستگاه، کروماتوگرام

 های مرحله دوم از عملیات میدانی تیمارها:آزمایش       

ماهیان تازه به تغذیه  الرو 300 روی تعداد دوم که بر انجام مرحله

در شرکت قزل ماهی سردآبی زیوه واقع  ،آال بودافتاده ماهی قزل

دالیل داشتن امکانات کافی و انجام ارومیه به 23در کیلومتر 

آال انجام شد. در این مرحله در سالن عملیات تکثیر ماهی قزل

 40تراف مستطیلی با ظرفیت کلی هر کدام  2تکثیر این کارگاه 
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دو سوم از  ماهیانی که تقریباً قطعه الرو 300 تراف با هر آب و لیتر

 خود را جذب و در حال شروع به تغذیه خارجی بودند زرده کیسه

قطعه  33تراکم  گرم بودند، بامیلی 200±3 میانگین وزنی دارای و

 شرح ذیل انجام شد:لیتر( به 30)ظرفیت آبی  در هر لیتر با

سلکوی  شده ازغنی تازه به تغذیه افتاده با ناپلی الروهای :2تیمار

 INVEشرکت 

: الروهای تازه به تغذیه افتاده با نائوپلی آرتمیای بدون 3تیمار

 غنی شدگی 

 فتاده با ناپلی: تراف مخصوص الروهای تازه به تغذیه ا2تیمار

 غنی شده از امولسیون تولید داخل 

دهی )با تنظیم گراد، اکسیژندرجه سانتی 23 دمایی شرایط       

برای تمامی  9/3 معادل pHلیتر،  در گرممیلی 3 معادل ورودی( آب

 شکل گرانولی با سایزکارگاه بود. غذای آغازین الرو به تیمارها در

درصد  23درصد پروتئین،  49متر با ترکیب )میلی 3/0الی  4/0

درصد  3/2درصد فیبر،  3/3درصد خاکستر،  22چربی خام، 

درصد رطوبت بود. جهت سهولت و کاهش درصد  22فسفر و 

ها و سازی ناپلیوسها و غنیگشایی سیستخطا، عملیات تخم

ماه انجام شد. مدت یکغذادهی به الروها در همان کارگاه به

و    HE = N×3000گشایی موثره از رابطه صد تخممحاسبه در

2- (E N + U+( )200×N )= H%  .است 

:N های حاصلهمیانگین ناپلیوس ،:U  تعداد متوسط حالت چتری

 گشایی نشده های تخمتعداد سیست E:، هاشکل

عدد در  300.000میزان آوری شده بههای جمعناپلیوس       

و غنی نشده تفکیک و به یخچال هر لیتر آب اعم از غنی شده 

داری صورت زنده نگهگراد برای مصرف بهدرجه سانتی 4با دمای 

شد. مقدار غذای روزانه مورد نیاز روز استفاده می 3و برای مدت 

 34بار در هر  0هر یک از تیمارها براساس رابطه ذیل محاسبه و 

     :(Stickney، 2222) ساعت انجام شد
 غذای روزانه به گرم  تیمار=مقدار تعداد الروهای هر×الروهاوزن متوسط ×%3

