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بررسی فاکتورهای رشد و تغذیهای الرو گورامی زرد
( )Trichogaster trichopterus auriuتغذیه شده با زنجيره غذایی
روتيفر ( -)Brachionus calyciflorusجلبک ()chlorella vulgaris
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چکیده
الرو گورامی زرد ( )Trichogaster trichopterus auriuبا  3زنجیره غذایی روتیفر-جلبک ،روتیفر-مخمر و جلبک در
مقایسه با گروه شاهد (زرده تخممرغ) بهمدت  02روز ،با میزان غذادهی روزانه  9تا  11درصد وزن بدن پرورش یافت .در شروع
آزمایش و در روزهای  11 ، 7و  02ماهیها زیستسنجی (اندازهگیری طول کل و وزن کل) شدند .در شروع دوره میانگین وزن اولیه
همه گروههای آزمایشی  2/71±2/21میلیگرم بود .نتایج بهدست آمده نشان داد که شاخصهای رشد و تغذیه الروهای گورامی زرد،
نرخ رشد ویژه ،تولید خالص ماهی و درصد افزایش وزن در تیمارهای مورد مطالعه دارای اختالف معنیدار بودند ( .)P>2/21بیشترین
میزان وزن  9/20±2/19میلیگرم و طول  9/71±2/51میلیمتر در تیمار روتیفر-جلبک مشاهده شد .تیمارهای آزمایشی نسبت به
گروه شاهد ،شرایط فیزیکی وشمیایی بهتری در آب ایجادکرده بودند و با گروه شاهد اختالف معنیدار را نشان دادند (.)P>2/21
بیشترین بازماندگی  01/09±2/33درصد در تیمار روتیفر–جلبک و کمترین  17/33±0/20درصد در تیمار شاهد مشاهده شد.
نتایج آنالیز شیمیایی الشه (پروتئین و چربی خام) نشاندهنده تاثیر بیشتر تیمارهای حاوی روتیفر آبشیرین بود و اختالف آنها با گروه
شاهد معنیدار بود ( )P>2/21و در بین تمام تیمارهای آزمایشی ،بیشترین پروتئین  72/03±2/02درصد و چربی خام 01/11±2/11
درصد در تیمار روتیفر–جلبک مشاهد شد.
کلمات کلیدی :روتیفر ،Brachionus calyciflrous ،رشد ،پروتئین  ،چربی ،الرو گورامی زرد
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مقدمه
اگرچه تجارت جهاني ماهيان زينتي نسبتاً کوچک است،
ولي سهم قابلتوجهي در تجارت توليدات آبزيان آبشيرين و
دريايي دارد .ارزش تجارت جهاني ماهيان زينتي حدود 054
ميليون دالر تخمين زده ميشود که نرخ رشد ده درصدي از
سال  1442را داشته است ( Shyamو همکاران.)1421 ،
گورامي زرد ( Trichogaster trichopterus auriuخانواده
 Osphronemidaeو زير راسته  )Anabantoideiيکي از مهمترين
ماهيان آبشيرين رايج البيرنتدار ميباشد (1442 ،Kottelat؛
 .)2991 ،Kottelatگونههاي البيرنتدار در شاليزارهاي برنج،
گودالها و رودخانهها با پوشش گياهي متراکم در جنوب و غرب
آفريقا و شرق و جنوبشرقي آسيا يافت ميشوند ،اين گونهها
بهعنوان يک منبع غذايي با ارزش براي مردم محلي اين مناطق،
همچنين بهعنوان يک هدف تجاري در بازار ماهيان زينتي محسوب
ميشوند ( Iwataو همکاران .)1442 ،از آنجاييکه الرو ماهيان
در مراحل اوليه رشد بسيار حساس هستند و کميت ،کيفيت و
اندازه غذا بر رشد و نمو آنها تاثير بهسزايي دارد ،در هر مرحله
از تکامل و رشد ،بايد غذاي مناسب با اندازه سايز دهاني و
نيازمنديهاي غذايي مناسب در اختيار الرو قرار گيرد (زندهبودي،
 .)2230از جمله اين نيازمنديها ميتوان به پروتئينها و چربيها
اشاره نمود .پروتئينها مولکولهايي ساخته شده از اسيدهاي
آمينه مختلف اند که اجزاء اساسي در ساختار و عملکرد تمام
موجودات زنده را تشکيل ميدهند ( .)2912 ،N.R.Cنياز به
پروتئين هميشه در گونههاي آبزيان هدفي بوده جهت مطالعه
براي تعيين حداقل مقدار مورد نياز به ارائه اسيدآمينههاي
ضروري که مسئول حداکثر رشد ميباشند ( Chiو همکاران،
 .) 1424ماهيان زينتي در اسارت بايد رژيم غذايي با راندمان
بهينه پروتئين را داشته باشند .چربيهاي غذايي نيز نقش
مهمي در تغذيه ماهي بهعنوان تامينکننده منبع انرژي و
اسيدهاي چرب ضروري جهت حفظ ساختار بيولوژيکي و
عملکرد طبيعي غشاي سلولي ايفا ميکنند ( Sargentو همکاران،
