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بررسی میزان زندهمانی تاثیر تغذیه الرو ماهی آزاد خزر ( )Salmo trutta caspiusبا
سیست کپسولزدایی شده آرتمیا اورمیانا )(Artemia urmiana
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چکیده
این پژوهش به بررسی تاثیر جایگزینی سیست دکپسوله آرتمیا ارومیانا ) (Artemia urmianaدر خوراک مرحله الرو ماهی آزاد دریاي
خزر ( )Salmo trutta caspiusبر شاخص زندهمانی آن پرداخته است .تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی ( )CRDبا  4گروه آزمون غذایی
شامل  :تیمار  ( 1جیره شاهد غذاي فرموله تجاري) ،تیمار ( 2جیره با 25درصد سیست پوستهزدایی شده آرتمیا و 75درصد خوراک کنسانتره)،
تیمار ( 3جیره با  50درصد سیست پوستهزدایی شده آرتمیا و 50درصد خوراک کنسانتره) ،تیمار ( 4جیره با  75درصد سیست پوستهزدایی شده
آرتمیا و  25درصد خوراک کنسانتره) تا وزن  1گرمی انجام گرفت .این آزمایش در ترافهاي  4گانه که با توري فلزي چشمه ریز به  3قسمت
مساوي تقسیم شده و تعداد  300قطعه الرو در هر قسمت با  2تکرار و کل تراف  900الرو انجام گرفت .الروهاي تهیه شده از مرکز تکثیر
کالردشت در ابتدا به دقت توزین و میانگین وزنی و زيتوده در هر تیمار مشخص گردید .وزن اولیه الروها بهترتیب  120±25میلیگرم بود .در
طول دوره آزمایش درصد زندهمانی ( )SRمحاسبه شد .مقایسه میانگین (انحراف از معیار )±درصد زندهمانی گروههاي آزمون نشان داد که تیمار
 2با  98/41±0/19درصد باالترین و تیمار  1با  86 /83±1/21درصد پایینترین زندهمانی را داشت .مقایسه این شاخص در تیمارهاي  2تا 4
اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند ( )p<0/05ولی در مقایسه با تیمار  1اختالف معنی داري مشاهده گردید ( .)p>0/05با توجه به اطالعات
بهدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که تغذیه با سیست کپسولزدایی شده آرتمیا اورمیانا بهطور معنیداري در کاهش تلفات مرحله
الرو ماهی آزاد خزر موثر است.
کلمات کلیدی :بقاء ،تخم ،تلفات ،دریای خزر ،دکپسوله ،آلوین ،آرتمیا
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