 توده زندهدرصد کل وزن  3میزان غذای هر تیمار براساس        

گرم به کل 3/0آن محاسبه گردید. با گذشت هر روز میزان 

نیاز در هر روز  ناپلیوس مورد گردید، مقدارروزانه اضافه می غذای

، 23، 22، 3انه روز به ساعات  مرحله شب 0محاسبه و هر روز در 

روز  20 شد. دراضافه می 2و 3تیمارهای  غذایی جیره به 34و  22

ها اضافه شده به جیره روز سوم میزان یک درصد 20دوم و در 

ساعت جریان آب به حداقل است. در هر بار غذادهی حدود نیم

 الزم برای تغذیه را داشته باشند. شد تا ماهیان فرصترسانده می

صبح تعداد تلفات هر حوضچه شمارش ثبت و به آرامی  هر روز

شدند. فاکتورهای ها با سیفون خارج میهای مرده از ترافالشه

فیلترها و  ،شدشیمیایی آب نیز هر روز کنترل می فیزیکی و

منظور شدند. بهها هر روز تمیز میتورهای خروجی آب تراف

ل دوره پرورش حرکات آگاهی از عملکرد تیمارها هر روز در طو

شامل نحوه شنا کردن، گرفتن غذا  هاای ماهیو رفتارهای تغذیه

ثبت  بررسی و ،مورد مشاهده هاو ناپلیوس آرتمیاها و ناهنجاری

تصادفی  ام کامالًالروها در پایان روز سی سنجیزیست .گرفت قرار

الروها از ترازوی دیجیتال با  سنجیزیستعمل شده و جهت 

 متری استفاده شد. کش میلیگرم و یک خط/ 02دقت 

گیری شده های اندازهبا توجه به مقادیر طول کل و وزن       

های رشد با استفاده از روابط زیر محاسبه و ها، شاخصماهی

 ارزیابی شد:

 200×2 %K = FBW/TL 

200×(ln اولیه وزن-ln نهایی وزن)=رشد ویژه درصد نرخ(SGR) 

 غذایی تبدیل =ضریبمصرفی غذایی اولیه/میزان وزن-وزن نهایی   

TLمتر در هر تیمار، : میانگین طول نهایی بر حسب سانتی

FBW میانگین وزن نهایی در هر تیمار : 

 

و  SPSS رافزانرم از هاداده آماری تحلیل و تجزیه برای       

 استفاده شد و  (One way ANOVA)طرفهآزمون واریانس یک

ها با کمک آزمون دانکن انجام و میزان دادهمقایسه میانگین 

 درصد تعیین گردید . 23دار در سطح اطمینان اختالف معنی

 

 نتایج

دهنده، اسیدهای چرب تشکیل پروفایل و درصد آنالیز نتایج       

 .دست آمدبه 2شرح جدول تیمارها به

در مرحله بعدی بررسی : نتایج آزمون میدانی کارگاهی       

سنجی الروها انجام شد. برای این منظور الروها در روز زیست

ها سنجی شده و وزن اولیه آناول شروع به تغذیه مختلط زیست

سپس  قطعه الرو ماهی بود و 30دست آمد که برروی تعداد به

ها انجام کامل آنسنجی زیستام نیز سیدر مرحله پایانی روز 

 .آورده شده است 3که نتایج آن در جدول  شد

نتایج درصد بازماندگی الروهای ماهیان تحت تیمارهای        

از دوره آزمایش )مرحله پایانی( در ام سی مختلف غذایی در روز

 نشان داده شده است. 2 شکل
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درصد اسیدهای چرب تیمارها : نتایج آنالیز پروفیل و1جدول   

 امسیکمان مورد آزمایش در مرحله پایانی روز آالی رنگینسنجی الرو ماهی قزلهای زیستنتایج بررسی شاخص -2جدول 

 یشیآزمای هاگروه

 سنجیزیستی هاشاخص

 3ماریت 2ماریت 1 ماریت

 a003/0± 2/0 a003/0± 2/0 a003/0± 2/0 (گرم) هیاول وزن

 a02/0 ± 09/0 b02/0 ± 39/0 a02/0±02/0 (گرم) تر وزن

 a2/0± 3/4 b3/0 ± 2/2 a2/0± 0/4 (مترسانتی) کل طول

 b20± 32/4 a9± 02/2 b9± 33/4 ژهیو رشد بیضر

 a4/0± 92/0 b2/0± 03/0 a02/0± 32/0 ییغذا لیتبد بیضر

 a3/0± 2/0 b3/0± 3/4 a2/0± 2/3 یچاق بیضر
 باشد. می تیمارها بین دار معنی اختالف وجود نشانگر ردیف هر در متفاوت *حروف

