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با  (caspius Salmo trutta) خزر مانی تاثیر تغذیه الرو ماهی آزادبررسی میزان زنده

 (Artemia urmiana)آرتمیا اورمیانا  زدایی شدهسیست کپسول
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 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

در خوراک مرحله الرو ماهی آزاد دریاي  (Artemia urmiana)آرتمیا ارومیانا  این پژوهش به بررسی تاثیر جایگزینی سیست دکپسوله 

گروه آزمون غذایی  4با  (CRD)تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی  مانی آن پرداخته است.زنده شاخص رب (Salmo trutta caspius)خزر 

 خوراک کنسانتره(، درصد 75زدایی شده آرتمیا ودرصد سیست پوسته25)جیره با  2تیمار  ) جیره شاهد غذاي فرموله تجاري(، 1شامل : تیمار 

زدایی شده درصد سیست پوسته 75)جیره با  4 تیمار خوراک کنسانتره(، درصد 50زدایی شده آرتمیا ودرصد سیست پوسته 50)جیره با  3تیمار 

قسمت  3به  گانه که با توري فلزي چشمه ریز 4هاي این آزمایش در تراف گرمی انجام گرفت. 1وزن  تا خوراک کنسانتره( درصد 25 آرتمیا و

 الرو انجام گرفت. الروهاي تهیه شده از مرکز تکثیر 900 تکرار و کل تراف  2 ر قسمت بادر ه قطعه الرو 300تعداد  مساوي تقسیم شده و

 گرم بود. درمیلی 120±25ترتیب هدر هر تیمار مشخص گردید. وزن اولیه الروها بتوده زيبه دقت توزین و میانگین وزنی و  ابتدا کالردشت در

نشان داد که تیمار  هاي آزمونمانی گروهدرصد زنده (±مقایسه میانگین )انحراف از معیار .محاسبه شد( SR) مانیزنده طول دوره آزمایش درصد

  4تا  2مقایسه این شاخص در تیمارهاي  مانی را داشت.ترین زندهپایین درصد 86 /83±21/1با  1باالترین و تیمار  درصد 41/98±19/0 با 2

اطالعات توجه به با  (.p<05/0) اختالف معنی داري مشاهده گردید 1تیمار  مقایسه  با ی در( ولp>05/0اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند )

کاهش تلفات مرحله   داري درمعنی طوربه اورمیانا شده آرتمیا زداییکپسولتوان نتیجه گرفت که تغذیه با سیست این تحقیق می دست آمده ازهب

 است. الرو ماهی آزاد خزر موثر

 دکپسوله، آلوین، آرتمیا ، دریای خزر،تلفات، بقاء، تخم کلمات کلیدی:

 a.nekoueifard@areeo.ac.ir  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ترین بزرگ کیلومترمربع هزار 400 حدود وسعتی در خزر با دریاچه       

