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چکیده
در مطالعةحاضر ،اثر دما بر رشد و بازماندگی الرو فیلماهی از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده مورد بررسی قرار گرفت .در این
آزمایش تعداد 450قطعه الرو تازه تفریخ شدة فیلماهی با وزن اولیة  20±0/97میلیگرم در قالب  5تیمار دمایی 21 ،18 ،15 ،10و  24درجة
سانتیگراد با  3تکرار آزمایشی برای هر تیمار ،بهمدت ده روز در تشتهای پالستیکی استوانهای ،با حجم  20لیتر و دبی ورودی آب دو لیتردر
دقیقه انجام شد .نتایج نشان داد هرچه دمای آب باالتر رود ،میزان تلفات نوزادان بیشتر و بازماندگی کمتر میشود .دمای 10درجة سانتیگراد با
استفاده از دستگاه سردکنندة چیلر برای همة الروها در همان دقایق اولیه قابل تحمل نبوده و میزان تلفات آن به  %100رسید .درمیان دیگر گروههای
دمایی ،بیشترین تلفات در دمای 24درجة سانتیگراد ( )%7/33±1/15و کمترین تلفات در دمای  15درجة سانتیگراد ( )%1±0/32اتفاق افتاده
است .با باال رفتن دمای آب تا  24درجة سانتیگراد ،زمان جذب کیسة زرده در الروهای فیلماهی بهطور مشخصی کاهش مییابد .کمترین میزان
رشد الروها در دمای 21درجة سانتیگراد دیده شد .دمای  18درجة سانتیگراد بهعلت تلفات پایین الروها و حصول وزن بیشتر (84/00±0/8
میلیگرم) نسبت به سایر تیمارها ،بهعنوان دمای مناسب پرورش الرو فیلماهی ،درنظر گرفته میشود.
کلمات کلیدی :الرو فیلماهی ،دما ،رشد ،بقاء ،کیسة زرده
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mghomi@tonekabon.iau.ac.ir
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مقدمه
گونههای ماهیانخاویاری دریایخزر که در گذشته منبع اصلی
تولید خاویار وحشی در دنیا بودهاند ،بهدلیل صید بیرویه ،از بین رفتن
بسترهای تخمریزی و آلودگی آبها دچار کاهش شدیدی گردیدند
( Bronziو همکاران .)2011 ،این امر موجب کاهش شدید عرضة
گوشت و خاویار و نتیجتاً بحران صنعت مرتبط با آن گردید .به این
منظور ،تکثیر مصنوعی عملیترین و منطقیترین راهکار جهت جبران
اُفت ذخیره توسط کشورها مورد قبول و همه ساله میلیونها قطعه
بچهماهی به حوضههای آبی مرتبط و ازجمله جنوب دریای خزر توسط
ایران رهاسازی میگردد ( .)2004 ،Abdolhayازجمله راههای جلوگیری
از انقراض این گونههای مهم و نادر دریای خزر ،همانند سایر ماهیان
درحال انقراض ،تکثیر مصنوعی و رهاسازی آن به دریا میباشد .یکی
از مراحل بسیار مهم تکثیر مصنوعی ماهیانخاویاری ،مرحلة الروی از
مرحلة تفریخ تا مرحلةجذب کیسةزرده ،یعنی خروج مادة سیاهرنگ
(مالنینپروپکا) از دستگاه گوارش ،در مخازن ونیرو میباشد .مطالعة
رشد و بقاء الرو این گونة با ارزش در دمای باالتر از دمای انکوباسیون،
میتواند بعضی از جنبههای فیزیولوژی تغذیه را روشن سازد و در رفع
مشکالت تغذیهای مؤثر باشد .در فیلماهی و تاسماهی شیب جوان
( ،)Acipenser nudiventrisمشخص شد با افزایش درجة حرارت همانند
بسیاری از ماهیان دیگر ،نرخ متابولیسم افزایش مییابد (کردجزی و
همکاران .)1382 ،همچنین بقاء و رشد ،در الرو ماهی فالندر
) (Paralichthys dentatusبه درجة حرارت و تأخیر در زمان شروع
تغذیة خارجی بستگی دارد ( Bisbal Gustavoو .)1995 ،Bengtson
دما ،یک عامل مهم و مؤثر بر فیزیولوژیکی عملکرد اکتوترم (پوستة
خارجی) ( Marcusو همکاران )2014 ،بوده و تغییرات در درجة حرارت
بر سوخت و ساز ،رشد ،توسعه و حتی عملکرد حرکتی مؤثر میباشد
( Finstadو همکاران .)2007 ،درک تأثیر عوامل محیطی مانند دما ،بر
رشد و بقاء الرو ماهیان خاویاری ،اطالعات مهم و کارآمدی را برای
مراکز تکثیر به ارمغان میآورد ( Richmondو 1995 ،Kynard؛ Kynard
و 2005 ،Parker؛  Counihanو همکاران .)1998 ،دما و محیط ،از
عوامل مستقیم تأثیرگذار بر تلفات الرو ماهیان خاویاری بهویژه در طی
مرحلة تغذیة مختلط میباشد ( Marcusو همکاران .)2014 ،کیسة
زرده ،یک عضو موقت میباشد که ارائه مواد غذایی به پیشالرو را
برعهده دارد .در چند روز اول بسته به نوع ماهی و درجة حرارت ،الرو
احتیاجی به غذا نداشته و تمام نیاز خود را از مواد غذایی کیسة زرده
میگیرد .همینکه  2/3کیسة زرده جذب شد ،مرحلة تغذیة مختلط
شروع میشود که در آن ماهی برای رشد و نمو خود ،هم از غذای
موجود در آب و هم از ماندة ذخیرة کیسة زرده استفاده میکند .پس
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از جذب شدن کامل مواد غذایی کیسة زرده ،تمام نیاز غذایی نوزاد باید
از بیرون ،یعنی محیط اطراف او تأمین گردد ( Hoarو .)1998 ،Randall
کیسة زرده ،اغلب شامل ترکیبات پروتیینی ،پلیساکاریدهای خنثی و
بهمیزان کمتری چربی است .رشد پیشالروها قبل از آغاز تغذیة بیرونی،
توسط کیسة زرده میباشد .در طی این مراحل ،اندامهای اصلی (ازجمله
بخشهایی از دستگاه گوارش) متمایز میشود و یک سیستم
مورفو -فیزیولوژیک واحد تشکیل شده که قادر به ادامة حیات پیشالرو
برای مراحل مختلف رشد و نمو میباشد .در دامنة دمای بهینه ،سرعت
رشد پیشالروهای ماهیان خاویاری بیشتر میباشد .دمای بهینه در
سرعت رشد پیشالروهای فیلماهی 15/2 ،درجة سانتیگراد گزارش
شده است (فارابی و رمضانی .)1384 ،دمای بهینه ،بر طول دورة
انکوباسیون تخم و سرعت جذب کیسة زرده ،رشد و تکامل پیشالروها
تأثیر گذاشته و باعث سرعت بخشیدن به این مراحل میگردد .برای
بسیاری از ماهیها ،دورة الروی ،زمان بزرگ مرگ و میر است که
میتواند بهویژه در طول انتقال بین تغذیة درونزاد و خوراک خارجی
باشد .این دوره معموالً بهعنوان یک دورة بحرانی در توسعة الرو دیده
میشود و میتواند بهطور قابل توجهی بر بقاء و ماندگاری تأثیر بگذارد
( marcusو همکاران .)2014 ،الروها پس از خروج از تخم ،ابتدا در
ستون آب پراکنده و با ایجاد حرکات مدور تا سطح آب رفته و سپس
به کف سقوط میکنند .الروها بسته به دمای آب تا 14روز بهحالت
خواب فرو میروند (فارابی و رمضانی )1384 ،و در کف مخزن بهحالت
سکون باقی میمانند .به گزارش  Dettlafو همکاران ( )1993غذادهی
به الرو ماهیان خاویاری درست بعد از خروج مادة سیاهرنگ (مالنین
پروپکا) باید آغاز شود و در این مرحله است که حالت همجنسخواری
در الروها مشخص میشود (کردجزی و همکاران .)1382 ،تحقیق
حاضر با بررسی رشد و بقاء الرو فیلماهی ( )Huso husoدر دماهای
 21 ،18 ،15 ،10و  24درجةسانتیگراد ،با هدف تعیین معرفی بهترین
دما در دورة پرورش الروی فیلماهی از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب
کیسة زرده ،انجام گرفت.