 نمایه  اسید چرب
)ناپلیوس غنی شده با  1تیمار  

 سلکوی وارداتی(

)ناپلیوس غنی شده  3تیمار  

 با سلکوی ساخت داخل(

)ناپلیوس  2تیمار   

 غنی نشده آرتمیا (

C14:0 22/3  32/2  22/2  

C14:1n5 00/0  09/0  03/2  

C16:0 49/2  49/22  49/20  

C16:1n7 22/4  32/3  34/0  

C18:0 33/2  33/4  33/2  

C18:1n9 00/23  90/20  34/22  

C18:2n6cis 44/3  22/4  90/3  

C18:3n3 20/2  93/0  23/2  

C20:0 20/0  42/2  0 

C18:3n6 99/0  93/4  933/0  

C18:4n3 22/2  03/0  03/0  

C22:0 20/2  34/0  34/0  

C20:3n6 33/2  42/0  42/2  

C20:3n3 32/2  32/2  03/2  

C20:4n6 99/0  39/0  09/2  

C20:5n3 03/2  03/0  34/0  

C22:5n6 32/0  32/3  00/0  

C22:5n3 39/2  39/3  00/0  

C22:6n3 23/9  09/2  00/0  

C24:0 34/2  34/0  00/0  

SFA 49/22  43/32  22/2  

MUFA 43/20  49/32  24/32  

PUFA 02/29  43/23  43/24  

EPA 20/9  03/3  33/0  

DHA 20/29  32/23  00/0  

ARA 99/0  39/0  09/2  

LA 44/3  22/4  90/3  

ALA 39/9  30/3  23/4  
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امسینمودار درصد بازماندگی الروهای ماهیان تحت تیمارهای مختلف غذایی در روز : 1شکل   

 
ام( نتایج میزان بازماندگی در پایان دوره آزمایش )روز سی       

 90 و 03 ،20ترتیب با نسبت به 2و  3 ،2نشان داد که تیمارهای 

بازماندگی در طول دوره پرورش مربوط  ترینبیش که بودند درصد

 اختصاص 3 به تیمار %03 ترین بازماندگی با مقدارکم و 2 به تیمار

 و 2با  تیمارهای  3داشت. اختالف درصد بازماندگی بین تیمار 

 (. ≥03/0p) دار بودنیز  معنی 2

اشتهایی، پوستی، بی ضایعات نامتعادل، این تحقیق شنای در       

های عمومی ناهنجاری عنوانبه هاباله ساییدگی چشم، زدگیبیرون

ها شمارش و آنالیز گردید. ناهنجاریها شد و تعداد آنتلقی می

 ها ثبت ودر طول دوره آزمایش، کنترل و بررسی و تعداد آن

آورده شده  3مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج آن به شرح شکل 

  .است

 
امشمارش شده در طول دوره آزمایش تا  روز سی یهاتعداد ناهنجاریمربوط به  نمودار: 2شکل   

 
های عمومی )شنای نامتعادل، ضایعات پوستی، ناهنجاری       

های ها( در گروهزدگی چشم، ساییدگی بالهاشتهایی، بیرونبی

که طوریداری در تیمارها نشان دادند بهآزمایشی اختالف معنی

 ترینکم مورد و 03با مقدار  3ها در گروه آزمایشی ترین آنبیش

چنین باشد. هممورد می 30به تعداد  ،2آن در گروه آزمایشی 

 وجود دارد، 2 و 2با تیمارهای  3داری بین تیمار اختالف معنی

 2و  2بین تیمارهای  داری در سطحولی هیچ اختالف معنی

آنالیز ترکیب شیمیایی الشه الروها در  .(p≥03/0) وجود ندارد

 2ها در جدول ام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنسیروز 

 .آورده شده است
 

امسیپایان روز  : آنالیز ترکیب شیمیایی الشه الروهای تغذیه شده با تیمارها در3جدول  

 های آزمایشی گروه

 سنجیزیستهای شاخص 

)ناپلیوس غنی  1تیمار

 وارداتی(شده با سلکوی

شده غنی )ناپلیوس 3تیمار

 با سلکوی ساخت داخل(

 )ناپلیوس غنی 2تیمار 

 نشده آرتمیا (

 a3/0 ± 09/33 a3/0± 30/32 b9/0 ± 20/30 (%)براساس وزن خشک( ) پروتئین

 a2/0 ± 90/93 a3/0± 20/92 a2/0 ± 33/93 (%رطوبت )