لحاظ دارا زیستگاه مناسبی به یک اکوسیستم آبی و دریاچه جهان و

حساب ماهیان به زندگی برای فرد اکولوژیکبه های منحصربودن ویژگی

انواع ماهیان  گونه از114 وجود .(Abdurakhmanov ،1962) آیدمی

نوع از  25نشانگر استعداد بالقوه این دریاچه است که درحال حاضر 

 (.1380باشند )جواهری،برداری میاقتصادی قابل بهره نظر ماهیان از

ای آالی قهوهنوعی ماهی قزل (S. trutta caspius) آزاد دریای خزر ماهی

گردد ماهیان اقتصادی این اکوسیستم محسوب می است که یکی از

 سفید ( تاTerekرودخانه ترک ) قسمت جنوبی دریاچه خزر از که در

این ماهی دریازی  قسمت شمالی دریای خزر پراکنش دارد. در رود و

های استان ریزی به رودخانهبرای تخم بوده و (Anadromusکوچ ) رود

 رود، بابل های چالوس،ودخانهگلستان ازجمله ر مازندران و گیالن،

 )عباسی و شودوارد می شفارود و... تنکابن، آبرود، سرد رود، سفید

(. تغییرات زیستگاه که شامل نوسانات سطح دریای 1378، همکاران

همه  از ترمهم های آبگیری وکانال سدها، آلودگی، تشکیل لجن، خزر،

 باشد.ای خزر میدری دالیل مهم کاهش این گونه در رویه ازبی صید

قسمت جنوبی دریای  در IUCNطبق قوانین  بر د دریای خزراماهی آز

همین به است. گرفته قرار معرض خطر های درلیست گونه در خزر

ارزش از اهمیت خاصی  پرورش مصنوعی این گونه با و جهت تکثیر

افزایش ذخایر ماهی  ترین راه حل درعنوان اصلیبرخوردار است که به

پرورش و  مشکل اصلی تکثیر دریای خزر مطرح گردیده است.آزاد 

مراحل اولیه یا  درصدی در 20ایران تلفات  دریای خزر در آزادماهی 

 نمایندکه الروهای نورس شروع به تغذیه فعال خارجی می نوزادی است

قابلیت دسترسی به  آمیز ماهیان باپرورش موفقیت (.1377 )بهرامیان،

به  رشد را بتواند سالمتی و یه بستگی دارد تاغذای مناسب جهت تغذ

. (2000و همکاران،  Girri) مراحل نوزادی تضمین نماید خصوص در

ترین مسئله تامین غذایی پرورش الرو ماهیان اصلی طرف دیگر در از

 راحتی توسط الرو ماهی پذیرفته وکیفیت باال است که به مناسب با

آرتمیا برای تغذیه  تفاده ازاس .(1996و همکاران،  Kim) هضم شود

 امروزه درسطح وسیعی مورد و گردید آغاز 1939 سال آبزیان از

عنوان ترین عامل برای استفاده از آرتمیا بهمهم گیرد.می استفاده قرار

 ارزش غذایی آن است که کلیه اسیدهای آمینه ضروری و غذای زنده،

و  Ahmadi) باشدمطلوب را دارا می حد اکثر اسیدهای چرب در

تازه  ناپلیوس زدایی شده،سیست پوسته استفاده از. (1990همکاران، 

برای  کلیه مراحل مختلف رشد آرتمیا درتوده زی تخم خارج شده و از

طول دوره پرورش اهمیت بسیاری  تغذیه الرو اکثر آبزیان پرورشی در

 افزایش تولید و بازماندگی باالتر درصد تر،سبب رشد سریع دارد و

سیست  از اگر (.1375 زاده،یحیی )آق و و (1378 )آق، گرددیم

قابلیت هضم  عنوان یک منبع پروتئینی بازدایی شده آرتمیا بهپوسته

ارزش بیولوژیکی خوراک الروها  ماهی استفاده شود همراه پودربه باال

 (.1378)عباسی و همکاران  یابدبهبود می

اسیدهای  لپروفای و آمینواسید ی،آنالیز تقریبی ترکیبات شیمیای       

 آرتمیا  ناپلی زدایی شده آرتمیا مشابه باسیست پوسته چرب در

 پژوهش دیگری یکی از که دردرحالی (.1374 ریس،)لیت باشدمی