 .)2919توسعه صنعتي پرورش ماهيان زينتي آبشيرين ،به
دليل نبود غذايزنده مناسب براي تغذيه ماهي در مراحل
مختلف پرورشي مختل شدن توليد را در پي داشته است.
درحال حاضر ،جهت تغذيه الروها موادغذايي بياثر و ساکن
مانند :سوسپانسيون زرده تخممرغ ،پودر شير يا خوراکهاي
پودري و آب حاوي شکوفايي طبيعي پالنکتونها در اثر کودهاي
مصنوعي مورد استفاده قرار ميگيرند Moina .و  Tubifexکه در
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آبهاي غني شده با کود آلي پرورش داده ميشوند در تغذيه
ماهيهاي بزرگتر مورد استفاده قرار ميگيرند .همچنين هيچ
غذايزنده مناسبي براي تغذيه اوليه ماهياني که دهان کوچکي
دارند وجود ندارد .بسياري از مزارع پرورش ماهي زينتي آب
شيرين براي تغذيه ماهيهاي جوان خود ،بهجاي  ،Moinaاز
ناپلي آرتميا استفاده ميکنند .همانطورکه ناپلي تنها نيمي از
سايز  Moinaرا دارد ولي قيمت باالي سيست آرتميا باعث
افزايش هزينه توليد ماهي شده و بايد جهت حفظ رقابت هزينه
ماهي زينتي در بازارهاي جهاني رژيمغذايي ارزانتر و با کيفيت
قابل مقايسه با اين خوراک را جايگزين نمود.
تاريخچه پرورش الرو ماهيان دريايي نشان ميدهد که عدم
تغذيه مناسب اوليه سبب محدودشدن موفقيت در پرورش الروها
شده است ( Laskerو همکاران2934 ،؛ .)2991 ،Blaxter
روتيفرهاي آبشور ( )Brachionus plicatilisبراي اولين بار
بهعنوان غذاي الرو ماهي ارائه شد .روتيفرهاي براکينوس بهدليل
يکسري ويژگيهاي متعدد از جمله :اندازه کوچک ،حرکت
آهسته و قابليت هضم آسان توسط الرو ،يک غذاي زنده ايدهآل
براي تغذيه چند روز اول بسياري از الرو ماهيان ميباشند .از
جهتي بسياري از فنآوريهاي مدرن پرورش الرو مورد استفاده
در هچريهاي ماهيان دريايي ميتواند براي استفاده در توليد
ماهيان زينتي آبشيرين نيز منطبق شده و مورد استفاده قرار
گيرد ،بنابراين ميتوان از روتيفرهاي آبشور نيز درتغذيه الرو
ماهيان آبشيرين استفاده نمود ولي از آنجاييکه روتيفرهاي
دريايي بهسرعت به کف سقوط ميکنند ،جهت تغذيه گونههاي
ماهيان آبشيرين با الروهاي سطحيزي (پالژيک) مناسب نيستند،
مگر اينکه آنها بهطور مداوم با يک پمپ پرستاتيک ()Peristaltic
بهصورت معلق در بيايند .دراين رابطه روتيفر آب شيرين مانند
 B.calyciflorusبه احتمال زياد تا به امروز پتانسيل بهتري براي
استفاده در پرورش الرو ماهيان زينتي آبشيرين داشته است
( .)1449 ،Arimoroتاثير Brachionus calyciflorusدر صنايع
ماهيان زينتي آبشيرين بدين خاطر است که دافني  Moinaو
 Tubifexاندازه بزرگتر و حرکت سريعتري داشته و براي
ماهيان بزرگتر يا مولدين کاربرد دارند ( Limو همکاران،
 .)1442استفاده از روتيفر آبشيرين تنها به تعداد کمي از
گونههاي ماهيان آبشيرين مانند باس درخشان ( Moron
 ،)2990 ،Ludwing( )chrysops×Morone saxatilisماهي ريز
قنات ( )Gobio gobioو سوف ( Awaiss( )Perca fluviatiliو
همکاران )2991 ،و در گورامي سهخال ()Trichogaster trichopterus
( Limو همکاران ،)2993 ،محدود ميباشد .با توجه به
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اينکه ارزش غذايي و تراکم روتيفرها از فاکتورهاي مهم در تغذيه
الرو ماهيان است ( )2910 ،Emmersonو منبع غذايي طبيعي
روتيفرها مخلوطي از جلبکها و باکتريها (با ابعاد وسيع و ارزش
غذايي متفاوت) ميباشد ( )2992 ،Sarmaو همچنين ارزش غذايي
روتيفرها با توجه به منبع غذايي ميتواند متفاوت باشد ،از اينرو
از آنجاييکه تاکنون اطالعات محدودي در مورد نياز پروتئين و
چربي در رژيم غذايي ماهي گورامي زرد موجود است بنابراين
هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تغذيه با جلبک کلرال و
روتيفرهاي آبشيرين تغذيه شده با جلبک و مخمر در مقايسه
با گروه شاهد (زرده تخممرغ) بر رشد و تغذيه و ترکيبات بدن
(پروتئين و چربي خام) الرو گورامي ميباشد.