 a3/0± 32/3 a3/0± 40/3 b2/0 ± 02/30 (%)خاکستر 

 a2/0± 9/24 a4/0± 23/24 b3/0 ± 00/22 (%چربی کل )
 .باشد می تیمارها بین دار معنی اختالف وجود نشانگر ردیف هر در متفاوت *حروف
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 بحث

صنعت  عنوان یک غذای زنده منحصر به فرد در آرتمیا به       

 EPAپروری شناخته شده است، ولی فاقد اسیدهای چرب آبزی

اش علت شرایط خاص زیستیباشد، از طرف دیگر بهمی DHAو 

سازی سازی با انواع ترکیبات شیمیایی دارد، لذا غنیامکان غنی

چنین بازماندگی و هم رشد، افزایش را در مثبت و شگرفی نتایج آن

ها  های محیطی و ناهنجاریاسترس ها،مقاومت به انواع بیماری

تاثیر مثبت آرتمیا غنی شده با روغن سلکوی ساخت داخل  .دارد

ماهی  گر این موضوع در فاکتورهای زیستی الروبیان 2در تیمار 

روزه آن است،  20کمان در طول مورد پرورش آالی رنگینقزل

 کاهش داری در رشد، بازماندگی وکه این تیمار اختالف معنی

حافظیه گزارش  با نتایج این .(>03/0P) در الروها دارد هااهنجارین

های یشور در مقاومت و بازماندگی رشد، روی بر (2293) همکاران و

 . مطابقت دارد ماهیبرون و فیلمختلف در الروهای ماهی قره

پروژه توانست  این در داخل ساخت سازغنی محلول از استفاده       

را در  DHAو   EPAتوجهی تجمع اسیدهای چربمیزان قابل به

را در ای آنباال برده و نتایج تغذیه Artemia urmianaپیکره 

کمان در مقایسه با ناپلیوس غنی آالی رنگینالروهای ماهی قزل

خوبی نشان دهد، و این با نتایج نشده و روغن تجاری وارداتی به

Sorgeloos دریایی باس ماهی روی الروهای ( بر3002) همکاران و

مشابهت  INVEساز تجاری شرکت شانک ماهی با روغن غنی و

ساز گر این دو موضوع است که روغن غنیو یکسانی دارد، بیان

خوبی قابل جایگزینی ساخت داخل با توان و امکانات داخلی به

وجود اسیدهای  ها هستند.آن تجاری و وارداتی مشابه هاینمونه با

در جیره غذایی اولیه الروهای ماهی  DNAو  EPA ضروری چرب

 دارمعنی افزایش و رشد بهبود موجب کمانرنگین آالیقزل

در الرو ماهیان  پروتئینی، خاکستر و درصد چربی کلترکیبات 

( و 2223) و همکاران Rainzzoبا مطالعات  نتایج شده است. این

Turchini تاثیر طورکلی به خوانی دارد.هم ،(3002) و همکاران

ضروری غیراشباع  چرب حاوی اسیدهای سازغنی هایمثبت روغن

EPA  وDNA  بر روی الروهای انواع آبزیان تکثیر و پرورش

حافظیه و همکاران، ؛ 3022، و همکاران Agh) گزارش شده است

؛ 3002 ،و همکاران Huck؛ 3003 و همکاران، Manaffar ؛2293

Narciso ضروری در  چرب اسیدهای وجود .(3002 ،و همکاران

در رشد و سایر فاکتورهای  مثبت تاثیر بر عالوه الروی مراحل جیره

 علت صرفهزیستی آبزیان پرورشی موجب افزایش پروتیئن به

 چون الروها اساساً جویی در مصرف آن برای تولید انرژی است،