مواد و روشها
ا ین مطالعه در مرکز تکثیر و ژنتیک آبزیان شهیدرجائی ساری
انجام شد .در اسفند سال  ،1395تعداد  450قطعه الروهای تفریخ
شده حاصل از تکثیر مصنوعی فیلماهی پرورشی تا مرحلة جذب
کیسة زرده در تشتهای پالستیکی استوانهای ،با حجم  20لیتر و دبی
ورودی آب دو لیتردر دقیقه ،استفاده شد .قبل از شروع آزمایش،
میانگین وزن و طول تعداد  40قطعه الرو فیلماهی توسط ترازوی
آزمایشگاهی دیجیتال (دقت  ،0/001مدل  ،Ej303ساخت ژاپن) و
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کولیس دستی (مدل  Mitutoyoساخت ژاپن) با دقت  0/02میلیمتر
تعیین شد که دارای وزن  20±0/97میلیگرم بودند .در این پژوهش
برای الرو فیلماهی از  5تیمار دمایی 21 ،18 ،15 ،10و  24درجة
سانتیگراد ،استفاده شد که هر تیمار دارای سه تکرار بوده است .تعداد
الروها در هر تکرار  30عدد و در مجموع برای این مرحله از مطالعه،
 450عدد الرو در داخل تشتها پس از همدماسازی ،معرفی شدند.
آب مورد استفاده در دورة نگهداری الروها در دماهای مختلف ،از آب
چاه تأمین گردید که دارای اکسیژن محلول در محدوده  7/85تا
 10/03میلیگرم در لیتر و  pHدر محدوده  7/63تا  8/03در تیمارهای
آزمایش بوده است .ابتدا آب پس از فیلتر شدن در استخر ذخیره،
نگهداری و هوادهی شد و سپس به تشتهای پرورش الرو هدایت
گردید .در این پژوهش ،برای ثابت نگهداشتن دماهای مورد نظر ،15
 24 ،21 ،18درجة سانتیگراد از هیترهای شیشهای  500وات مدل
 HBاز شرکت نسیم یاس ایران ،استفاده شد .یکی از دماهای مورد
نظر در این پژوهش ،دمای  10درجة سانتیگراد بوده است .این دما با
استفاده از دستگاه سردکنندة چیلر ،تأمین گردید .دما ،اکسیژن محلول
در آب و  ،pHبا استفاده از دستگاه اکسیژنمتر و  pHمتر مدل HQ40d
ساخت کشورآمریکا در سه نوبت صبح ،ظهر و شب ،اندازهگیری شد.
زمان سازگاری الروها و دورة ثابت نگهداشتن دما و اکسیژن محلول