a.nekoueifard@areeo.ac.ir
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مقدمه
دریاچه خزر با وسعتی در حدود  400هزار کیلومترمربع بزرگترین
دریاچه جهان و یک اکوسیستم آبی و زیستگاه مناسبی بهلحاظ دارا
بودن ویژگیهای منحصر بهفرد اکولوژیک برای زندگی ماهیان بهحساب
میآید ( .)1962 ،Abdurakhmanovوجود 114گونه از انواع ماهیان
نشانگر استعداد بالقوه این دریاچه است که درحال حاضر  25نوع از
ماهیان از نظر اقتصادی قابل بهرهبرداری میباشند (جواهری.)1380،
ماهی آزاد دریای خزر ( )S. trutta caspiusنوعی ماهی قزلآالی قهوهای
است که یکی از ماهیان اقتصادی این اکوسیستم محسوب میگردد
که در قسمت جنوبی دریاچه خزر از رودخانه ترک ( )Terekتا سفید
رود و در قسمت شمالی دریای خزر پراکنش دارد .این ماهی دریازی
رود کوچ ( )Anadromusبوده و برای تخمریزی به رودخانههای استان
گیالن ،مازندران و گلستان ازجمله رودخانههای چالوس ،بابل رود،
سفید رود ،سرد آبرود ،تنکابن ،شفارود و ...وارد میشود (عباسی و
همکاران .)1378 ،تغییرات زیستگاه که شامل نوسانات سطح دریای
خزر ،تشکیل لجن ،آلودگی ،سدها ،کانالهای آبگیری و مهمتر از همه
صید بیرویه از دالیل مهم کاهش این گونه در دریای خزر میباشد.
ماهی آزاد دریای خزر بر طبق قوانین  IUCNدر قسمت جنوبی دریای
خزر در لیست گونههای در معرض خطر قرار گرفته است .بههمین
جهت تکثیر و پرورش مصنوعی این گونه با ارزش از اهمیت خاصی
برخوردار است که بهعنوان اصلیترین راه حل در افزایش ذخایر ماهی
آزاد دریای خزر مطرح گردیده است .مشکل اصلی تکثیر و پرورش
ماهی آزاد دریای خزر در ایران تلفات  20درصدی در مراحل اولیه یا
نوزادی است که الروهای نورس شروع به تغذیه فعال خارجی مینمایند
(بهرامیان .)1377 ،پرورش موفقیتآمیز ماهیان با قابلیت دسترسی به
غذای مناسب جهت تغذیه بستگی دارد تا بتواند سالمتی و رشد را به
خصوص در مراحل نوزادی تضمین نماید ( Girriو همکاران.)2000 ،
از طرف دیگر در پرورش الرو ماهیان اصلیترین مسئله تامین غذایی
مناسب با کیفیت باال است که بهراحتی توسط الرو ماهی پذیرفته و
هضم شود ( Kimو همکاران .)1996 ،استفاده از آرتمیا برای تغذیه
آبزیان از سال  1939آغاز گردید و امروزه درسطح وسیعی مورد
استفاده قرار میگیرد .مهمترین عامل برای استفاده از آرتمیا بهعنوان
غذای زنده ،ارزش غذایی آن است که کلیه اسیدهای آمینه ضروری و
اکثر اسیدهای چرب در حد مطلوب را دارا میباشد ( Ahmadiو
همکاران .)1990 ،استفاده از سیست پوستهزدایی شده ،ناپلیوس تازه
از تخم خارج شده و زیتوده آرتمیا در کلیه مراحل مختلف رشد برای
تغذیه الرو اکثر آبزیان پرورشی در طول دوره پرورش اهمیت بسیاری
دارد و سبب رشد سریعتر ،درصد بازماندگی باالتر و افزایش تولید
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میگردد (آق )1378 ،و (آق و یحییزاده .)1375 ،اگر از سیست
پوستهزدایی شده آرتمیا بهعنوان یک منبع پروتئینی با قابلیت هضم
باال بههمراه پودر ماهی استفاده شود ارزش بیولوژیکی خوراک الروها
بهبود مییابد (عباسی و همکاران .)1378
آنالیز تقریبی ترکیبات شیمیایی ،آمینواسید و پروفایل اسیدهای
چرب در سیست پوستهزدایی شده آرتمیا مشابه با ناپلی آرتمیا
میباشد (لیتریس .)1374 ،درحالیکه در پژوهش دیگری یکی از
مزایای تغذیه با سیست کپسولزدایی شده آرتمیا در مقابل ناپلی زنده
آرتمیا را میزان انرژی قابل هضم بیشتر در سیست نسبت به ناپلیوس
ذکر شده است ( Ahmadiو همکاران .)1990 ،میزان پروتئین و چربی
زیتوده آرتمیای دریاچه ارومیه بهترتیب  52/25درصد و  4/93درصد
گزارش شده است (آق و همکاران .)1381 ،اما درصد پروتئین و چربی
در سیست پوستهزدایی شده بهترتیب  56/22درصد و  16/81درصد
میباشد (آذریتاکامی و همکاران .)1383 ،استفاده از سیست کپسول
زدایی شده آرتمیا در جیره غذایی الروها باعث بهبود مصرف خوراک
در مقایسه با جیرههایی بوده که بهصورت تجارتی شامل پودر ماهی و
سایر منابع است (یاراحمدی و همکاران .)1383 ،از طرف دیگر اهمیت
اسیدهای چرب غیراشباع در تغذیه الرو ماهیان بهطور گسترده در
طول سالیان متمادی تحقیق و اثبات گردیده است .اسید ایکوزا
پنتانوئیک ،اسید دوکوزاهگزانوئیک و اسید آراشیدونیک از اسیدهای
چرب ضروری برای تغذیه بسیاری از گونههای آبزیان میباشند
( Legerو همکاران .)1986 ،نقش حیاتی این اسیدهای چرب دخالت
در ساختار غشای سلول و حفظ خاصیت ارتجاعی غشای سلول ،تنظیم
سیستم اسمزی ،سنتز هورمونهای غدد درون ریز و همچنین فعال
نمودن سیستم ایمنی بدن آبزیان میباشد .با این وجود غذاهای زندهای
مانند آرتمیا که بهطور معمول در تغذیه اولیه الروهای آبزیان بهکار
برده میشوند بهطور طبیعی از اسیدهای چرب غیراشباع فقیر هستند.
در هرحال بهرهگیری از مزیت و ویژگی تغذیهای آرتمیا (فیلترکننده
غیرانتخابی) امکان دستکاری در ارزش غذایی آرتمیا در فقدان اسیدهای
چرب بلند زنجیره را فراهم نموده است .روش افزایش ارزش غذایی
ناپلیوس آرتمیا از نظر اسیدهای چرب غیراشباع و همچنین سایر
ترکیبات غذایی یا دارویی و درمانی بهروش کپسولگذاری زیستی یا
غنیسازی معروف است و در حال حاضر در مراکز تکثیر و پرورش
آبزیان کاربرد دارد ( Sorgeloosو همکاران.)2001 ،
پژوهش حاضر برای اولینبار اثر سیست کپسولزدایی شده آرتمیا
اورمیانا بر میزان زندهمانی الرو ماهی آزاد دریای خزر ( S. trutta
 )caspiusتا وزن  1گرمی مورد بررسی قرار گرفت.
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مواد و روشها
مشخصات محل انجام آزمایش :آزمایشات صورت گرفته در
مرکز حد واسط و پرورش ماهیان سردآبی برکه طالیی واقع در
شهرستان ارومیه بخش مرکزی روستای خضرآباد انجام شد .این
مزرعه دارای  15باب حوضچه پرورش الرو و  14تراف به ابعاد
 220×42×15سانتیمتر با ظرفیت نیم میلیون قطعه بچه ماهی در
سال بوده و منبع تامین آب آن از یک حلقه چاه با دبی 20لیتر در
ثانیه بود .متوسط اکسیژن محلول و  pHآب و درجه حرارت آب به
ترتیب  8میلیگرم در لیتر و  7/2واحد و  13درجه سانتیگراد محاسبه
شد .این آزمایش در ترافهای  4گانه که با توری فلزی چشمه ریز به
 3قسمت مساوی تقسیم شده و تعداد  300قطعه الرو در هر قسمت
با 2تکرار و کل تراف  900الرو انجام گرفت  .سیست آرتمیای اورمیانا
) (A. urmianaاز مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و غذای کنسانتره
تجارتی ( )Nutraاز شرکت اسکریتینگ ساخت کشور ایتالیا تهیه و
استفاده شد.
روش کار :الروهای ماهی آزاد دریای خزر

