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آرتمیا، دافنی و الرو : تاثیر استفاده متناوب از غذاي کنسانتره و غذاي زنده شامل
)reticulatapoecillia(هاي رشد و تولیدمثل در ماهی گوپی بر شاخصشیرونومید
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هاي تولیدمثلیهاي رشد، شاخصگوپی، غذاي زنده، غذاي کنسانتره، شاخص:کلمات کلیدي

گونه ماهی زینتی وجود دارد 1539در جهان تقریباً 
)Chapman ،که ساالنه تجارت جهانی این ) 2007و همکاران

،Andrews(کند میلیون دالر تجاوز می7000یان از ماه
با توجه به رشد و توسعه چشمگیر صنعت ماهیان ). 2006

زینتی در کشورهاي مختلف جهان، برخی از کشورها از جمله 
هاي اند از پتانسیلخوبی توانستهکشورهاي جنوب شرق آسیا به

ان عنوان صادرکنندگموجود در کشور بهره برده و خود را به
امروزه .)Tan ،1997و Ng(اصلی آبزیان زینتی مطرح نمایند 

این شاخه از علم شیالت به یک صنعت بزرگ و تجارتی سودآور 
دلیلبهزا زندههايگونهدر میان ماهیان زینتی، . تبدیل شده است

جو بودن، نگهداري آسان، ظاهر زیبا، اندازه کوچک در چند صلح
ها قرار گرفته و اري از خانوادهدهه اخیر مورد استقبال بسی

دهندگان این ماهیان را واداشته با جدیت زیاد نسبت به پرورش
سوداگر و (گزینی این ماهیان اقدام نماید پرورش و بهوتکثیر

یکی از) Poecilia reticulata(گوپی ). 1389همکاران، 
دلیل کوچکی، زیبایی و است که بهPoecilidaeماهیان خانواده 

دهد، ومتی که نسبت به شرایط محیطی از خود نشان میمقا
همین به. دهدخود اختصاص میطرفداران بسیار زیادي را به

دهندگان را بر آن داشته تا نسبت به تنوع رنگ و خاطر پرورش
ها اقدامات هاي تولیدمثل آنها، رژیم غذایی و روشالگوي باله

). sudagar،2010و Mehrad(موثر و مفیدي را انجام دهند 
دلیل هاي مهم پرورش آبزیان بهعنوان یکی از جنبهتغذیه به

هاي پرورش، سبب اختصاص دادن سهم عظیمی از هزینه
آمیز دهندگان همواره براي پرورش موفقیتگردیده تا پرورش

ماهی گوپی از نظر رشد و سالمت، زادآوري باالتر و افزایش 
ویت کاري خود قرار دهند میزان ماندگاري، این امر را در اول

چیزخوار اگرچه این ماهی همه). 1389فیروزبخش و نوري (
است و توقع چندانی در استفاده از غذاي با کیفیت باال ندارد 

تواند بهبود ولی امروزه استفاده از غذاهاي خشک ، تر و زنده می
تر و رشد باالتري را در پی کیفیت مولدین، تولید الروهاي مقاوم

که امروزه از طوريبه). 1389قدسی و سوداگر، (باشد داشته
جمله آرتمیا، دافنی، الرو شیرونومید و بسیاري از غذاهاي زنده از

بر افزایش شود تا عالوهموجودات دیگر در تغذیه آن استفاده می
، ايتغذیهاصلی فاکتورهايدلیل دارا بودن هضم و جذب آسان، به

در رشد گناد این ماهیان و افزایش سزایی را تاثیر مثبت و به
موسوي ثابت و (قابلیت تولیدمثل این ماهیان داشته باشند
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با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت غذاي ). 1389همکاران، 
زنده در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از برخی از غذاي 

دهندگان ماهیان زینتی زنده متعارف مورد استفاده پرورش
و دفعات مختلف استفاده از ) تمیا و الرو شیرونومیددافنی، آر(

هاي رشد و تولیدمثل ماهی غذاي زنده و کنسانتره، شاخص
. گوپی مورد بررسی قرار گیرد

در90این آزمایش از اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد 
برآبادي دانشکده پروري شهید فضلیمرکز تحقیقات آبزي

