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تأثیر جیره هاي غذايي مختلف بر شاخص هاي ضريب رشد ويژه و درصد افزايش وزن نوزاد فرشته ماهي
) (Pterophyllum scalare

سودابه عبدالباقیان * ،عباس متین فر  ، 2شهال جمیلي

2

 -1دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -2موسسه تحقیقات شیالت ایران  ،تهران

چکیده
عوامل زیاد و متنوعی بر میزان بقاء و كیفیت نوزادان فرشته ماهی ( )Pterophyllum scalareتأثیر دارند ،در این
راستا نوع غذای مصرفی یكی از تأثیرگذارترین عوامل محسوب می شود .در این تحقیق  ،تاثیر 3نوع جیره غذایی ،بر
میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان فرشته ماهی در یک دوره زمانی  33روزه مورد مطالعه قرار
گرفت  .تیمارهای غذایی شامل كرم خونی خشک پودر شده  ،سیست پوسته زدایی شده آرتمیا و كرم خونی خشک
پودر شده به همراه سیست پوسته زدایی شده آرتمیا بود .هر تیمار  ،سه تكرار داشت .برای این كار از  8دستگاه
آكواریوم به ابعاد  03 × 03 × 33سانتی متر استفاده گردید .دمای آب در  31درجه سانتی گراد تنظیم گردید .طی
این مدت سایر متغیرها شامل دما  pH ،و میزان اكسیژن محیط برای همه تیمارها  ،یكسان و مشابه تنظیم گردید.
نتایج به دست آمده نشان داد كه نوع جیره غذایی بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه ) (SGRو افزایش وزن
) (WGتأثیر بسزایی داشته و حداكثر میزان شاخص ضریب رشد ویژه مربوط به تیمار غذایی كرم خونی خشک با
مقدار  3/3333±3/3393و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا با مقدار ± 3/3303
 3/3198بود .حداكثر شاخص افزایش وزن  ،مربوط به تیمار غذایی كرم خونی خشک برابر  180/000 ± 03/132و
حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا برابر  93/319 ± 38/380بدست آمد .
واژگان کلیدي
فرشته ماهی  ، Pterophyllum scalare ،سیست آرتمیا  ،كرم خونی خشک  ،ضریب رشد ویژه  ،افزایش وزن .
* مسئول مكاتبه abdolbaghian@hotmail.com
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مقدمه
فرشته ماهی ( )Pterophyllum scalareاز ماهیان زینتی بسیار زیبا بوده كه بومی حوزه رودخانه Orinaco
شمالی در آمریكای جنوبی است  .از زمان معرفی فرشته ماهی در سال  ، 1811این ماهیان موقعیت بی نظیری را در
صنعت نگهداری ماهی به خود اختصاص داده اند  .به فرشته ماهی لقب « پادشاه آكواریوم » را داده اند  ،زیرا بسیار
زیبا بوده و دارای رنگ بندی بسیار متنوعی می باشد ( امینی . ) 1393 ،
این ماهی متعلق به خانواده سیچلیده )  (Cichlidoeو جنس  Pterophyllumبا سه گونه است و رایج ترین نوع
این جنس  ،گونه  P. scalareبا نام عمومی ) (Marbelمی باشد (. )Pronek et al., 1972
این ماهی تخمگذار است و با دقت و ظرافت از تخم ها  ،الروها و نوزادان خویش مراقبت می كند  ،گاهی در یک سال
 ،چندین نوبت تخم ریزی انجام می دهد و تعداد تخم های آن در هر نوبت تخم ریزی  333تا  033عدد است  .آب
نسبتاً اسیدی را ترجیح می دهد و دمای مناسب برای پرورش آنها  28 -31درجه سانتی گراد است  .برای جلوگیری
از تلفات تخم و نوزادان بایستی دمای آب از  29درجه سانتی گراد كمتر نباشد  .فرشته ماهیان  ،همه چیزخوار بوده
و غذای مناسب برای الرو ،در چهار هفته اول زندگی  ،ناپلیوس آرتمیا می باشد  .بعد از این مرحله از مواد غذایی
مختلف شامل كرم خونی خشک ،كرم خونی منجمد  ،پولكی و انواع غذاهای كنستانتره استفاده می شود ( Ruffer
. )et al., 2007
هنگام تغذیه نوزادان  ،توجه به دمای آب ضروری است  ،زیرا در صورت قرار گرفتن نوزادان در دمای خارج از دامنه
دمای مطلوب  ،آنها را كم اشتها كرده و باعث كاهش میزان رشد و افزایش بازماندگی نوزادان می شود  Govems .و
همكاران ( )2004تأثیر فاكتورهای متعدد از جمله دما در میزان مصرف غذا توسط نوزادان را بررسی كرد و بیان كرد
كه دمای نامناسب عالوه بر ایجاد استرس باعث كاهش مصرف غذا توسط نوزادان می شود  ،همچنین Carolina
( )2006مصرف غذاهای زنده توسط نوزادان را عامل موثر در افزایش رشد نوزادان فرشته ماهی می داند  Scott ،و
 )2005( Adamsبیان نمودند كه عالوه بر غذا فاكتورهای كیفی آب مانند میزان اكسیژن و  pHنیز بر میزان
شاخصهای رشد موثر است .نوزادان فرشته ماهی در دمای كمتر از  23درجه سانتی گراد و بیشتر از  33درجه سانتی
گراد نسبت به غذا بی میل شده و به تدریج دچار تلفات می شود ( .)Amaderlopez et al., 2005برای پاک
كردن باقیمانده مواد غذایی در محیط پرورشی الزم است كه آب به دستگاه فیلتراسیون مناسب مجهز باشد
(. )Anchor et al., 2005
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با توجه به تعداد و تنوع زیاد ماهیان آكواریومی و سود سرشار ناشی از تجارت این ماهیان  ،مطالعات و تحقیقات
زیادی  ،در مورد آنها صورت گرفته و در ده ساله اخیر  ،صنعت پرورش ماهیان زینتی بسیار پیشرفت كرده است (
امینی  )1393 ،ولی در ایران كارهای تحقیقاتی و علمی چندانی در مورد تكثیر و پرورش انواع ماهیان زینتی انجام
نشده است  .از آنجاكه تنوع ژنتیكی  ،یكی از عوامل مهم در پایداری جمعیت جانداران است  ،در ماهیان زینتی  ،از
جمله فرشته ماهی نیز جمع آوری انواع گونه ها  ،اصالح ژنتیكی از طریق گزینش مولدین و انتخاب بهترین ماهیان از
نظر زیبایی  ،رنگ و مقاومت در برابر آلودگیها و بیماریها و ...صورت گرفته است .
هدف از این تحقیق  ،بررسی تأثیر جیره های مختلف غذایی  ،بر میزان شاخصهای رشد نوزادان فرشته ماهی و
معرفی غذای مناسب برای ایجاد شرایط بهینه نگهداری و پرورش نوزادان می باشد .