مواد و روشها
کشت جلبک  :Chlorella vulgarisجلبک کلرال در محيط
کشت کانوي ( Lavans( )Conwayو  )2993 ،Sorgeloosبا
درجه حرارت  11-19درجه سانتيگراد و روشنايي 2544±254
لوکس نوري پرورش داده شدند و پس از رسيدن تراکم جلبکي
به ده ميليون در هر ميليليتر برداشت شدند.
کشت روتيفر Brachinous calyciflorus

کشت روتيفر-جلبک :روتيفرهاي موردنياز در اين آزمايش از
مرکز تحقيقات بوشهر با تراکم اوليه  24عدد در هر ميليليتر
تهيه گرديد .روتيفرها ابتدا در ظروف  2ليتري در حضور  1عدد
المپ فلورسنت با فاصله  04سانتيمتري در باالي مخازن
پرورشي و درجه حرارت  19تا  11درجه سانتيگراد و شوري
بين  4-2گرم در ليتر کنترل شد و روزانه روتيفرها با جلبک با
تراکم  0تا  5ميليون در هر ميليليتر تغذيه شدند و زمانيکه

تراکم روتيفرها به  1برابر مقدار اوليه رسيد ،روتيفرها به مخازن
بزرگتر  14ليتري منتقل شدند در تراکم  244تا  214عدد در
هر ميليليتر اقدام به برداشت جهت تغذيه الروها گرديد.
کشت روتيفر-مخمر نانوايي  :Saccharomyces cerevisiaeتمام
شرايط پرورشي با شرايط کشت روتيفر و جلبک مشابه بود ،ابتدا
با استفاده از تغذيه با جلبک به تراکم  244تا  214عدد رسيد
سپس بهمدت  2هفته قبل از اينکه جهت تغذيه الروها قرار
گيرد ،روزانه با مخمر نانوايي بهمقدار  2گرم در ازاي  2ميليون
روتيفر تغذيه شدند (آذريتاکامي و امينيچرمهيني.)2213 ،
پرورش الرو با تيمارهاي مختلف غذايي :در اين آزمايش
 0تيمار و براي هر تيمار  2تکرار در  21آکواريوم شيشهاي با ابعاد
 04×04×244سانتيمتر ،که يک سوم حجم آبگيري شده بود و
در هر يک از تکرارها  244عدد الرو تازه تفريخ شده
 4/35±4/45ميليگرم در نظر گرفته شد .ميزان غذادهي روزانه
 9تا  22درصد وزن بدن در  5وعده غذايي در ساعات ،21 ،9 ،9
25و ( 29که دوره انجام اين آزمايش  14روز بود) ،انجام شد.
جلبک کلرال ولگاريس براي تغذيه الروها با تراکم  2ميليون در
ميلي ليتر جهت تغذيه روزانه الروها مورد استفاده قرارگرفت.
روتيفرهاي تغذيه شده با جلبک و روتيفرهاي تغذيه شده با
مخمر را ابتدا با توري با اندازه چشمه  94ميکرون سيفون کرده
سپس جهت تغذيه روزانه الروها مورد استفاده قرارگرفتند.
زردههاي تخممرغ پخته شده پس از حل شدن در آب با توري
اندازه چشمه  14ميکرون صاف نموده و سپس روزانه اين
مخلوط جهت تغذيه استفاده شد.
کيفيت فيزيکي و شيميايي آب مخازن پرورشي:
کيفيت آب مخازن پرورشي در جدول  2ارائه شده است.

جدول  :1ميانگين داده هاي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب مخازن پرورشي الرو گورامي زرد تغذيه شده در تيمارهاي غذايي مختلف در دوره  02روز
پارامترها
تيمارهاي غذايي

درجه حرارت
(سانتي متر)

زرده تخممرغ (شاهد)
جلبک
روتيفر -مخمر
روتيفر -جلبک

13/49 ± 2/41 a
13/41 ± 2/44 a
13/22 ± 2/42 a
13/21 ± 2/42

pH

3/24 ± 4/21a
3/09 ± 4/22a
3/03 ± 4/23a
3/00 ± 4/21

اکسيژن محلول

هدايت الکتريکي

آمونياک

(ميليگرم در ليتر)

µmmho/cm

(ميليگرم در ليتر)

9/59 ± 4/49a
9/99 ± 4/45a
9/91 ± 4/40a
9/10 ± 4/45

199/9 ± 12/1a
111/1 ± 21/10b
193/1 ± 29/2a
242/9 ± 21/3

4/ 21 ± 4/22b
4/41 ± 4/40a
4/41 ± 4/40a
4/41 ± 4/40

حروف انگليسي غيرمشترک در هر رديف نشاندهنده معنيدار بودن در سطح  4/45ميباشد ( .)P> 4/45دادهها بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار ميباشند

تجزيه شيميايي :تعيين ترکيب تقريبي الشه الرو ماهيها مطابق با استاندارد  )2994( AOACانجام پذيرفت .براي اندازهگيري

فاکتورهاي مختلف از جمله ماده خشک ،پروتئين خام و چربي خام ،بهترتيب از دستگاههاي آون ،کجلدال و سوکسله استفاده شد .تجزيه
شيميايي الشه ماهيان در آزمايشگاه دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد واحد تبريز انجام شد.
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معيار ارزيابي جيره هاي غذايي:

محاسبه شاخصهاي رشد
ماهيها

محاسبه شاخصهاي تغذيه-
اي
بازماندگي

افزايش وزن
افزايش
درصد
بدن()BWI
نرخ رشد ويژه ()SGR

=
=

وزن نهايي ماهي – وزن اوليه ماهي
]( وزن انتهاي دوره – وزن ابتداي دوره)  /وزن ابتداي دوره [ × 244

=

]لگاريتم طبيعي وزن نهايي ماهي– لگاريتم طبيعي وزن اوليه ماهي/طول دوره
آزمايش[×244

ميانگين رشد روزانه
فاکتور وضعيت ()CF
توليد خالص ماهي

=
=
=

]وزن نهايي ماهي – وزن اوليه ماهي  /طول دوره آزمايش[ × 244
]وزن ماهي بر حسب گرم( /طول کل ماهي بر حسب سانتي متر)244 × [2
(گرم وزن نهايي ماهي– گرم وزن اوليه ماهي) × تعداد ماهي باقيمانده انتهاي
دوره

ضريب تبديل غذايي ()FCR

=

غذاي خورده شده (گرم)  /وزن بهدست آمده ماهي(گرم)

ميزان بقا (بازماندگي)

=

(تعداد ماهيان در ابتداي دوره آزمايش  /تعداد ماهيان در انتهاي دوره آزمايش)
× 244

وزن

تجزيه تحليل آماري :دادهها با استفاده از آناليز واريانس
يکطرفه ( )ANOVAبا استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  29مورد
ارزيابي قرار گرفت .تفاوت معنيداري ( )P<4/45در بين ميانگينها
با استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن ( ) Duncanبهدست آمد.
تمام دادههاي متن بر اساس ميانگين  ±انحراف معيار ،گزارش
شدند.