وم کشاورزي و منابع طبیعی زیست دانشگاه علشیالت و محیط
ترتیب به(40×30×30عدد آکواریوم با ابعاد 30. گرگان اجرا شد

. براي این آزمایش در نظر گرفته شد) ارتفاع× عرض× طول
. گیري شدندمتر آبسانتی20ها تا ارتفاع هریک از این آکواریوم

یک از جهت هوادهی و تامین نیاز اکسیژنی ماهی در هر

یک سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود، تعبیه هااکواریوم
ماهیان گوپی از کارگاه ماهیان زینتی همت آبادبچه. گردید

مدت دو هفته در این ماهیان به. تهیه شدند) استان گلستان(
تعدادي آکواریوم نگهداري شدند تا عمل سازگاري صورت 

ی در طول این مدت ماهیان با غذاي کنسانتره غذاده. پذیرد
سنجی شدند و ماهیان زیستپس از پایان سازگاري، بچه. شدند

در ) ماده به نر(3به 7قطعه با نسبت 10طور تصادفی تعداد به
در این . معرفی شدند) گرم06/0±00/0(هر آکواریوم با وزن 

با ) آرتمیا، دافنی و الرو شیرونومید(آزمایش از غذاي زنده 
و غذاي ) غذاي زندهکنسانتره و (دفعات غذادهی مختلف 

).1جدول (کنسانتره براي غذادهی ماهیان استفاده شد 

تیمارهاي مورد آزمایش:1جدول 
عنوانتیمار
ي آرتمیایک روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده1تیمار 
ي آرتمیاهدو روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زند2تیمار 
ي آرتمیاسه روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده3تیمار 
ي دافنییک روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده4تیمار 
ي دافنیدو روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده5تیمار 
ي دافنیوز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زندهسه ر6تیمار 
)الرو شیرونومید(یک روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده7تیمار 
)الرو شیرونومید(دو روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده8تیمار 
)الروشیرونومید(دهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زندهسه روز غذا9تیمار 
غذادهی با غذاي کنسانتره10تیمار 

دافنی مورد تغذیه ماهیان، از کارگاه تکثیر و پرورش 
در این مرکز . ماهیان خاویاري شهید مرجانی تهیه گردید

آوريعجمپس از . شوندمیدارينگهخاکی استخرهايها در دافنی
شدندمیصورت فریز شده نگهداري و بهبنديبستهها آن،هادافنی

زدایییخو بعد از خارجفریزراز ،مقدار مورد نیازغذادهیجهتو 
دافنی استفاده شده در این آزمایش . گرفتمورد استفاده قرار می

چنین آرتمیاي مورد نیاز در این هم. بود1گونه دافنی ماگنا
براي تیمار . ي هچ شده ارومیه استفاده گردیدرتمیاآزمایش از آ

هاي الرو شیرونومید شرکت ماهیران بسته،الرو شیرونومید
.فتگرزدایی مورد استفاده قرار الروها بعد از یخ. استفاده گردید

١ - D. magna

3در طول آزمایش، ماهیان از غذاي کنسانتره به میزان 
درصد وزن بدن 15درصد وزن بدن و از غذاي زنده به میزان 

)GisbertوWilliot،1997 (ماهیان دو بار در روز . تغذیه شدند
بار سیفون شد و در روز یک3ها هر آب آکواریوم. غذادهی شدند

ها تخلیه و آب درصد آب آکواریوم50هر بار سیفون کردن 
بار سنجی ماهیان هر دو هفته یکزیست. جدید جایگزین شد

ها منظور تمامی ماهیان از آکواریومشد، براي این انجام می
) مترمیلی1با دقت (سنجیزیستي خارج و با استفاده از تخته

ها طول و وزن آن) گرم001/0با دقت (و ترازوي دیجیتال 
دما، : هاي کیفی آب مانندپیراسنجه. گیري و ثبت شداندازه