زنده  یمقابل ناپل زدایی شده آرتمیا درکپسولمزایای تغذیه با سیست 

 ناپلیوسنسبت به سیست  در ترمیزان انرژی قابل هضم بیش آرتمیا را

چربی  میزان پروتئین و .(1990و همکاران،  Ahmadi)شده است  ذکر

درصد  93/4 درصد و 25/52ترتیب توده آرتمیای دریاچه ارومیه بهزی

چربی  درصد پروتئین و اما (.1381)آق و همکاران،  گزارش شده است

درصد  81/16 و درصد 22/56ترتیب زدایی شده بهسیست پوسته در

کپسول  (. استفاده از سیست 1383 تاکامی و همکاران،)آذری باشدمی

جیره غذایی الروها باعث بهبود مصرف خوراک  زدایی شده آرتمیا در

 ماهی و صورت تجارتی شامل پودرههایی بوده که بمقایسه با جیره در

طرف دیگر اهمیت  از (.1383سایر منابع است )یاراحمدی و همکاران، 

 طور گسترده درتغذیه الرو ماهیان به غیراشباع دراسیدهای چرب 

 ایکوزااسید  اثبات گردیده است. طول سالیان متمادی تحقیق و

اسیدهای  نیک ازوآراشید اسید اسید دوکوزاهگزانوئیک و ،کپنتانوئی

 باشندهای آبزیان میگونه چرب ضروری برای تغذیه بسیاری از

(Leger  ،1986و همکاران). ین اسیدهای چرب دخالت قش حیاتی ان

تنظیم  سلول، غشایحفظ خاصیت ارتجاعی  سلول و غشایساختار  در

چنین فعال هم و های غدد درون ریزسنتز هورمون سیستم اسمزی،

ای زنده غذاهایاین وجود  باشد. بابدن آبزیان می سیستم ایمنی نمودن

 کاران بهتغذیه اولیه الروهای آبزیدر طور معمول مانند آرتمیا که به

 هستند.فقیر  عاشبااسیدهای چرب غیر طبیعی از طورشوند بهبرده می

ای آرتمیا )فیلترکننده ویژگی تغذیه مزیت و گیری ازهرحال بهره در

فقدان اسیدهای  آرتمیا در غذایی ارزش امکان دستکاری در غیرانتخابی(

 روش افزایش ارزش غذایی فراهم نموده است. چرب بلند زنجیره را

 چنین سایرهم نظر اسیدهای چرب غیراشباع و ناپلیوس آرتمیا از

یا  زیستی ریاگذروش کپسولدرمانی به دارویی و ترکیبات غذایی یا

پرورش  و مراکز تکثیر حال حاضر در در سازی معروف است وغنی

 .(2001و همکاران،  Sorgeloos) آبزیان کاربرد دارد

آرتمیا  زدایی شدهکپسول سیست اثر باربرای اولین رحاض پژوهش       

 S. truttaالرو ماهی آزاد دریای خزر ) مانیمیزان زنده بر ااورمیان

caspius) گرفت. گرمی مورد بررسی قرار 1وزن  تا 
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 هامواد و روش
آزمایشات صورت گرفته در : مشخصات محل انجام آزمایش       

یی واقع در و پرورش ماهیان سردآبی برکه طال حد واسطمرکز 

شهرستان ارومیه بخش مرکزی روستای خضرآباد انجام شد. این 

تراف به ابعاد  14باب حوضچه پرورش الرو و  15مزرعه دارای 

متر با ظرفیت نیم میلیون قطعه بچه ماهی در سانتی 220×42×15

لیتر در  20دبی یک حلقه چاه با منبع تامین آب آن از سال بوده و

درجه حرارت آب به  آب و pHسیژن محلول و ثانیه بود. متوسط اک

گراد محاسبه درجه سانتی 13 واحد و 2/7لیتر و  گرم درمیلی 8ترتیب 

به  گانه که با توری فلزی چشمه ریز 4های شد. این آزمایش در تراف

در هر قسمت   قطعه الرو 300تعداد  قسمت مساوی تقسیم شده و 3

سیست آرتمیای اورمیانا  گرفت .الرو انجام  900کل تراف  تکرار و 2با

(A. urmiana) تحقیقات آرتمیای کشور و غذای کنسانتره  مرکز از

ایتالیا تهیه و  کشورساخت از شرکت اسکریتینگ ( Nutra)تجارتی 

 استفاده شد.