نتایج
با توجه به نتايج فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب در
مخازن پرورشي که در جدول  2نشان داده شده ،ميزان دما،
اکسيژن محلول و  pHتفاوت چنداني با هم نداشتند .ميزان
هدايت الکتريکي در تيمار تغذيه با جلبک نسبت به بقيه تيمارها
داراي کمترين ميزان هدايتالکتريکي بود .ميزان آمونياک در

همه گروههاي آزمايشي داراي مقدار يکساني بود بهجز گروه
شاهد (زرده تخممرغ) که باالترين مقدار  4/21±4/22ميليگرم
در ليتر را نشان داد .در طي دوره  14روز پرورش ،ميانگين وزن
الروها در محدوده  4/35±4/45و  9/41±4/59ميليگرم بود.
دادههاي ميانگين وزن و طول الروها در تيمارهاي مختلف در
روزهاي  25 ،3 ،2و  14در جداول  1و  2ارائه شده است .در
بين تيمارهاي مختلف از لحاظ آماري تفاوت معنيدار وجود
داشت (.)P>4/45
بيشترين افزايش وزني را تيمار روتيفر–جلبک داشت که
اين نسبت در تمام طول آزمايش حفظ شده بود و کمترين
افزايش وزني و طولي در روز  14پرورش مربوط به تيمار جلبک
بود يعني حتي کمتر از گروه شاهد ،درحاليکه در روزهاي  3و
 25تفاوت معنيداري با گروه شاهد نداشت (.)P<4/45

جدول  :0وزن کل الرو گورامي زرد با تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  02روز پرورش
جلبک

روتيفر-مخمر

روتيفر– جلبک

2

4/35 ± 4/45 a

4/35 ± 4/45 a

4/35 ± 4/45 a

4/35 ± 4/45 a

3
25

c

2/94 ± 4/15
1/92 ± 4/41c

c

2/51 ± 4/13
1/99 ± 4/05c

b

2/99 ± 4/29
2/05 ± 4/92b

a

1/32 ± 4/02
0/91 ± 4/92a

14

9/11 ± 2/01c

0/51 ± 4/21d

3/10 ± 2/42b

9/41 ± 4/59a

روزها

زرده تخممرغ (شاهد)

حروف انگليسي غيرمشترک در هر رديف نشاندهنده معنيدار بودن در سطح  4/45ميباشد ( .)P> 4/45دادهها بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار ميباشند

جدول  :3طول کل الرو گورامي زرد با تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  02روز پرورش
روزها
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زرده تخممرغ (شاهد)

جلبک

روتيفر-مخمر

روتيفر– جلبک

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
1/19 ± 4/25a
0/99 ± 4/15c
5/92 ± 4/49c
3/90 ± 4/99c

2
3
25
14

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314
1/13 ± 4/22 a
0/53 ± 4/15c
9/22 ± 4/19c
3/29 ± 4/22d

1/19 ± 4/41 a
5/19 ± 4/23a
3/12 ± 4/21a
9/35 ± 4/05a

1/19 ± 4/22 a
5/49 ± 4/24b
9/09 ± 4/00b
1/04 ± 4/09b
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بيشترين افزايش طولي  9/35±4/05ميليمتر در تيمار روتيفر
جلبک مشاهده شد که اين نسبت در تمام طول آزمايش حفظشده بود و کمترين افزايش طولي  3/29±4/22ميليمتر در روز
 14پرورش مربوط به تيمار جلبک بود يعني حتي کمتر از گروه
شاهد ،درحاليکه در همين تيمار در روزهاي  3و  25تفاوت
معنيداري با گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P<4/45فاکتورهاي
رشد ،بقاء و تغذيه الروهاي گورامي زرد تغذيه شده با تيمارهاي

مختلف غذايي در جدول  0نشان داده شده است .بقاء ،افزايش
وزن ،نرخ رشد ويژه ،ميانگين رشد روزانه ،توليدخالص ماهي و
فاکتور وضعيت تفاوت معنيداري در الروهاي تغذيه شده با
تيمارهاي مختلف غذايي را نشان دادند ( )p>4/45و بيشترين
مقدار فاکتورهاي مذکور بهاستثناي فاکتور وضعيت در تيمار
روتيفر-جلبک مشاهده شد.

جدول  :4ميانگين شاخصهاي رشد و تغذيهاي الرو گورامي طاليي در تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  02روز پرورش
شاخص رشد
افزايش وزن بدن (گرم)
درصد افزايش وزن بدن
نرخ رشد ويژه (درصد در روز)
نرخ بازماندگي (درصد)
توليد خالص ماهي (گرم)
ميانگين رشد روزانه
فاکتور وضعيت
ضريب تبديل غذايي