در طول آزمایش در شرایط بهینه نگهداري pHاکسیژن و 
.گردید
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پس از اتمام دوره پرورش در هر تیمار بر اساس طول کل و 
نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، درصد افزایش وزن کل، میزان

و De silva(هاي زیر وزن بدن و درصد رشد روزانه از فرمول
Anderson ،1995 (محاسبه شدند:

) / لگاریتم وزن اولیه–لگاریتم وزن نهایی = ((نرخ رشد ویژه 
100×) پرورشروزهاي

) وزن اولیه)/ وزن اولیه-وزن نهایی= ((درصد افزایش وزن بدن 
×100

روزهاي ) / وزن اولیه–وزن نهایی= (( درصد رشد روزانه
100×) پرورش

100×)طول/ وزن = (فاکتور وضعیت 
و Excel هايافزارها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

16 SPSSها در قالب طرح کامالً ه میانگینمقایس. انجام گردید
طرفهکمک آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکتصادفی به

)One-Way ANOVA ( انجام شد، وجود یا عدم وجود
. درصد تعیین گردید5دار در سطح  احتمال اختالف معنی

ر دهاي مربوطههاي رشد دادهنتایج حاصل از شاخص
هاي مختلف در طی دوره ماهیان گوپی تغذیه شده با جیره

در این آزمایش . نشان داده شده است3و 2پرورش در جدول 
یک روز غذادهی با غذاي کنسانتره و (1مشخص شد که تیمار 

ترین میزان وزن بیشو ) ي آرتمیایک روز غذادهی با غذاي زنده
داريمعنیکه تفاوت را دارا بود ) گرممیلی700±32/17(نهایی

دو روز غذادهی (5در تیمار . )>05/0p(ارها داشت با سایر  تیم
) ي دافنیبا غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده

) گرممیلی463/ 33±56/37(ترین میزان وزن نهایی کم
سه روز (3داري با تیمارهاي مشاهده شد که تفاوت معنی

ي غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده
سه روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز (6، تیمار)آرتمیا 

یک روز غذادهی با (7و تیمار) ي دافنیغذادهی با غذاي زنده
ي الرو غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده

اما ، با سایر تیمارها تفاوت ) <05/0p(نداشت ) شیرونومید
ترینبیش1تیمار2جدولبا توجه به . )>05/0p(داشتداريمعنی

میزان الرو تولید شده ، نرخ رشد ویژه، درصد رشد روزانه، درصد 
خود اختصاص داده و افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت  را به

ترین کم). >p 05/0(داري با سایر تیمارها داشت تفاوت معنی
و روز غذادهی با غذاي کنسانتره د(8میزان درصد الرو در تیمار 

مشاهده شد ) ي الرو شیرونومیدروز غذادهی با غذاي زندهو یک
ترین کم). >05/0p(داري با سایر تیمارها داشتکه تفاوت معنی

میزان درصد رشد روزانه، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد 
7و 6، 3مشاهده شد این تیمار با تیمارهاي 5ویژه در تیمار 
ت، ولی با سایر درصد نداش5داري در سطح تفاوت معنی

با توجه به جدول ). >p 05/0(داري داشت تیمارها تفاوت معنی
یک روز غذادهی با غذاي کنسانتره و (4، تیمار 1، تیمارهاي 3

سه (9و تیمار 8تیمار ،)ي دافنییک روز غذادهی با غذاي زنده
روز غذادهی با غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي 

ترین فاکتور وضعیت را در مقایسه بیش) ي الرو شیرونومیدزنده
ترین میزان فاکتور کم). >05/0p(با سایر تیمارها دارا بودند 

که با ) >05/0p(مشاهده شد 7و 6، 5، 3وضعیت در تیمارهاي 
2داري داشت ولی، با تیمار یتفاوت معن4و 1، 9، 8تیمارهاي 

).>05/0p(داري نداشت تفاوت معنی

)میانگین±انحراف معیار (تغذیه شده با تیمارهاي مختلف ماهیان گوپیسنجی بچهزیست:2جدول 
)میلی متر(طول نهایی)میلی متر(طول اولیه)میلی گرم(وزن نهایی)میلی گرم(وزن اولیه