با گیرند و این منبع اصلی انرژی خود را از اسیدهای چرب می

 (2294) همکاران و Lauff(، 3004) و همکاران Kolkorski نتایج

 ت دارد.( مشابه2239) و همکارانRimmer  و

دهد ام( نشان میسیآنالیز نتایج در مرحله پایانی )روز        

های رشد اعم از وزن تر، طول کل، ضریب رشد ویژه، شاخص

در مقایسه با  3ضریب تبدیل غذایی و ضریب چاقی در تیمار 

( و ≥03/0p) دار استدارای اختالف معنی (2و  2سایر تیمارها )

تر است که در این اختالف در ضریب تبدیل غذایی مشخص

  Aghاین نتیجه با کارهای مطالعاتی  آورده شده است، 3جدول 

 Acipenser persicus(  که بر روی الرو ماهی 3002) همکاران و

یج میزان بازماندگی در نتا انجام شده است، مشابهت کامل دارد.

با  2دهد که تیمار ام( نشان میپایان دوره آزمایش )روز سی

بازماندگی را در طول دوره پرورش  تریندرصد بیش 20±2 نسبت

درصد را به 30±2ترین بازماندگی با مقدار کم 3دارد، ولی تیمار 

نسبت خود اختصاص داده است. اختالف درصد بازماندگی بین 

. میزان درصد p)≥03/0) دار نیستمعنی 2با تیمار  2تیمارهای 

بازماندگی این پژوهش با کارهای مطالعاتی حافظیه و همکاران 

خوانی برون مطابقت و هم( بر روی الروهای قره3002 و 3020)

ها نیز توانند در آنهای تولید داخل میدارد، لذا سوسپانسیون

 مشابه تجاری محصوالت این تحقیق جایگزین شوند.  کامالً

اشتهایی، ضایعات پوستی، بی نامتعادل، تحقیق شنای این در       

عنوان دفرمه شدگی به ها وزدگی چشم، ساییدگی بالهبیرون

ها شمارش و آنالیز های عمومی تلقی شد و تعداد آنناهنجاری

ل، ضایعات پوستی، های عمومی )شنای نامتعادگردید. ناهنجاری

ها( شدگی دفرمه زدگی چشم، ساییدگی باله واشتهایی، بیرونبی

 طوری، بهدهندمی نشان تیمارها در داریمعنی اختالف تیمارها در

ترین آن کم مورد و 03با مقدار  3 تیمارها در ترین آنکه بیش

باشد و این با نتایج مورد می 30به تعداد  ،2در گروه آزمایشی 

 .( تطبیق دارد2224) همکاران و  Watanabeگزارش شده از 

نسبت به تیمار  2 و 2 تیمارهای غذا در المعل دریافتعکس       

تر مورد مشاهده بود ولی این وضعیت در بین تیمارهای بیش 3

نسبت به یکدیگر زیاد قابل توجه و مشاهده نبود و این  2و  2

عامل تحرک طعمه و پراهمیتی آن در رفتارهای  گرنقطه بیان

 و همکاران Dhert آال است. گزارشای الروهای ماهی قزلتغذیه

نیز در گزارشی نقش  (3002) و همکاران Sorgeloos و( 3002)

باس  های ماهیغذاهای زنده در بهبود کیفی تغذیه در الرو

با مورد مشاهده با  کهآورده شده است  و ماهی شانک دریایی

علت یکسانی دارد. چون نائوپلی آرتمیا به کامالًنتایج این تحقیق 

 شود.ای الروها میتحرک باعث تحریک تغذیه
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تری در مقایسه با غذاهای زنده قابلیت هضم و جذب بیش       