زرده تخممرغ(شاهد)
4/4420c

4/4455 ±

120/01b

329/01 ±

جلبک
4/4442d
5/02c

4/4421 ±

524/22 ±

24/01 ± 2/21b

4/02c

9/41 ±

روتيفر-مخمر
4/4424b

4/4490 ±

211/10b

191/15 ±

2/42b

22/19 ±

روتيفر-جلبک
4/4412 ±

4/4451a
91/22a

2249/90 ±

4/01a

21/02 ±

53/22 ± 1/41d

33/22 ± 4/00c

31/99 ± 4/22b

12/19 ± 4/22a

2/12 ± 4/11c

4/40d

4/11 ±

2/51 ±

1/40 ±

4/10b

4/20a

4/41 ± 4/44c

4/42 ± 4/44d

4/42 ± 4/44b

4/40 ± 4/44a

2/12 ± 4/49 a

2/10 ± 4/41a

2/12 ± 4/43a

4/91 ± 4/43b

2/41 ± 4/40a

2/11 ±

2/42 ±

2/42 ±

4/44b

4/44a

4/44a
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نرخ رشد ويژه ( )SGRدر بين تيمارهاي آزمايشي داراي
تفاوت معنيدار بود ( .)P>4/45بيشترين و کمترين نرخ رشد
ويژه در تيمار روتيفر-جلبک و تيمار جلبک مشاهده شد .در بين
گروه شاهد و تيمار روتيفر-مخمر تفاوت معنيدار وجود نداشت
( .)P<4/45باال بودن نرخ رشد ويژه در تيمار روتيفر–جلبک
بيانکننده بازده مناسب اين تيمار نسبت به ساير گروههاي
آزمايشي است همچنان که افزايش وزن و طول نيز تائيدکننده
اين مطلب بودند .فاکتور وضعيت يا ضريب چاقي در همه
تيمارها بهغير از تيمار روتيفر-جلبک در مقايسه با گروه شاهد
اختالف معنيداري را نشان نداد ( ،)P<4/45از آنجاييکه اين
تفاوت با بقيه تيمارها ميتواند بيانگر اين موضوع باشد که
تناسب رشد طولي و وزني رعايت نشده ولي با توجه بهميزان
افزايش وزن و طول که در اين تيمار از بقيه بيشتر بوده و با
توجه به اينکه مرحله الروي مرحله کوتاهي است ميتوان از
اين اختالف صرفنظر نمود .براساس شاخص تغذيهاي که در
جدول  0آورده شده ،در بين گروه شاهد و تيمارهاي روتيفر

جلبک و روتيفر-مخمر از لحاظ آماري تفاوت معني دار نداشت( )P>4/45و تيمار جلبک بيشترين ضريب تبديل غذايي را
نشان داد .با توجه به شکل  2که ميزان بقا را نشان ميدهد،
درصد بازماندگي در بين همه تيمارها داراي اختالف معنيدار
بود ( ،)P>4/45کمترين بازماندگي  53/22درصد مربوط به گروه
شاهد (زرده تخممرغ) و بيشترين بازماندگي  12/19درصد،
مربوط به تيمار روتيفر-جلبک بود .اگرچه الروهاي تغذيه شده
با جلبک همانطورکه در شکل  2مشخص ميباشد در ابتداي
دوره نسبت به همه تيمارها داري بازماندگي بيشتري است ولي
در انتهاي دوره نسبت به دو تيمار روتيفر-جلبک و روتيفر-مخمر،
بازماندگي کمتري را نشان داد و همچنين با توجه به جداول 1
و  ، 2الروهاي تغذيه شده با گروه شاهد در مقايسه با تيمار
جلبک از لحاظ افزايش رشد تفاوت معنيدار دارند و افزايش
وزن در گروه شاهد در انتهاي دوره بيشتر از تيمار جلبکي است
ولي بازماندگي الروهاي تغذيه شده با جلبک از ابتدا تا انتهاي
دوره بيشتر از گروه شاهد است ،که بيشتر بودن وزن و طول
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بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه ای الرو گورامی زرد تغذیه شده با زنجیره غذایی....

شجاعیتکمداش و همکاران

ماهي گورامي زرد در اين مرحله از رشد باشد ،همچنين افزايش
و کاهش مرگ و مير بهترتيب در گروه شاهد و جلبک ،نشاندهنده
تاثير جلبک بر فاکتورهاي محيطي آب ميباشد ،همانطورکه در
جدول  2نيز به آن اشاره شد.

در گروه شاهد نسبت به گروه جلبک در روز بيستم پرورش نمود
داشته و نشاندهنده اين مهم است که جلبک در مراحل اوليه
رشد با توجه به کوچک بودن سايز الروها تاثير مثبتي داشته
است و گروه شاهد در آخر دوره بهتر عمل کرده است بهدليل
اينکه توانسته منبع غنيتري از مواد مورد نياز براي الروهاي

شکل  :1نمودار درصد بقا الرو گورامي زرد ( )Trichogaster trichopterus auriuتغذيه شده با تيمارهاي غذايي مختلف در دوره  02روز
پرورش

بيشترين ميزان چربي را نسبت به ساير تيمارهاي آزمايشي
نشان داد ،ولي اين باال بودن چربي لزوماً نتوانسته اثر بهتري بر
افزايش طول و وزن و بقا ،نسبت به ساير تيمارها داشته باشد.
ميزان رطوبت الشه هم با توجه به جدول  9بيشترين ميزان در
تيمار روتيفر–جلبک و کمترين ميزان در گروه شاهد مشاهده
شد و در بين تيمارهاي روتيفر–مخمر و تيمار جلبک از لحاظ
آماري تفاوت معنيدار وجود نداشت (.)P>4/45

باتوجه به جدول  5که مقادير ترکيبات شيميايي بدن الرو
را نشان ميدهد ،ميزان پروتئين در تمام تيمارهاي آزمايشي
بيشتر از گروه شاهد است ( )P>4/45و بيشترين ميزان پروتئين
در تيمار روتيفر-جلبک ديده شد که نشان ميدهد ترکيب
تغذيهاي روتيفر آبشيرين و جلبک کلرال بر پروتئين الشه اثر
بهتري داشته است .ميزان چربي خام در گروههاي مختلف
آزمايشي اختالف معنيداري با هم داشتند ( )P>4/45و گروه شاهد

جدول  :5مقايسه ميانگين ترکيبات شيميايي بدن الرو گورامي زرد (برحسب وزن خشک) در تيمارهاي مختلف غذايي در دوره  02روز پرورش

تجزيه شيميايي الشه
پروتئين خام (درصد)
چربي خام (درصد)
رطوبت (درصد)

زرده تخممرغ(شاهد)
4/19d

93/94 ±

جلبک
4/24c

91/59 ±

روتيفر+مخمر

روتيفر+جلبک

99/22 ±

34/12 ±

4/15b

4/14a

22/99 ± 4/45a

11/94 ± 4/19c

10/32 ± 1/19bc

15/29 ± 4/25b

14/54 ± 4/14b

12/42 ± 4/90ab

12 ± 4/19ab

12/94 ± 4/29a
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بحث
ميزان هدايتالکتريکي به نوعي ميزان آلودگي آب توسط
ذرات معلق را نشان ميدهد ،در تيمار جلبک نسبت به بقيه
تيمارها داراي کمترين ميزان بود که نشاندهنده نقش جلبک
در محيط پرورشي بهعنوان تصفيه و تعديل کننده آب ميباشد
552