مواد و روش ها
این تحقیق در تیر ماه سال  1390به مدت  33روز  ،در كارگاه شخصی به ابعاد  2 /3 × 2/3متر واقع در تهران
صورت پذیرفت  .برای انجام این تحقیق  ،از  8دستگاه آكواریوم  ،به ابعاد  03 × 03 × 33سانتی متر استفاده گردید.
در هر آكواریوم  33لیتر آب شهری ریخته شد  .هر آكواریوم به یک دستگاه پمپ مركزی (مدل  ، )AS8839با 9
خروجی ( به قدرت  20وات)  ،خروجی هوا ( 23لیتر در دقیقه) و انشعاب پالستیكی با  0خروجی برای تأمین هوای
مورد نیاز  ،مجهز گردید  .جهت ایجاد روشنایی یكسان در طول دوره تحقیق  ،از سه عدد المپ مهتابی  12وات ،
استفاده گردید  .دوره نوری  10ساعت روشنایی و  9ساعت تاریكی در نظر گرفته شد .
به منظور تعیین دمای آب و هوای كارگاه از دماسنج جیوه ای استفاده گردید  .برای حفظ كیفیت آب آكواریوم ها ،
در هر كدام از آنها یک عدد فیلتر شنی قرار داده شد  .جهت كنترل و سنجش روزانه  pHو اكسیژن محلول از pH ،
سنج  Lovibondمدل 30051و دستگاه اكسیژن متر  Lutronمدل  ، i500iاستفاده شد  .غذاهای مورد استفاده
در این تحقیق كرم خونی پودر شده و سیست پوسته زدایی شده آرتمیا بود .در این بررسی از تعداد  303عدد نوزاد
فرشته ماهی استفاده شد .بدین ترتیب كه در هر آكواریوم با در نظر گرفتن  13درصد تلفات 03عدد بچه ماهی33
روزه رها سازی گردید.
بعد از آماده سازی آكواریوم ها  ،با توجه به بیولوژی این گونه (دامنه مطلوب اكسیژن در حداشباع  ،دمای 28-31
درجه سانتی گراد و  pHمطلوب  ، )0/2-0/9 ،دمای  31درجه سانتی گراد برای دوره پرورشی نوزادان فرشته ماهی
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در نظر گرفته شد .همچنین برای تعادل میزان اكسیژن  ،هم دمایی و خروج گازهای مضر اقدام به هوادهی گردید .
بعد از این مرحله  ،نوزادان فرشته ماهی به آكواریوم ها معرفی شدند  .پس از انتقال نوزادان به آكواریوم ها  ،جهت
سازگاری آن ها با محیط  ،جلوگیری از استرس ناشی از جابجایی و احتمال ایجاد آلودگی های غذایی  ،تغذیه به
مدت  12ساعت صورت نگرفت (. )Govems et al., 2004
سپس نوزادان روزانه به میزان 0میلی گرم در هر آكواریوم با جیره غذایی شامل كرم خونی خشک پودر شده  ،سیست
پوسته زدایی شده آرتمیا و كرم خونی خشک پودر شده به همراه سیست كپسول زدایی شده آرتمیا  ،غذادهی شدند
(. )Sarma et al., 2000
نمونه ها در  8دستگاه آكواریوم استقرار یافت  .نوزادان روزی چهار نوبت در ساعت های  9صبح  12 ،ظهر  0 ،عصر و
 9شب تغذیه شدند  .بدین ترتیب برای هر یک از تیمارهای غذایی  3تكرار در نظر گرفته شد  .جهت جلوگیری از
تجمع مواد غذایی و فضوالت  ،روزانه نسبت به سیفون كردن باقی مانده مواد غذایی و مدفوع ماهیان اقدام گردید .
به منظور اندازه گیری شاخصهای «ضریب رشد ویژه» و «افزایش وزن» از هر آكواریوم در ابتدای دوره آزمایش  3عدد
به طور تصادفی نمونه برداری و طول و وزن آنها با كولیس با دقت  3/331میلیمتر و ترازوی دیجیتال با دقت 3/331
گرم اندازه گیری شد .
بعد از  33روز به منظور زیست سنجی نوزادان مجدداً از هر آكواریوم  3عدد بچه ماهی به طور تصادفی برداشت شد
و بیومتر گردید  .برای محاسبه ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن از فرمول های زیر استفاده شد .