1a0±60a32/17±700a0±4/19a75/0±36تیمار
2a0±61bcd55/11±550a0±1/20ab46/0±2/35تیمار 
3a0±63de55/11±490a0±9/19ab29/0±7/34تیمار 
4a0±60bc55/11±580a0±9/18ab40/0±3/34تیمار 
5a0±62e56/37±33/463a0±1/20b56/1±5/33تیمار 
6a0±61cde56/37±33/513a0±7/19ab58/0±1/34تیمار 
7a0±61cde33/3±33/513a0±3/19ab70/0±6/34تیمار 
8a0±62b1/23±600a0±6/19ab09/0±06/35تیمار 
9a0±62bcd55/11±550a0±4/19ab32/0±97/33تیمار 
10a0±60bcd28/20±67/546a0±1/20ab06/0±6/34تیمار 
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)میانگین±انحراف معیار (تغذیه شده با تیمارهاي مختلف ماهیان گوپیهاي رشد و بقاء در بچهشاخص:3جدول 
فاکتور وضعیتنرخ رشد ویژهدرصد افزایش وزن بدندرصد رشد روزانهرودرصدالتیمار
1a73/0±57/99a03/0±64/0a08/39±54/1016a06/0±40/4a1/0±51/1تیمار
2c26/1±82/65bc02/0±48/0bc32/18±08/749bc04/0±26/1cd04/0±26/1تیمار 
3f26/1±98/18cd02/0±42/0cd04/17±67/655de04/0±02/2d01/0±16/1تیمار 
4b26/1±93/94b01/0±51/0bc45/20±9/764bc03/0±19/2ab04/0±44/1تیمار 
5h26/1±65/12d06/0±4/0d36/56±3/619e13/0±96/1d13/0±24/1تیمار 
6g27/1±19/15cd06/0±44/0cd56/58±69/693cde13/0±06/2cd05/0±28/1تیمار 
7b26/1±20/96cd01/0±44/0cd91/3±79/690cde01/0±07/2d12/0±23/1تیمار 
8i26/1±95/7b035/0±53/0b60/33±25/831b06/0±23/2abc06/0±39/1تیمار 
9e26/1±7/36bc02/0±48/0bc14/16±04/747bcd03/0±13/2abc02/0±4/1تیمار 
10d26/1±63/50bc03/0±48/0bc06/38±29/757bcd06/0±12/2bcd06/0±3/1تیمار 

.درصد است5دار در سطح دهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

شماربهترین عملیات در پرورش آبزیان تهیه غذا یکی از مهم
درصد کل 60تا 30طور معمول ي غذا بهآید و هزینهمی

. شودمیپرورش آبزیان را شامل هايسیستمي جاري براي هزینه
بنابراین، غذا باید با توجه به اصول علمی، نیازهاي اختصاصی 

هاي پرورشی در اختیار آبزیان قرار گیردهریک از گونه
جزبهماهیان گوپی مطالعهدر این ). 1389مشکینی و همکاران، (

هاي آزمایشی دیگر نیز تغذیه غذاي کنسانتره با برخی جیره
یک روز غذادهی با نتایج نشان داد که استفاده از جیره . شدند

ي آرتمیا غذاي کنسانتره و یک روز غذادهی با غذاي زنده
میزان درصد الرودهی، نرخ رشد باالترین میزان وزن نهایی، 

وزن بدن و فاکتور ویژه، درصد رشد روزانه، درصد افزایش 
وضعیت را در بین تیمارهاي مورد بررسی داشته است که علت 

اشباعغیرتواند وجود ترکیبات پروتئینی و اسیدهاي چرب میآن 
. ها گردیده استدر این موجودات باشد که باعث هضم آسان آن

دو روز غذادهی با غذاي کنسانتره چنین تغذیه ماهی با جیره هم
ترین میزان وزن ي دافنی کمبا غذاي زندهو یک روز غذادهی

درصد رشد روزانه، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد نهایی،
دهنده بدن با توجه به درصد ترکیبات تشکیل. ویژه را نشان داد