در آب و همچنین همدماسازی تدریجی الروها در کلیةتیمارها48 ،
ساعت بهطول انجامید .جهت سنجش میزان بازماندگی یا بقاء الروها،
از زمان شروع عملیات میدانی ،تلفات الروها در تمامی تکرارها ،بهطور
روزانه ثبت شد .زیستسنجی نهایی الروها بعد از جذب کیسة زرده
شامل (طول کل و وزن نهایی) انجام شد .جهت بررسی وجود یا عدم
وجود اختالف معنیداری بین تیمارهای دمایی مختلف ،از آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد .ضمناً ،جهت مقایسه
میانگینها در تیمارهای مختلف ،از آزمون مقایسه میانگین چنددامنة
دانکن در سطح اطمینان  %95استفاده گردید .همچنین آنالیز دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS 18انجام شد.

نتایج
دادههای توصیفی بررسی اثر دماهای مختلف  21 ،18 ،15و 24
درجة سانتیگراد بر برخی از پارامترهای رشد و بقاء الروهای فیلماهی،
در جدول  1ارائه شده است .در دمای 10درجة سانتیگراد کلیة الروها
در همان دقایق اولیه تلف شدند ،لذا پارامترهای رشد و بقاء این تیمار
دمایی در جدول ارائه نشده است.