)(S. trutta caspius

که بهطور تقریبی کیسه زرده را جذب کرده و با میانگین وزنی
 120±25میلیگرم بودند از مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید
باهنر واقع در منطقه کالردشت شهرستان چالوس تهیه شده و در
شرایط کامالً کنترل شده در کیسههای پالستیکی دو جداره (یک
چهارم از حجم آن از آب پر شده و بعد از قراردادن الروها در داخل
کیسه ،سه چهارم فضای باقیمانده اکسیژن خالص تزریق و سپس
کیسهها محکم بسته شده و در داخل جعبه یونولیتی بزرگ همراه با
یخ قرار گرفتند) .در طول زمان انتقال هر  2ساعت ،رفتار الروها و
دمای آب مورد بررسی قرار گرفت (شفرد و برومیچ.)1376 ،
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زمانی  2ساعت بود  .میزان تلفات هر روز جمعآوری ،توزین ،شمارش
و ثبت شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو از روش
تجزیه واریانس یکطرفه ( )one – way ANOVAاستفاده شد .مقایسه
میانگین با استفاده از آزمون دانکن انجام شد و وجود یا عدم وجود
اختالف معنیدار در سطح اعتماد  95درصد تعیین گردید .نمودار
توسط نرمافزار  Medcalcنسخه  13ترسیم شد (شکل .)1

نتایج
مقایسه میانگین (انحراف از معیار  )±درصد زندهمانی در گروههای
آزمون (جدول  )1و میزان تلفات (شکل  )1نشان داد که تیمار  2با
 89/41±0/19درصد باالترین و تیمار  1با  86 /83±1/21درصد
پایینترین زندهمانی را داشت .مقایسه این شاخص در تیمارهای  2تا
 4اختالف معنیداری با یکدیگر نشان نداد ( .)p<0/05ولی مقایسه
این شاخص در سایر گروههای آزمون با تیمار  1اختالف معنیداری
مشاهده شد (.)p>0/05
جدول  :1میانگین زندهمانی (درصد) در گروههای مورد آزمون در
طول مدت تحقیق ( 3ماه)
گروه آزمون

میانگین

 ±انحراف معیار

 100درصد خوراک تجاری
 25درصد آرتمیا 75+درصد خوراک تجاری
 50درصد آرتمیا 50+درصد خوراک تجاری
 75درصد آرتمیا 25+درصد خوراک تجاری