تواند وجود مقادیر زیاد آب دافنی، یکی از دالیل این امر می
در در بدن دافنی و وجود پوشش کتینی) درصد90بیش از (

تحقیقات نتایج). 1389تاتینا و همکاران، (آنان باشد 
Kolkovski)2001 (وکنسانترهبا غذايزمانهمتغذیهدر

الروهمزماندر تغذیهدرصد80بقاي درصدچنینهموآرتمیا
Acanthopagrusشانک جملهازآبزیانانواع latus) (با

توجهباعثاخیریعلمهايدیگر یافتهوکنسانترهوزندهغذاي
عنوانبهزندهغذاهايازاستفادهبهدهندگانپرورشپیشازبیش

شده است و دلیل آن این است که غذاي ترکیبیهايجیره
تر گرفته شده ، قابلیت هضم و جذب زنده توسط ماهیان سریع

ها باالتر بوده و داراي ترکیباتی هستند که سبب بهبود آن
تحقیقات.گرددثل در ماهیان میرشد و تولیدمهايشاخص

الروهامرحله رشد،درکهاستدادهنشانمختلفدانشمندان
وتربیشبراي رشدصنعتیخشکغذايپذیرشبهقادرکامال

) 2009(و همکاران Hamackova. باشندنمیخوببازماندگی
Vimba(ولی کالرو سیاهپرورشامکانکهنشان دادند vimba(

وجودخالصصنعتیغذايخارجی باتغذیهشروعلحظهاز
Artemia(طبیعی غذايبابازماندگیپارامترهايودارد salina(
درداريمعنیطوربهرشدمیزاناگرچه.باشدمیمقایسهقابل
استفاده) سالیناآرتمیا(زندهاز غذايکهزمانیبهنسبتآن

سیاهتوانیمکهکردندها پیشنهادبود آنترپایینبود،شده
)سالیناآرتمیا(زنده غذايروز با8مدتبهابتدادرراکولی

چنیننمود همصنعتی استفادهغذايازسپسودادپرورش
4تمدبهرااین ماهیCo-feedingروش ازاستفادهباهاآن
آرتمیاترکیبیبا غذايروز4سپس وآرتمیازندهغذايباروز

باتنهادر نهایتودادندرشپروصنعتیخشکغذايو
خوبیکه نتایجدادندپرورشصنعتیخالصغذايازاستفاده

هاي انجام شده در مجموع با توجه به بررسی.برداشتدر
مشخص گردید که غذاي زنده آرتمیا همراه با غذاي کنسانتره 
موجب افزایش رشد، کارایی تولیدمثل و تغذیه گردیده است؛ لذا 

افزایش صرفه اقتصادي و مدیریت زمان در توان براي می
. ها از غذاي زنده در جیره ماهیان استفاده کردکارگاه
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of different feeding frequency of

guppy (Poecillia reticulata) by pellet and live foods containing Artemia, Daphnia and
Chironomid larvae on their reproductive and growth parameters. Fish were divided randomly
into 10 group (1 -10) and Three replicate tanks were used for each group with a total of 10
fish stocked in each tank. After adaptation, fish fed by 10 diets (1-10). Results showed that the
highest significant final weight, larvae survival (%), SGR, daily growth (%), body weight gain
(%) and condition factor were observed in group 1 (one day feeding by pellet and one day
feeding by Artemia) (P<0.05). The lowest final weight was recorded in group 5 (two days
feeding by pellet and one day feeding by Daphnia). Moreover, the results of the final weight
showed no significant difference among group 3 (three days feeding by pellet and one day
feeding by Artemia), 5, 6 (three days feeding by pellet and one day feeding by Daphnia) and 7
(one day feeding by pellet and one day feeding by Chironomid larvae) (P>0.05). Survival rate
of larvae was significantly (P<0.05) lower in group 8 (two days feeding by pellet and one day
feeding by Chironomid larvae). Collectively, this study showed that reproductive and growth
performance of Guppy can be improved by feeding live food, especially Artemia.
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