جدول  :1مقایسةپارامترهای رشد و بقاء الرو فیلماهی از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده در دماهای  21 ،18 ،15و  24درجةسانتیگراد
(شاهد) 15

18درجة

 21درجة

 24درجة

درجة سانتیگراد

سانتیگراد

سانتیگراد

سانتیگراد

تعداد الرو اولیه
تعداد روز جذب کیسه زرده به روز (ساعت -درجه)
میانگین وزن اولیه الروها (میلیگرم)
میانگین وزن نهایی الروها (میلیگرم)
طول کل اولیه الروها (میلیمتر)
طول کل نهایی الروها (میلیمتر)
)%( CF

30
)150( 10
20 ± 1
63/33± 1/26c
8/50 ± 1/64
25/17 ± 2/31
0/414 ± 0/11b

30
)162( 9
20 ± 1
84/00±0/8a
8/50 ± 1/64
24 ± 1/41
0/618 ± 0/11a

30
)168( 8
20 ± 1
48/33± 1/21d
8/50 ± 1/64
24/67 ± 2/06
0/332 ± 0/08b

30
)144( 6
20 ± 1
68/67±1/21b
8/50 ± 1/64
24/83 ± 2/4
0/469 ± 0/13b

)%( SGR

25/76 ± 0/05d

28/78 ± 0/04c

33/53 ± 0/05b

67/51 ± 0/20a

تلفات

1±0/32b

2/67±0/57b

5/67 ±2/08a

7/33 ± 1/15a

شاخصها

طبق جدول  ،1تلفات الروهای فیلماهی در دماهای مختلف
نشان میدهد که هرچه دمای آب باالتر رود ،میزان تلفات الروها بیشتر
و بازماندگی کمتر میباشد و همانطورکه مشاهده شد ،بیشترین
تلفات در دمای 24درجة سانتیگراد )% 7/33( ،و کمترین تلفات در
دمای  15درجة سانتیگراد ( )%1اتفاق افتاده است .همانطورکه در
جدول مشاهده میشود ،با باال رفتن دمای آب ،تعداد روزهای جذب

کیسةزرده در الروهای فیلماهی بهطور معنیداری کاهش مییابد .لذا
کمترین ساعت -درجة جذب کیسة زرده در دمای  24درجة سانتیگراد،
(144ساعت -درجه) و بیشترین روز جذب کیسة زرده ،در دمای 15
درجة سانتیگراد 150( ،ساعت -درجه) میباشد.
مطابق جدول  1مشاهده میشود ،میانگین تغییرات وزن در
دمای  18درجة سانتیگراد ،افزایش وزن باالتری ( 84میلیگرم) نسبت
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به سایر تیمارها نشان دادند ،ولی الروهای نگهداری شده در تیمار 21
درجة سانتیگراد ،میانگین تغییرات وزنشان پایینتر بود (48/33
میلیگرم) .همچنین میانگین تغییرات  CFو  SGRبا افزایش دما در
باالترین حد خود بهترتیب ( 0/469و  67/51درصد) و بالعکس با
کاهش دما میانگین تغییرات  CFو  SGRدر پایینترین حد خود
بهترتیب ( 0/414و  25/76درصد) قرار میگیرد.