×100
 =lnw0لگاریتم وزن اولیه

Lnw1-lnw0
طول دوره آزمایش (روز)

=( SGR%درصدضریب رشد ویژه)

 =lnw1لگاریتم وزن ثانویه ()Watanable et al.,1993
( WG %= W1 - W0 / W0 ×100درصدافزایش وزن)
 =W0وزن اولیه (گرم)
=W1وزن ثانویه (گرم))(Ergun et al., 2003
جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار نتایج بدست آمده  ،بین تیمارهای مختلف غذایی از آزمون
( ANOVAآنالیز و اریانس یكطرفه) و جهت بررسی میانگین در تیمارهای غذایی از آزمون مقایسه میانگین چند
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دامنه در سطح اطمینان  83درصد استفاده گردید  .همچنین داده با نرم افزار  SPSSبررسی شده و نمودارها با نرم
افزار  Excelرسم گردید .
نتايج
نتایج بدست آمده بر عوامل رشد در شكل های 1و 2و میزان  ، pHدما و اكسیژن در جدول ( )1نشان داده شده
است .
حداكثر میزان شاخص ضریب رشد ویژه مربوط به تیمار غذایی كرم خونی خشک برابر  3/3333±3/3393و حداقل
آن مربوط به تیمار غذای سیست پوسته زدایی شده آرتمیا برابر  3/3198 ± 3/3303بود و حداكثر میانگین شاخص
افزایش وزن  ،مربوط به تیمار غذای كرم خونی خشک برابر  180/000 ± 03/132گرم و حداقل آن مربوط به تیمار
غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا با مقدار  93/319 ± 38/380گرم می باشد  .میزان اكسیژن در كلیه مراحل
آزمایش در آكواریوم ها با سه نوع جیره غذایی نوسانی نداشته و میزان آن(0میلی گرم در لیتر) ثابت بود  .ولی در
pHاكواریوم ها نوسان ()012-013مشاهده گردید(جدول .)1

0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
کرم خون خشک و سیست دکپسوله

سیست دکپسوله آرتمیا

ضریب رشد ویژه ()%SGR

0.045

کرم خون خشک

آرتمیا

جیره غذایی
شکل  -ضریب رشد ویژه ) (SGRنوزاد فرشته ماهی برحسب سه نوع جیره غذایی مصرفی(انتنک ها نشان دهنده
انحراف معیار است)
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250
200
150
100
50
0
کرم خون خشک و سیست دکپسوله

سیست دکپسوله آرتمیا

درصد افزایش وزن ()%WG

300

کرم خون خشک

آرتمیا

جیره غذایی
شکل - 2درصد افزایش وزن ) (WGنوزادان فرشته ماهی برحسب سه نوع جیره غذایی مصرفی (انتنک ها نشان
دهنده انحراف معیار است)