86/83
98/41a
96/50 a
96/91a

1/21
0/19
/64
0/38

*b

* حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار میباشد ()p>0/05

تیمارهای تغذیهای :در این تحقیق تیمارها شامل  4جیره
غذایی به الروهای ماهی آزاد دریای خزر که در مرحله تغذیه فعال
بودند با تراکم  20الرو در هر لیتر آب ،تا رسیدن به وزن  1گرم مورد
بررسی قرار گرفت .این تیمارها شامل موارد زیر بود:
گروه آزمون  :1جیره شاهد (خوراک کنسانتره تجاری Nutra
اسکریتینگ) ،گروه آزمون  :2جیره با  %25سیست پوستهزدایی شده
آرتمیا اورمیانا و  75درصد خوراک کنسانتره تجاری ،گروه آزمون :3
جیره با  %50سیست پوستهزدایی شده آرتمیا اورمیانا و  50درصد
خوراک کنسانتره تجاری ،گروه آزمون  :4جیره با  75درصد سیست
پوستهزدایی شده آرتمیا اورمیانا و  25درصد خوراک کنسانتره تجاری.
مقدار غذا دهی روزانه هر گروه از الروها با توجه به دمای متوسط
آب ،وزن متوسط و با استفاده از جدول تغذیهایی مربوطه محاسبه شد
( .)2002 ،Hardyدفعات غذادهی  8نوبت در فاصله