بحث
طی مطالعةحاضر ،الرو فیلماهی تحمل دمایی بین  15تا 24
درجة سانتیگراد را نشان دادند ،باالترین میزان تلفات بعد از دمای
 10درجة سانتیگراد ،در دمای  24درجة سانتیگراد دیده شد (.)%7/33
در تحقیق حاضر ،تلفات ،رشد ،توسعه و حتی عملکرد حرکتی الروهای
فیلماهی تحت تأثیر درجة حرارت قرار گرفته است .یعنی با افزایش
دما ،رشد الروها افزایش یافته است و شنای فعال الروها در سطح و
کنارة آب بعد از دورة خواب الروها بهوضوح قابل رویت بوده است و
این پژوهش با مطالعاتی که توسط  Richmondو 1995 ،Kynard؛
 Kynardو 2005 ،Parker؛  Counihanو همکاران1998 ،؛  Finstadو
همکاران2007 ،؛  1992 ،Blaxterصورت گرفته است ،مطابقت دارد.
 ،)2011( McAdamطی مطالعهای بر روی ماهیان خاویاری سفید
) (Acipenser transmontanusبیان داشت بهطورکلی در آب شیرین
در فصل تخمریزی ماهیان خاویاری ،در طی ماه اول زندگی الروها،
درجة حرارت میتواند بر رشد و بازماندگی تأثیرگذار باشد .همچنین
دما ،عامل مهمی در فیزیولوژی و عملکرد پوستة خارجی است (Marcus
و همکاران2014 ،؛  )1996 ،Romboughو تغییرات در دمای بدن،
میزان متابولیسم ،رشد و حتی عملکرد حرکتی را تحت تأثیر قرار
میدهد ( Finstadو همکاران .)2007 ،لذا در مطالعة حاضر نیز مشخص
شد که دما عامل مهم در رشد ،عملکرد حرکتی (تغییر رفتار از مرحلة
سکون در کف به مرحلة حرکت و شناگری در سطح آب و کنارهها با
جذب کیسة زرده همزمان است) و فعالیتهای رفتاری الروهای فیلماهی
داشته و کامالً مشابه تحقیقات صورت گرفته میباشد.
 Wangو همکاران ( ،)2001طی مطالعهای بر روی الروهای تازه
تفریخ شدة ماهیان خاویاری سفید رودخانة ساکرامنتو ،به این نتیجه
دست یافتند که بیشترین بقاء و بازماندگی الروها در دماهای بین 14
و  16درجة سانتیگراد بوده است .همچنین  Halverو ،)2002( Hardy
طی مطالعهای دریافتند که بقاء الرو ماهیانخاویاری اقیانوس اطلس
( ،)Acipencer sturioبیشتر در دمای پایینتر میباشد ،اما رشد با درجة
حرارت گرمتر و باالتر امکانپذیر بوده و افزایش یافته استMarcus .
و همکاران ( ،)2014طی مطالعهای بر اثر دما و بستر ،بر رشد و بقای
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ماهیان خاویاری سفید در دو دمای  13/5درجة سانتیگراد با بستر
شنی و  17/5درجة سانتیگراد بدون بستر شنی به این نتیجه دست
یافتند ،الروی که در دمای  13/5درجة سانتیگراد با بستر شنی پرورش
یافتند ،از نظر وزن بیشتر و الرویکه در دمای  17/5درجة سانتیگراد
بدون بستر شنی پرورش یافتند ،از وزن کمتری برخوردار بودند.
همچنین بیان نمودند الروهایی که در دمای  17/5درجة سانتیگراد
نگهداری شدند ،نسبت به الروهایی که در دمای  13/5درجة سانتیگراد
در بستر شنی نگهداری شدند ،میزان جذب کیسة زردة آنها بیشتر
بوده است و همچنین در کبد واکوئل چربی بیشتری داشتند .آنها
همچنین بیان داشتند که بیشترین بقاء و بازماندگی الروها در دمای
 13/5درجة سانتیگراد در بستر شنی مشاهده شد .تمام مطالعات انجام
شده توسط  Zubairو همکاران ( Wang ،)2012و همکاران (،)2001
 Marcusو همکاران ( Halver ،)2014و  Feist ،)2002( Hardyو
همکاران ( )2004در اثر دما بر رشد و بقاء الروها ،با نتایج منتج شده
در این پژوهش همخوانی دارد .در این مطالعه نیز نتایج نشان داد که
بهترین دما برای رشد الروهای فیلماهی  18درجة سانتیگراد و