 (S. trutta caspius)الروهای ماهی آزاد دریای خزر : روش کار       

با میانگین وزنی  رده وطور تقریبی کیسه زرده را جذب ککه به

گرم بودند از مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید میلی 25±120

باهنر واقع در منطقه کالردشت شهرستان چالوس تهیه شده و در 

)یک  دو جداره های پالستیکیدر کیسه شده کنترل شرایط کامالً

ل چهارم از حجم آن از آب پر شده و بعد از قراردادن الروها در داخ

مانده اکسیژن خالص تزریق و سپس کیسه، سه چهارم فضای باقی

ها محکم بسته شده و در داخل جعبه یونولیتی بزرگ همراه با کیسه

ساعت، رفتار الروها و  2در طول زمان انتقال  هر  یخ قرار گرفتند(.

 (.1376دمای آب مورد بررسی قرار گرفت )شفرد و برومیچ، 

جیره  4این تحقیق تیمارها شامل  در: ایتیمارهای تغذیه       

غذایی به الروهای ماهی آزاد دریای خزر که در مرحله تغذیه فعال 

گرم مورد  1رسیدن به وزن  الرو در هر لیتر آب، تا 20بودند با تراکم 

 :موارد زیر بود بررسی قرار گرفت. این تیمارها شامل

 Nutra تجاری کنسانتره )خوراک شاهد جیره :1 آزمون گروه

زدایی شده سیست پوسته %25: جیره با 2 گروه آزمون، (گاسکریتین

: 3 گروه آزمون، خوراک کنسانتره تجاری درصد 75 و اآرتمیا اورمیان

 درصد 50 و اآرتمیا اورمیانزدایی شده سیست پوسته %50جیره با 

درصد سیست  75: جیره با 4گروه آزمون ، خوراک کنسانتره تجاری

 .خوراک کنسانتره تجاری درصد 25 و اآرتمیا اورمیانه زدایی شدپوسته

با توجه به دمای متوسط  گروه از الروها دهی روزانه هر مقدار غذا       

 ایی مربوطه محاسبه شدجدول تغذیه ، وزن متوسط و با استفاده ازآب

(Hardy ،2002).  نوبت در فاصله  8دفعات غذادهی

شمارش ، توزین آوری،ر روز جمعساعت بود . میزان تلفات ه 2زمانی 

و از روش  SPSSافزار ها از نرم. برای تجزیه و تحلیل دادهشدو ثبت 

( استفاده شد. مقایسه one – way ANOVAطرفه )تجزیه واریانس یک

میانگین با استفاده از آزمون دانکن انجام شد و وجود یا عدم وجود 

ن گردید. نمودار درصد تعیی 95دار در سطح اعتماد اختالف معنی

 .(1)شکل  ترسیم شد 13نسخه  Medcalcافزار توسط نرم
 

 نتایج
های مانی در گروهدرصد زنده( ±مقایسه میانگین )انحراف از معیار      

 با 2( نشان داد که تیمار 1 شکل( و میزان تلفات )1آزمون )جدول 

درصد  86 /83±21/1با  1درصد باالترین و تیمار  19/0±41/98

تا  2مانی را داشت. مقایسه این شاخص در تیمارهای ترین زندهیینپا

(. ولی مقایسه p>05/0داری با یکدیگر نشان نداد )اختالف معنی 4

داری اختالف معنی 1های آزمون  با تیمار این شاخص در سایر گروه

 (. p<05/0مشاهده شد )
 

مون در های مورد آز)درصد( در گروه مانی: میانگین زنده1جدول 

 ماه( 3) طول مدت تحقیق

 (p<05/0) باشددار میدهنده وجود اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان* 

 گروه آزمون میانگین انحراف معیار ±

21/1 *b 83/86 100 درصد خوراک تجاری 

19/0 a41/98 25 +درصد خوراک تجاری 75درصد آرتمیا 

46/ a 50/96 50 +درصد خوراک تجاری 50درصد آرتمیا 

38/0 a91/96 75 +درصد خوراک تجاری 25درصد آرتمیا 

 
 )درصد( تیمارهای مورد آزمون نمودار مقایسه شاخص تلفات: 1شکل 
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 حثب
ماهیان  میگو، آرتمیا از غذاهای اصلی آبزیان پرورشی خصوصاً       