و هدايتالکتريکي را از محيط گرفته و محيط پرورشي مناسبي
براي الروها ايجاد نموده و از اين طريق توانسته در ميزان تلفات
اثرگذار باشد .باال بودن ميزان آمونياک در گروه شاهد (زرده
تخممرغ) بيانگر نقش زرده در افزايش ميزان آمونياک در محيط
پرورشي ميباشد ،همه اين فاکتورها در کنار هم تاييدکننده اثر
مناسبتر غذاي زنده بر محيط پرورشي نسبت به گروه شاهد

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

(زرده تخممرغ) ميباشد .بهطوريکه در روزهاي  2تا  25پرورش
افزايش وزن در بين گروه شاهد و تيمار جلبک اختالف معني
داري نداشت ولي بيشترين ميزان بازماندگي مربوط به تيمار
جلبکي بود که اين مسئله ميتواند متاثر از حضور جلبک در
محيط پرورشي باشد Nass .و همکاران ( ،)2991در بررسي
مقايسهاي دو گروه تغذيهاي آب زالل و شفاف حاوي آرتميا با
آب سبز حاوي سوسپانسيوني از جلبکها ،روي الرو هاليبوت
اقيانوس اطلس ( )Hippoglossus hippoglossusدر هفته اول
پرورش مشاهده کردند که در شروع تغذيه از روز اول تا سوم در
الروهاي گروه آب سبز تقريباً  03درصد غذاخوردن را آغاز کرده
بودند درحاليکه در گروه آب زالل و شفاف هيچ الروي شروع به
تغذيه نکرده بود .در آخر دوره پرورش الروهاي آب سبز 24
درصد بازماندگي داشتند درحاليکه الروهاي موجود در گروه
ديگر  2/1درصد بازماندگي داشتند ،آنها اثرات مثبت اضافه
کردن ريز جلبکها به تانک الرو را خوب توصيف کردند که با
تحقيق حاضر مطابقت داشت .در مطالعه ديگري  Shiriو همکاران
( ،)1442اثر روتيفر آبشيرين  B.calyciflorusبهعنوان غذاي
آغازگر الرو باربوت ( )Lota lotaدر طي  24روز اول پرورش
مشاهده کردند ،الروهايي که  2روز اول از جلبک Dictyosphaerium
 chlorelloidaeو  3روز بعد از روتيفر آبشيرين تغذيه کرده
بودند ،بازماندگي باالي  94/14درصد داشتند و گروهي که
روتيفر در آب زالل بود نسبت به گروهي که روتيفر در آب سبز
بود داراي بازماندگي کمتري بود.
در مطالعه حاضر در پايان دوره پرورش ،باالترين افزايش
وزن در گروه شاهد در مقايسه با تيمار جلبک بود ولي تيمار
جلبک بازماندگي بيشتري داشت که اين نيز نشاندهنده تاثير
مثبت جلبک بر فاکتورهاي کيفي آب محيط پرورشي الروها
بود .بهطور مشابه  Howellو همکاران ( )2991تغذيه جلبک در
اوايل مراحل رشد و نمو جهت ارائه مواد غذايي مورد نياز در اين
مرحله از رشد را ضروري دانسته ،همچنين بيان کردند شايد
حضور جلبک بهعنوان يک آغازگر براي سيستم گوارشي الرو
عمل کند و يا ممکن است يک اثر مثبت بر فلور روده الرو
داشته باشد .نقش مهم جلبک در مخازن پرورشي ميتواند
مربوط به اثرگذاري روي رژيم نوري باشد .در بررسي Blaxter
( ،)2919کدورت تغذيه براي الرو شاه ماهي اقيانوس آرام را
شناسايي نمود و پيشنهاد دو مکانيسم براي اين يافتهها بيان
کرد ،اول اينکه ذرات معلق ممکن است تضاد بصري را افزايش
داده و اجازه دهد الروها بتوانند بهتر طعمه را تصور يا تجسم
کنند ،در مرحله دوم پخش نور سبب پراکنده شدن
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نور شده و سبب بهتر ديده شدن طعمه توسط الرو ميگردد.
چرا که مرحله ديد در الرو از بحرانيترين مرحلهها در تغذيه
ميباشد .همانطورکه درباره اثر مثبت حضور جلبک بيان شد
تاثيرات فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي بر بقا در اين مطالعه در
زنجيرههاي غذايي روتيفر–جلبک و روتيفر-مخمر کامالً محسوس
است،
بهطوريکه الروهاي تغذيه شده با زنجيره هاي غذايي روتيفر
–جلبک و روتيفر–مخمر در مقايسه با گروه شاهد بيشترين
درصد بازماندگي را داشتند.
 Wallaceو  ،)2992( Snellاندازه روتيفر را در دامنه کمتر
از  4/2تا  2ميليمتر ذکر کردند .بنابراين بهدليل کوچک بودن
اندازه روتيفر ،معموالً بهعنوان اولين غذاي زنده براي الرو ماهيان
کوچک مورد استفاده قرار ميگيرد ( Lubzensو همکاران،)1442 ،
همچنين عدم تحرک نسبي روتيفر ،يافتن روتيفرها را آسانتر
ميکند و طعمه با صرف هزينه کمتري از لحاظ انرژي براي
الروها قابل دسترس است ( Ludwigو  .)1444 ،Lochmannبا
توجه به اينکه الروهاي گورامي زرد در هنگام خروج از تخم
 4/35±4/45ميليگرم وزن و بين  1/19±4/25و 1/19±4/22
ميليمتر طول داشتند ،بنابراين در اين مطالعه سعي شده براي
تغذيه الروهاي بسيار کوچک گورامي زرد از روتيفر آبشيرين