جدول  -میزان  ، pHدما و اكسیژن در دوره انجام تحقیق
pH

دما ()°C

اکسیژن ()ppm

0/2 – 0/3

31

0

از نظر شاخص ضریب رشد ویژه ) (SGRو درصد افزایش وزن ) (WGدر بین تیمارهای غذایی  « ،كرم خونی
خشک» با تیمار « سیست پوسته زدایی شده آرتمیا » اختالف معنی دار مشاهده گردید (  . ) P≤ 3/33همچنین
اختالف ثبت شده بین تیمار « كرم خونی خشک پودر شده به همراه سیست پوسته زدایی شده آرتمیا » با تیمار
غذایی « سیست پوسته زدایی شده آرتمیا » معنی دار بود ( . ) P≤ 3/33بررسی نتایج آماری برای این دو شاخص
نشان داد كه اختالف ایجاد شده در تیمار غذایی كرم خونی خشک به همراه سیست پوسته زدایی شده آرتمیا با
تیمار كرم خونی خشک معنی دار نبود (. )P>3/33
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بحث و نتیجه گیري
نتایج به دست آمده  ،در این آزمایش نشان داد  ،كه نوع جیره غذایی  ،بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و
افزایش وزن تأثیر گذار است  .در این بررسی حداكثر میزان این شاخصها  ،مربوط به تیمار غذایی كرم خونی خشک
پودر شده می باشد كه مقدار آن برای ضریب رشد ویژه  3/3333 ±3/3393و برای شاخص افزایش وزن ± 03/132
( 180/000گرم) و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا بود كه مقدار آن برای شاخص
ضریب رشد ویژه و افزایش وزن به ترتیب  3/3198 ± /3303و ( 93/319 ± 38/380گرم) می باشد  .عالوه بر نوع
جیره غذایی استفاده شده جهت تغذیه نوزادان فرشته ماهی به نظر می رسد كه عوامل دیگری نیز در میزان
شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان  ،تأثیر دارد  .زیرا نوسان  pHدر آكواریوم ها با جیره غذایی
سیست پوسته زدایی شده آرتمیا از روز بیستم آزمایش وجود داشت كه علت آن تمایل كمتر نوزادان فرشته ماهی در
مصرف جیره غذایی مربوطه و در نتیجه تجمع بیشتر غذا در آكواریوم و افزایش  pHگردید .
 Scottو  )2005( Adamsعالوه بر غذا  ،میزان اكسیژن و  pHرا بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش
وزن موثر دانستند  .مطالعات  Amoderlopezو همكاران ( ، )2005نشان داد كه عالوه بر نوع جیره غذایی ،
كیفیت و  pHآب تأثیر زیادی بر میزان شاخصهای رشد و بقاء نوزادان فرشته ماهی دارد كه با نتایج این تحقیق
هماهنگی دارد
همچنین  Rufferو همكاران ( ، )2007نوع جیره غذایی را بی تأثیر بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش
وزن دانستند  ،كه با نتایج این تحقیق در تضاد می باشد  .نتایج حاصله از این پژوهش با نتایج مطالعات  Anchorو
همكاران ( )2005هماهنگی دارد .
همچنین بر اساس مطالعات انجام شده توسط  Sorgeloosو همكاران ( ، )1991میزان شاخص ضریب رشد ویژه و
افزایش وزن با جیره غذایی شامل كرم خونی خشک نسبت به سیست پوسته زدایی شده آرتمیا  ،بیشتر بود كه با
نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد .
 Svelueو همكاران( ، )2003عالوه بر سایر عوامل تأثیرگذار بر میزان ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان
فرشته ماهی  ،نوع غذای مصرفی توسط نوزادان را عامل مهمی بر میزان این دو شاخص اعالم نموده كه با نتایج این
تحقیق مطابقت دارد .
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) تحقیقاتی پیرامون انواع غذاهای مناسب برای پرورش نوزادان فرشته ماهی انجام دادند2000(  و همكارانSarma
و نتایج حاصله نشان داد كه نوع جیره غذایی تأثیر بسزایی بر میزان شاخصهای رشد مانند افزایش وزن و ضریب رشد
. ویژه نوزادان این ماهی دارد كه با نتایج این تحقیق مطابقت دارد
 تأثیر جیره های مختلف غذایی را بر میزان افزایش وزن و رشد فرشته ماهی، )2006( Watanabe  وCarolina
 وی در تحقیق خود مصرف غذاهای زنده توسط نوزادان را عامل مثبت در افزایش رشد و وزن نوزادان، بررسی كرد
. فرشته ماهی دانست
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