توان که بدون اغراق میطوریهباشد بماهیان خاویاری می دریایی و

کشورهای دنیا مدیون  پروری در اکثرگفت رشد روزافزون صنایع آبزی

 .(1980و همکاران،   Sorgeloos؛1987 و همکاران، Leger) است آرتمیا

زدایی کپسولکاربرد محصوالت مختلفی از آرتمیا شامل سیست        

عنوان غذای ابتدا به پرورش آبزیان در بالغ در تودهزیناپلی و  و شده

استفاده قرارگرفت ولی با پی بردن به اهمیت  ماهیان آکواریومی مورد

وسیعی یافته  آن در تغذیه الرو تازه تفریخ شده انواع آبزیان کاربرد

شده  زداییکپسولهای سیست .(Sorgeloos ،2002و  Dhont) است

های پوسته دارند: مزایاییزدایی نشده، در مقایسه با انواع پوسته

های معمولی که سیستزمانی شوند.نمی پرورشی وارد مخزنسیست به 

های جداسازی کامل ناپلیوس آرتمیا از پوسته ندکنمیگشایی تخمرا 

های خالی، های تفریخ نشده و پوستهپذیر نیست. سیستخالی امکان

شوند، منجر به بروز اثرات که توسط الرو شکارگر، گرفته میزمانی

شوند زیرا توسط شکارچی هضم نشده پرورش می مخازنکاهشی در 

 (.1380 فرد،)نکوئی و ممکن است سبب مسدود شدن روده شوند

گردند، یی شده حاصل میزداکپسولهای هایی که از سیستناپلیوس

درصد(  55تا  30محتوای انرژی و وزن فردی باالتری )بسته به سویه 

معمولی دارند، زیرا برای شکستن و خارج  1نسبت به ناپلی اینستار 

ها که سیستشدن از پوسته، انرژی صرف نمی نمایند. در مواردی

افزایش  زداییکپسولبا  گشاییتخممحتوای انرژی پایین دارند، توان 

کند، زیرا نیاز به صرف انرژی برای خارج شدن از سیست پیدا می

ها سبب ضدعفونی سیست زدایی اوالًکپسول تر است.زدایی کمکپسول

زدایی شده احتیاج های کپسولسیست گشاییخمبرای ت شود ثانیاًمی

توانند زدایی شده، میهای کپسولسیست تر است و نهایتاًبه نور کم

 استفاده قرار گیرند وان یک منبع پرانرژی برای ماهی و میگو موردعنهب

 توانند زدایی شده میهای کپسولاین سیست (.1380 فرد،)نکوئی

استفاده شوند و یا در آب نمک اشباع  گشاییتخمطور مستقیم برای هب

داری شوند. آبدهی شده و برای تفریخ مجدد یا استفاده مستقیم نگه

درجه  -4توان برای چند روز در یخچال با دمای را میها این سیست

داری نمود. ها کاهش یابد، نگهکه درصد تفریخ آنگراد بدون اینسانتی

ها یا داری برای مدت طوالنی صورت گیرد )هفتهاگر الزم است نگه

زدایی شده را به آب نمک اشباع های کپسولتوان سیستها(، میماه

ها در تاریکی )توأم با هوادهی سیست آبگیریانتقال داد و یا با 

گردند نشین میاند تههایی که اکنون شبیه دانه قهوه شدهسیست

ها را روی صافی برداشت کرد و در آب نمک سرد سپس باید سیست

ها، قدرت تفریخ خود را تا زمانی که سیستجاییداری نمود. از آننگه

دهند یرند، از دست میگکه در معرض اشعه ماورابنفش قرار می

 داری شوندمنطقی است که باید دور از نور مستقیم خورشید نگه

در پرورش الروهای ماهی استفاده  (.1386 )مشکینی و سجادی،

زدایی شده آرتمیا در مقایسه با های کپسولمستقیم از سیست

تری دارد. با این وجود ثابت شده است که محدودیت بیش ناپلیوس

زدایی شده آرتمیا، غذایی مناسب برای ک کپسولهای خشسیست

های مختلف مانند گربه ماهی آب شیرین الروهای پرورشی گونه

(Clarias gariepinus( و کپور )C. carpio و نیز میگوی دریایی و )