بهعنوان غذاي آغازگر استفاده شود.
 Arimoroو  ،)1442/1440( Ofojekwuدر بررسي
مقايسهاي بر روي الرو کپور دنداندار ( )Aphyosemio gardneri
تغذيه شده با روتيفر آبشيرين ( )B. calyciflorusدر يک دوره
پرورشي  21روزه به اين نتيجه رسيدند که الروهاي تغذيه شده
با غذاي فرموله شده داراي بازماندگي کمتر از  01درصد و در
مقابل الروهاي تغذيه شده با روتيفر آبشيرين باالتر از 14
درصد بازماندگي داشتند Lim .و  ،)2993( Wongدر بررسي اثر
روتيفر آبشيرين ( )B. calyciflorusتغذيه شده با جلبک کلرال
( )Chlorella spدر مقايسه با زرده تخممرغ روي الروهاي تازه
تفريخ شده گورامي کوتوله ( )Colisa laliaگزارش دادند ،ميزان
بازماندگي  95/2تا  30/5درصد بوده همچنين گزارش دادند که
استفاده از روتيفرها در پرورش الرو ماهيان آبشيرين در روز
 ،21-1سبب بهبود و افزايش عملکرد الروها ميگردد .اين
بررسي ها با نتايج مطالعه حاضر که الروهاي تغذيه شده با
زنجيره روتيفر آبشيرين داراي بقاي باالتري بودند مطابقت
داشتند Awaiss .و همکاران ( ،)2991نشان دادند الرو ماهيان
ريز قنات ( )Gobio gobioو سوف ( )Perca fluviatilisتغذيه
شده با روتيفر آبشيرين ( )B.calyciflorusغني شده با جلبک
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( )Chlorella spدر مقايسه با غذاي خشک پس از دوره  24روزه
پرورش بازماندگي بيشتري داشتند ،)1443( Arimoro .در
بررسي ديگري نرخ باالي رشد و بقا را در الرو گربهماهي
آفريقايي ( )Clarias anguillarisکه بهطور تصادفي از روتيفر
آبشيرين تغذيه کرده بودند مشاهده کرد و در مطالعه حاضر
بهترين رشد و بهبود شاخصهاي رشدي مربوط به الروهاي اوليه
گورامي زرد تغذيه شده با زنجيرهغذايي روتيفر-جلبک و روتيفر
مخمر بود ،بهطوريکه باالترين رشد وزني را در الروهاي گوراميتغذيه شده با زنجيره غذايي حاوي روتيفر ،مشاهده شد و
زنجيره غذايي روتيفر-جلبک در افزايش وزن و بهتر شدن
فاکتورهاي رشد و تغذيهاي توانسته بيشتر از تيمارهاي آزمايشي
ديگر اثرگذار باشد .باالتربودن وزن و بهبود فاکتورهاي رشد و بقا
در تيمارهايي که با روتيفر همراه بودن نشاندهنده مفيد بودن
روتيفر آبشيرين در تغذيه اوليه الرو گورامي است .در مقايسه
افزايش وزن و بقا زنجيره غذايي روتيفر-جلبک که باالتر از
زنجيره غذايي روتيفر–مخمر است ميتوان تاثيرگذاري نوع رژيم
غذايي مورد استفاده روتيفر بر الرو را مهم دانستDegani .
( ،)2992نشان داد الروهاي گورامي آبي ( Trichogaster
 )trichopterusتغذيه شده با انفوزوئر نسبت به گروههاي
ترکيبي زرده-مخمر ،خوراک ميگو ،زرده به تنهايي و مخمر به
تنهايي داراي رشد سريعتري بودند که نتايج مشابهي با تحقيق
حاضر داشته است Awiss .و  ،)2991( Kestemontاعالم کردند
الروگربهماهي آفريقايي ( )Clarias gariepinusدر هفته اول
پرورش درگروه تغذيه شده با روتيفر آبشيرين ( Brachionus
 )calyciflorusبهترين رشد را داشتند Awiss .و همکاران (،)2991
در بررسي تغذيهاي الرو ماهيان ريز قنات ( )Gobio gobioو
سوف ( )Perca fluviatilisبا روتيفر آبشيرين ()B. calyciflorus
تغذيه شده با جلبک ( )Chlorella spداري رشد سريعتري
بودند و از لحاظ ضريب تبديل غذايي نسبت به غذاي خشک
داراي بهترين بازده بودند .از آنجاييکه ترکيب روتيفر بسيار
متاثر از جيره غذايي است که تغذيه ميکند بنابراين ميزان
پروتئين و چربي هم در تيمارهاي روتيفر-جلبک و روتيفر
مخمر متاثر از اين خاصيت روتيفر است ،بهطوريکه نه تنهاميزان پروتئين الروهاي تغذيه شده با زنجيره غذايي روتيفر
جلبک از روتيفر-مخمر باالتر بود بلکه مفيد و کارا بودنتشکيل اين زنجيره غذايي سبب شد که نسبت به تمامي
تيمارهاي آزمايشي بيشترين ميزان پروتئين را داشته باشد،
کمترين ميزان پروتئين نيز مربوط به گروه شاهد بود و به
ترتيب الروهاي تغذيه شده با زنجيره غذايي روتيفر-مخمر و
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جلبک در مراتب بعد از تيمار روتيفر-جلبک قرار داشتند.
هم چنين قابل هضم بودن پروتئين جيره از موضوعات کليدي با
توجه به دستگاه گوارش تکميل نيافته الرو است ،که حالليت
پروتئين بهعنوان يک عامل مهم و تعيينکننده قابليت هضم در
الرو ماهي ميباشد ( Carvalhoو همکاران.)1440 ،
در مطالعه فالحيکپورچالي و همکاران ( ،)2210جلبک
کلرال داراي  52±1درصد پروتئين و  21±0درصد چربي دارد و