های موجود را با آنزیمتوان آنغذاهای فرموله شده دارند که می

و Leger د. این مسئله در نتایج تحقیقات ها توجیه نمودر آن

نیز در مورد الرو ماهی سالمون اقیانوسی آورده  (2293) همکاران

نسبت به  2و  2شده است. باال بودن ضریب رشد در تیمارهای 

صحت نتایج تحقیقاتی  کند واین توانایی را توجیه می 3تیمار 

سفتی فضوالت رساند. نامحلول بودن و اثبات میاین پروژه را به

نسبت  2و  2الروهای تغذیه کننده از ناپلی آرتمیا در تیمارهای 

باشد و این مزیت در بهداشت انکوباتورها مشخص می 3به تیمار 

 و کاهش بار باکتریایی تاثیر مثبت دارد. 

دار ناپلی آرتمیا غنی شده در باال مثبت و معنی تاثیر کامالً       

نقش  ساز وهای غنیگر اهمیت روغندرصد بازماندگی بیان بودن

پرورش آبزیان  تکثیر و هایکارگاه در هاآن اقتصادی توجیه در هاآن

پروری است. این موضوع در گزارش تحقیقاتی و در صنعت آبزی

Rainuzzo نیز بر روی ماهیان شانک و باس  (2229) و همکاران

 کند.گزارش شده است و نتایج این پروژه را تایید می دریایی

های ساخت دهد که سوسپانسیوننتیجه نهایی تحقیق نشان می

سازی ناپلی آرتمیا توانند در غنیآسانی و با موفقیت می داخل به

های تجاری وارداتی آن پروری جایگزین نمونهبرای صنعت آبزی

های داخل کشور با توانمندی ساز سلکو درشود. تولید روغن غنی

 پذیر بوده وخوبی امکانبه خارجی آنهای داخلی مشابه نمونه

راحتی باشد و بهآمیز میهای میدانی آن نیز موفقیتکلیه آزمون

 ساز خارجی شوند.های غنیتوانند جایگزین روغنمی

نسبت به تیمار اول و  3درصد پروتئین خام در تیمارهای        

درصد مربوط به  30±03/0، ترین درصددار است. کمسوم معنی

 2درصد مربوط به تیمار  33±09/0 ،ترین درصدو بیش 3تیمار 

داری ک از تیمارها اختالف معنییهیچ رطوبت در درصد باشد.می

. درصد چربی کل در طول دادها نشان نطول دوره آزمایش در

دهد که روز پایانی بررسی نشان می 20 دوره پرورش زمانی

 است. 2درصد در تیمار  9/24±03/0ترین مقدار معادل بیش

ام از تست نشان سیدرصد ترکیب شیمیایی الشه الروها در روز 

بت  در می دهد درصد چربی و درصد پروتئین کل و درصد رطو

روز اول آزمایش  20داری در اختالف معنی 3با تیمار  2تیمار 

( 3003) وهمکاران Baskervilleشود و این با گزارش دیده می

 دارد. مطابقتGadus morhua  هایبر روی الرو ماهی

 

 تشکر و قدردانی 
مراکز تحقیقاتی آرتمیای  پرسنل است از زحمات کلیه الزم       

تحقیقات علوم شیالتی کشور، آزمایشگاه شیمی کشور، موسسه 

تجزیه دانشگاه ارومیه، مرکز تحقیقات امور دام و منابع طبیعی 

کیفی  کنترل هایآزمایشگاه غربی،آذربایجان استان جهادکشاورزی

مواد غذایی و مهندسی مواد غذایی آن، جهاد دانشگاهی ارومیه، 

آالی زیوه قزل پرسنل و کارکنان کارگاه تکثیر و پرورش ماهی

های دور چابهار، مرکز )شرکت قزل ماهی(، مرکز تحقیقات آب

 آفتابگردان روغن فرآوری کارخانه بندرعباس، دریایی تحقیقات

 رودبار، تشکر و قدردانی شود.  زیتون روغن فرآوری کارخانه و خوی
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