 .(1386 خامه ماهی هستند )نجدگرامی،

Lim        زدایی کپسولنشان دادند که سیست ( 2002)و همکاران

تواند جایگزین مناسبی در تغذیه این ماهیان بوده و رتمیا میشده آ

ها دریافتند استفاده از های تغذیه شود. آنجویی در هزینهباعث صرفه

مانی و رشد زدایی شده آرتمیا باعث افزایش درصد زندهسیست پوسته

دست ه(. نتایج ب1377)هاشمی و همکاران،  شوددر ماهیان زینتی می

مانی الروها دهنده افزایش درصد زندهش حاضر نشانپژوه آمده در

در مقایسه با  اآرتمیا اورمیانزدایی شده تغذیه شده با سیست پوسته

( و 2002و همکاران  ) Limدست آمده هتیمار شاهد بوده که نتایج ب

Garcia Ortega ( در الرو ماهیان زینتی و دریایی 2003) و همکاران

( با مطالعه 1385) بابلیجواهری .کندمینیز این موضوع را تائید 

چرب  با اسیدهایسازی شده بررسی تاثیر ناپلیوس آرتمیای غنی

مقاومت الرو ماهی  بقا و رشد، برC  ویتامین و هزنجیربلند عاشباغیر

نشان داد که الروهای تغذیه شده  (S. trutta caspius) دریای خزر آزاد

مانی و زنده ، بقامیزان رشد ،هگشایی شدبا ناپلی آرتمیای تازه تخم

غذای کنسانتره تجاری داشته  بهتری نسبت به الروهای تغذیه شده با

 Garcia Ortega داری با سایر تیمارهای غذایی داشتند.و اختالف معنی

آال در مقایسه سه جیره در تغذیه الروهای قزل( 2003) و همکاران

اهی زدایی شده آرتمیا و پودر مدریافتند جیره شامل سیست پوسته

میزان هفته تغذیه به 11مانی الروها بعد از باعث افزایش درصد زنده

. دار داشتدرصد شد و در مقایسه با دو جیره دیگر اختالف معنی 92

میزان نتایج حاصل از تغذیه الروها با آرتمیا نشان داد تغذیه آرتمیا به

رین ت، کممانی، باعث پدید آمدن بهترین زندهوزن الروها درصد 30

)آق و قطره،  هزینه گردیده است نتیجه حداقل تبدیل غذایی و در ضریب

در بررسی رشد و بازماندگی الروهای  (1383)میاندره کلنگی. (1381

، کمان تغذیه شده با غذای کنسانتره و آرتمیا دریافتندرنگین یآالقزل

 اند دارای هایی که غذای کنسانتره و آرتمیا دریافت داشتهالرو

داری با ها بوده و تفاوت معنیتری نسبت به سایر گروهبیشمانی زنده

 .(>05/0p) شتندهای دیگر داگروه
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خصوص اثرات کاهش تلفات دست آمده درها توجه به نتایج بب       

زدایی شده ، استفاده از سیست کپسولمرحله الروی ماهی آزاد خزر

موله کنسانتره درصد جایگزینی با خوراک فر 25با  آرتمیا اورمیانا

اشباع منبع غنی انرژی و اسیدهای چرب غیر عنوانهتجاری مصرفی ب

زنجیره بلند در راستای تقویت الروها و کاهش استرس مرحله شروع 

 زدر مراکجیره غذایی  همراهگردد به به تغذیه موثر بوده و پیشنهاد می

 گیرد. تکثیر ماهی آزاد خزر مورد استفاده قرار
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