نتايج نشان ميدهد جلبک کلرال جهت تغذيه روتيفر گزينه
مناسبي ميباشد ،همچنين  Awissو همکاران ( ،)2991نشان
دادند که روتيفرهاي ( )Branchionus calyciflorusتغذيه شده
با جلبک ( )Chlorella Spتوانسته اثر بيشتري بر پروفايل
اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه روتيفر بگذارد .ميزان چربي
در تحقيق حاضر در گروه شاهد بيشتر از تيمارهاي ديگر بود
ولي زياد بودن لزوماً به معناي داشتن تاثير مثبت بر رشد و
بازماندگي الرو نسبت به ساير گروهها نيست زيرا در تيمار
روتيفر-جلبک که در رتبه بعدي از شاهد از نظر چربي قرار دارد
ميزان بقا و رشد و بهبود فاکتورهاي تغذيهاي مشاهده ميگردد
و اين خود تاييدکننده اين امر است که احتماالٌ پروفيل
اسيدچرب موجود در زرده تخممرغ نزديک به پروفايل اسيد
چرب الرو نبوده و نتوانسته اثر مناسبي بگذارد .از آنجاييکه
 Watanabو همکاران ( ،)2939حضور اسيدهاي چرب n-9
بسيار غيراشباع لينولئيک اسيد ( )21:1n-9موجود در روتيفر
( )B.calyciflorusرا براي الروهاي ماهي آبشيرين ضروري
بيان داشتند Walton ،و همکاران ( ،)2911نيز بيان کردند که
ترکيب اسيدهاي چرب بسياري از ماهيها شبيه به مواد غذايي
است که از آن تغذيه ميکنند و اثر مثبت باال بودن چربي در
تيمار روتيفر–جلبک را ميتوان اين گونه توجيه کرد که حضور
جلبک کلرال در تغذيه روتيفر نسبت به مخمر توانسته موثر واقع
شود .اهميت انتقال اسيدهاي چرب و ديگر اجزاي مواد مغذي از
طريق جلبک به روتيفر و به الرو ماهي توسط  Watanabو
همکاران ( )2912ذکر شده است .احمديفرد و همکاران
( ،)2219نيز در مطالعهاي ترکيب اسيدچرب روتيفر آبشيرين
( )B. calyciflorusتغذيه شده با جلبک سبز ()Chlorella Sp
مشاهده کردند که اين روتيفرها حاوي مقادير بااليي از
اسيدهاي چرب لينولئيک ( 29/10درصد) و لينولنيک (25/20
درصد) بودند Awiss .و همکاران ( ،)2991در بررسي تغذيهاي
الرو ماهيان آبشيرين با روتيفر آبشيرين ((B.calyciflorus
تغذيه شده با جلبک کلرال مشاهده کردند افزايش قابلتوجه
اسيدچرب  n-9در چربي ماهي بازتاب فراواني اين
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سري از اسيدهاي چرب در زنجيره مواد غذايي و حفظ اين
اسيدچرب در سطوح تغذيهاي جلبک-روتيفر و روتيفر-الرو
داشت.
بهطورکلي روتيفرها وقتي گرسنه ميمانند موادآلي که دارند،
سريع از دست ميدهند و اين خود ميتواند يکي از عوامل اصلي
افزايش مرگ و مير الروها حتي با حضور روتيفرها شود و
احتماالً دليل استفاده از آب سبز توسط بسياري از پرورشدهندگان
الرو ،حفظ ر وتيفرها در حالت سالم و مغذي است ،چه بسا که
روتيفرهاي غني شده سبب افزايش رشد و بقاي الرو ميشوند
( Craigو همکاران .)2990 ،همچنين بيان داشتند که بهمنظور
حصول اطمينان از ميزان کافي چربيهاي ضروري ،روتيفرها بايد
با جلبکهاي مناسب يا امولسيون و يا هر دو غني شوند (Castell
و همکاران1442 ،؛  Craigو همکاران2990 ،؛  Rimmerو
همکاران ،)2990 ،عالوه بر اين  Cruz-Hernandezو همکاران
( ) 2999گزارش دادند که بهترين رشد و بازماندگي الرو کپور
دنداندار ( )Pagrus pagrusتوسط غني سازي روتيفر با روغن
ماهي ،حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع  HUFAمشاهده شد.
اهميت غذاي زنده در پرورش الرو بهميزان موفقيتي که ايجاد
ميکند بستگي دارد و اين موفقيت ناشي از عوامل تغذيهاي
است .از آنجاييکه روتيفر آبشيرين Brachinous calyciflorus
يک غذاي زنده مناسب براي تغذيه چند روز اول بسياري از
الروهاي ماهيان است بهدليل ويژگيهاي متعدد از جمله :اندازه
کوچک ،حرکت آهسته و قابليت هضم آسان بهوسيله الرو ،از
آنجاييکه الروهاي گورامي زرد تغذيه شده با زنجيره غذايي
روتيفر–جلبک براساس نتايج اين مطالعه داراي بهترين راندمان
رشد و بقا و ترکيبات پروتئين و چربي بودند ميتوان نتيجه
گرفت که استفاده از اين زنجيره غذايي ميتواند بهعنوان يک
رژيم غذايي مناسب جهت تغذيه اوليه الروهاي کوچک گورامي
زرد مورد استفاده قرار گيرد.

تشکر و قدردانی
بدينوسيله از رياست و مسئولين آزمايشگاه پژوهشکده
بيوتکنولوژي شمالغرب تبريز ،از مسئولين آزمايشگاه دانشگاه
آزاد تبريز و همچنين از رياست پژوهشکده ميگوي بوشهر،
تشکر و قدرداني بهعمل ميآيد.
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