بیشترین بقاء و بازماندگی در دمای  15درجة سانتیگراد ،اتفاق افتاده
است .در نتیجه ،دما عامل مهمی در رشد و بقاء الرو فیلماهی است.
دما میتواند اطالعات مهم برای درک عواملی مانند جذب کیسة زرده
و وزن را تحت تأثیر قرار دهد .جذب کیسة زرده در الروهای
فیلماهی ،با به خواب رفتن الروها ،اتفاق میافتد .یعنی یکی از مسائل
رفتارشناسی الرو فیلماهی در مرحلة الروی ،دورة خواب الروها
میباشد .الروها بعد از جذب کیسةزرده ،بهحالت خواب قرار میگیرند
و در این زمان ،هیچ تحرکی از خود ندارند و آرام در یکجا بهحالت
سکون قرار میگیرند تا دفع مادة سیاهرنگ (مالنینپروپکا) صورت
گیرد .لذا ،همانطورکه در نتایج بیان شد ،دمای باال ،تأثیر بهسزایی
در درک عواملی مانند رشد ،جذب کیسة زرده و افزایش وزن را به
دنبال دارد و این پژوهش و تحقیقات بهعمل آمده با مطالعات
 Richmondو  Kynard ،)2011( McAdam ،)1995( Kynardو
 Marcus ،)2005( Parkerو همکاران ( Counihan ،)2014و همکاران
( )1998مطابقت مینماید.
عبدالباقیان و همکاران ( ،)1394طی بررسی اثر دما و غذا بر
رشد و بازماندگی الروهای فرشته ماهی (،)Pterophyllum scalare
بیان داشتند که حداکثر میانگین تغییرات طول و وزن (رشد) الروهای
فرشته ماهی مربوط به تیمار دمایی  31درجة سانتیگراد و حداقل آن
مربوط به تیمار دمایی  27درجة سانتیگراد میباشد .لذا در مطالعة
حاضر چنین استنتاج شد که حداکثر میانگین وزن الروهای فیلماهی
به تیمار  18درجة سانتیگراد و حداقل آن مربوط به تیمار دمایی 21
درجة سانتیگراد میباشد ،البته طی یک نوسان (از  21به
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 24درجة سانتیگراد) مجدداً وزن الروها در دمای باالتر ،تغییراتی
حاصل شد و افزایش یافت که بیانگر تشابه این دو گونه در این زمینه
به هم است (جدول  Feist .)1و همکاران ( ،)2004طی مطالعهای بر
اثر حرارت بر رشـد ،تکامل و رفتار عمومی ماهی ( Amphiprion
 )melanopusبیان نمودند که حرارت عامل تنظیم رشد سریع ماهی
است .بهطوریکه در ماهی گرمسیری فوق گزارش کردهاند تغییرات
جزئی در حرارت منجر به تغییرات زیاد در رشد ،تکامل و شنای ماهی
گردیده است.
در تحقیقات صورت گرفته در این مطالعه نیز چنین نتیجة
مشابهی دریافت شده است ،بهطوریکه با افزایش درجة حرارت در
دورة پرورش الروهای فیلماهی ،رشد وزنی ،تکامل و شنای الروها
بهطور چشمگیری قابل مشاهده بوده است .همچنین  Zubairو
همکاران ( ،)2012نشان دادند که بقای ماهیان خاویاری در دمای
پایینتر کمتر بوده ،اما رشد وزنی ماهی در دمای باالتر یا گرمتر،
افزایش مییابد .بنابراین ،رشد و بقاء ماهی خاویاری بهشدت تحت تأثیر
مستقیم دما تغییر میکند .در مطالعة حاضر نیز نشان داده شد که با
افزایش دما رشد وزنی الروهای فیلماهی افزایش ،و با پایین بودن
دمای آب ،بقاء و بازماندگی الروها افزایش یافته است.
درنهایت ،میتوان چنین استنباط نمود که بیشترین بقاء الرو
فیلماهی در دماهای  15و  18درجة سانتیگراد و بیشترین رشد
الروها در دمای  18درجة سانتیگراد بوده است .نتایج نشان میدهد
که دما تأثیر معنیداری در اندازة طولی کل الروها ندارد ،ولی تغییرات
جزئی در حرارت ،منجر به تغییرات زیاد در رشد وزنی ،تکامل و زمان
شنای الرو فیلماهی گردیده است.
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