شکل  :1نمودار مقایسه شاخص تلفات (درصد) تیمارهای مورد آزمون
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بحث
آرتمیا از غذاهای اصلی آبزیان پرورشی خصوصاً میگو ،ماهیان
دریایی و ماهیان خاویاری میباشد بهطوریکه بدون اغراق میتوان
گفت رشد روزافزون صنایع آبزیپروری در اکثر کشورهای دنیا مدیون
آرتمیا است ( Legerو همکاران1987 ،؛  Sorgeloosو همکاران.)1980 ،
کاربرد محصوالت مختلفی از آرتمیا شامل سیست کپسولزدایی
شده و ناپلی و زیتوده بالغ در پرورش آبزیان در ابتدا بهعنوان غذای
ماهیان آکواریومی مورد استفاده قرارگرفت ولی با پی بردن به اهمیت
آن در تغذیه الرو تازه تفریخ شده انواع آبزیان کاربرد وسیعی یافته
است ( Dhontو  .)2002 ،Sorgeloosسیستهای کپسولزدایی شده
در مقایسه با انواع پوستهزدایی نشده ،مزایایی دارند :پوستههای
سیست به مخزن پرورشی وارد نمیشوند .زمانیکه سیستهای معمولی
را تخمگشایی میکنند جداسازی کامل ناپلیوس آرتمیا از پوستههای
خالی امکانپذیر نیست .سیستهای تفریخ نشده و پوستههای خالی،
زمانیکه توسط الرو شکارگر ،گرفته میشوند ،منجر به بروز اثرات
کاهشی در مخازن پرورش میشوند زیرا توسط شکارچی هضم نشده
و ممکن است سبب مسدود شدن روده شوند (نکوئیفرد.)1380 ،
ناپلیوسهایی که از سیستهای کپسولزدایی شده حاصل میگردند،
محتوای انرژی و وزن فردی باالتری (بسته به سویه  30تا  55درصد)
نسبت به ناپلی اینستار  1معمولی دارند ،زیرا برای شکستن و خارج
شدن از پوسته ،انرژی صرف نمی نمایند .در مواردیکه سیستها
محتوای انرژی پایین دارند ،توان تخمگشایی با کپسولزدایی افزایش
پیدا میکند ،زیرا نیاز به صرف انرژی برای خارج شدن از سیست
کپسولزدایی کمتر است .کپسولزدایی اوالً سبب ضدعفونی سیستها
میشود ثانیاً برای تخمگشایی سیستهای کپسولزدایی شده احتیاج
به نور کمتر است و نهایتاً سیستهای کپسولزدایی شده ،میتوانند
بهعنوان یک منبع پرانرژی برای ماهی و میگو مورد استفاده قرار گیرند
(نکوئیفرد .)1380 ،این سیستهای کپسولزدایی شده میتوانند
بهطور مستقیم برای تخمگشایی استفاده شوند و یا در آب نمک اشباع
آبدهی شده و برای تفریخ مجدد یا استفاده مستقیم نگهداری شوند.
این سیستها را میتوان برای چند روز در یخچال با دمای  -4درجه
سانتیگراد بدون اینکه درصد تفریخ آنها کاهش یابد ،نگهداری نمود.
اگر الزم است نگهداری برای مدت طوالنی صورت گیرد (هفتهها یا
ماهها) ،میتوان سیستهای کپسولزدایی شده را به آب نمک اشباع
انتقال داد و یا با آبگیری سیستها در تاریکی (توأم با هوادهی
سیستهایی که اکنون شبیه دانه قهوه شدهاند تهنشین میگردند
سپس باید سیستها را روی صافی برداشت کرد و در آب نمک سرد
نگهداری نمود .از آنجاییکه سیستها ،قدرت تفریخ خود را تا زمانی
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که در معرض اشعه ماورابنفش قرار میگیرند ،از دست میدهند
منطقی است که باید دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شوند
(مشکینی و سجادی .)1386 ،در پرورش الروهای ماهی استفاده
مستقیم از سیستهای کپسولزدایی شده آرتمیا در مقایسه با
ناپلیوس محدودیت بیشتری دارد .با این وجود ثابت شده است که
سیستهای خشک کپسولزدایی شده آرتمیا ،غذایی مناسب برای
الروهای پرورشی گونههای مختلف مانند گربه ماهی آب شیرین
( )Clarias gariepinusو کپور ( )C. carpioو نیز میگوی دریایی و
خامه ماهی هستند (نجدگرامی.)1386 ،
 Limو همکاران ( )2002نشان دادند که سیست کپسولزدایی
شده آرتمیا میتواند جایگزین مناسبی در تغذیه این ماهیان بوده و
باعث صرفهجویی در هزینههای تغذیه شود .آنها دریافتند استفاده از
سیست پوستهزدایی شده آرتمیا باعث افزایش درصد زندهمانی و رشد
در ماهیان زینتی میشود (هاشمی و همکاران .)1377 ،نتایج بهدست
آمده در پژوهش حاضر نشاندهنده افزایش درصد زندهمانی الروها
تغذیه شده با سیست پوستهزدایی شده آرتمیا اورمیانا در مقایسه با
تیمار شاهد بوده که نتایج بهدست آمده  Limو همکاران ( )2002و
 Garcia Ortegaو همکاران ( )2003در الرو ماهیان زینتی و دریایی
نیز این موضوع را تائید میکند .جواهریبابلی ( )1385با مطالعه
بررسی تاثیر ناپلیوس آرتمیای غنیسازی شده با اسیدهای چرب
غیراشباع بلندزنجیره و ویتامین  Cبر رشد ،بقا و مقاومت الرو ماهی
آزاد دریای خزر ( )S. trutta caspiusنشان داد که الروهای تغذیه شده
با ناپلی آرتمیای تازه تخمگشایی شده ،میزان رشد ،بقا و زندهمانی
بهتری نسبت به الروهای تغذیه شده با غذای کنسانتره تجاری داشته
و اختالف معنیداری با سایر تیمارهای غذایی داشتندGarcia Ortega .
و همکاران ( )2003در مقایسه سه جیره در تغذیه الروهای قزلآال
دریافتند جیره شامل سیست پوستهزدایی شده آرتمیا و پودر ماهی
باعث افزایش درصد زندهمانی الروها بعد از  11هفته تغذیه بهمیزان
 92درصد شد و در مقایسه با دو جیره دیگر اختالف معنیدار داشت.
نتایج حاصل از تغذیه الروها با آرتمیا نشان داد تغذیه آرتمیا بهمیزان
 30درصد وزن الروها ،باعث پدید آمدن بهترین زندهمانی ،کمترین
ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه حداقل هزینه گردیده است (آق و قطره،
 .)1381کلنگیمیاندره ( )1383در بررسی رشد و بازماندگی الروهای
قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با غذای کنسانتره و آرتمیا دریافتند،
الروهایی که غذای کنسانتره و آرتمیا دریافت داشتهاند دارای
زندهمانی بیشتری نسبت به سایر گروهها بوده و تفاوت معنیداری با
گروههای دیگر داشتند (.)p<0/05

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

با توجه به نتایج بهدست آمده درخصوص اثرات کاهش تلفات
مرحله الروی ماهی آزاد خزر ،استفاده از سیست کپسولزدایی شده
آرتمیا اورمیانا با  25درصد جایگزینی با خوراک فرموله کنسانتره
تجاری مصرفی بهعنوان منبع غنی انرژی و اسیدهای چرب غیراشباع
زنجیره بلند در راستای تقویت الروها و کاهش استرس مرحله شروع
به تغذیه موثر بوده و پیشنهاد میگردد به همراه جیره غذایی در مراکز
تکثیر ماهی آزاد خزر مورد استفاده قرار گیرد.
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