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تأثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک بر عملکرد تولید مثلی ماهی آنجل
()Pterophyllum scalare
سید حامد موسوی ثابت* ،1هادی ارشاد لنگرودی ،2بهرام فالحتکار  ،3زینب مرادخانی

4

 1و -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان
 -3گروه شیالت ،دانشگاه گیالن

تاریخ دریافت88/6/18 :

تاریخ پذیرش88/11/12 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده بر فاکتورهای هم آوری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ ،درصد
بازماندگی الرو و فاصله بین تخم ریزی های متوالی و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم ریزی ،روی ماهی آنجل
( )Pterophyllum scalareانجام شد .آزمایش با شش گروه غذایی شامل :غذای کنسانتره با  41درصد پروتئین خام (گروه
شاهد)؛ غذای کنسانتره  +آرتمیای بالغ زنده؛ آرتمیای بالغ زنده؛ آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع؛ آرتمیای
بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و نیم گرم اسید اسکوربیک و در نهایت آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب
غیر اشباع و یک گرم اسید اسکوربیک و هر تیمار با سه تکرار انجام شد .در این پژوهش  18جفت مولد ماهی آنجل در مخازن
شیشه ای با حجم  01لیتر و در هر مخزن یک جفت ماهی نر و ماده ،در دمای  28±1درجه سانتی گراد pH ،بین  7/0تا 8/3
و سختی کمتر از  171±11میلی گرم در لیتر نگهداری شدند .مولدین چهار مرتبه در روز غذادهی شدند .بیشترین میزان هم
آوری با میانگین  378تخم ،درصد لقاح به میزان  ،88/88درصد تفریخ برابر  87/03درصد در تیمار تغذیه شده با غذای
آرتمیای زنده غنی شده با اسید چرب و بیشترین درصد بازماندگی الرو به میزان  83/34در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیای
زنده غنی شده با اسید چرب و  1/0گرم اسید آسکوربیک (ویتامین  )Cمشاهده شد ،که با تیمار شاهد اختالف معنی داری
نشان داد ( .)P<1/10کمترین مدت زمان برای انجام هشت تخم ریزی با  43روز و کمترین فاصله بین تخم ریزی های متوالی
با میانگین  0/88روز نیز در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیا زنده غنی شده با اسید چرب و یک گرم ویتامین  Cمشاهده شد،
که با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنی داری نشان داد ( .)P<1/10در نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که
استفاده از غذای زنده نسبت به غذای کنسانتره سبب کاهش مدت زمان الزم برای انجام هشت تخم ریزی و افزایش هم آوری،
درصد لقاح ،درصد تفریخ و درصد بازماندگی الرو می شود .به عالوه غنی سازی آرتمیا این زمان را مجددا به صورت معنی
داری کاهش می دهد .کاهش مدت زمان الزم برای تخم ریزی های متوالی اوالً به لحاظ بهره وری زمانی و اقتصادی برای
کارگاه های تکثیر و پرورش مفید است و ثانیاً باعث استفاده بهینه از عمر مفید هر جفت مولد می شود.
واژگان کلیدی:هم آوری ،درصد لقاح ،بازماندگی ،ماهی آنجل ،غنی سازی آرتمیاPterophyllum scalare ،
*مسول مکاتبه:

Mosavii.h@gmail.com

مقدمه
امروزه آکواریوم و ماهیان زینتی به خوبی توانسته اند در این دنیای صنعتی ،جای خود را در خانه های مردم باز کنند و این
شاخه از علم شیالت به یک صنعت بزرگ و تجارتی سود آور تبدیل شده است .ماهیان زینتی آب شیرین در مناطق مختلفی از
جهان یافت می شوند و در صنعت آکواریوم مورد بهره برداری و تکثیر و پرورش قرار می گیرند .ماهی آنجل بومی آمریکای
مرکزی است ولی در هر نوع شرایطی مطابق با شرایط اقلیمی آن نواحی قادر به زندگی است .این ماهی به طور معمول در
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کمتر از یک سالگی بالغ می شود و در طول دوره زندگی به طور میانگین  11تا  10بار تخم ریزی کرده و در هر بار تعداد قابل
توجهی تخم تولید می کند .اما در اغلب گونه ها ،ماهیان اعم از آکواریومی و پرورشی خوراکی ،مولدین پس از تخم ریزی های
متوالی ضعیف شده ،و به همین نسبت میزان هم آوری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ و متعاقب آن بازماندگی الرو آنها نیز کاهش
می یابد .از طرفی مولدین اصلی ترین سرمایه هرتکثیرگاه است ،به نحوی که هر گونه تغییر و به خصوص کاهش در میزان
زادآوری و باروری آنها می تواند بازده اقتصادی کارگاه تکثیر را تحت تاثیر منفی قرار دهد .لذا همواره سعی بر این است که از
دوره نه چندان طوالنی زادآوری حداکثر استفاده به عمل آید .از سوی دیگر تغذیه ماهیان مولد از غذای زنده به دلیل
برخورداری این غذا از امتیازاتی نظیر هضم و جذب آسان و دارا بودن فاکتورهای اصلی تغذیه ای ،می تواند تاثیر مثبت و به
سزایی در رشد کافی گنادها و قابلیت تولید مثل بیشتر آنها داشته باشد .پرورش موفقیت آمیز ماهیان به قابلیت دسترسی به
غذای مناسب جهت تغذیه بستگی دارد تا بتواند سالمتی و رشد را هم برای مولد و هم در مراحل الروی و نوزادی الروها تامین
نماید ( Girriو همکاران .)2002 ،از طرف دیگر در پرورش ماهی اصلی ترین مسئله تامین غذایی مناسب و با کیفیت باالست
که به راحتی توسط ماهی پذیرفته و هضم شود  Kimو همکاران ) .(1996استفاده از غذای زنده در پرورش الرو میگو،
ماهیان آب شور و شیرین و آکواریومی کاربرد فراوانی دارد .از میان منابع متعدد و متنوع غذای زنده ،آرتمیا در آبزی پروری از
اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .آرتمیا می تواند به عنوان حامل برخی مواد مغذی مانند اسیدهای چرب غیر اشباع بلند
زنجیره ،ویتامین ها خصوصاً ویتامین  Cمورد استفاده قرار گیرد (آذری تاکامی و همکاران .)1382 ،بررسی ها نشان داده اند
اسیدهای چرب نقش مهمی در فعالیت های زیستی و فیزیولوژیک آبزیان ایفا می نماید (یحیوی و آذری تاکامی .)1386 ،نقش
حیاتی این اسیدهای چرب دخالت در ساختار غشایی و حفظ خاصیت ارتجاعی بدن ،تنظیم سیستم اسمزی ،سنتز هورمون
های غدد درون ریز و رسیدگی گنادها و هم چنین فعال نمودن سیستم ایمنی بدن آبزی است .ویتامین  Cنیز به میزان زیادی
در افزایش و تداوم واکنش های ایمنی و سازگاری نقش داشته و فعالیت های بیولوژیک ،مانند جلوگیری از تغییر شکل بدن،
رش د و ضریب بازماندگی و فیزیولوژیک مانند مقاومت در برابر استرس ها ،مسمومیت ها و فعالیت های ایمنی در الروهای گونه
های مختلف آبزیان با بکارگیری مکمل های ویتامین  Cبهبود می یابد (جواهری.)1386 ،
در پژوهش حاضر اثر آرتمیای غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک بر زادآوری ماهی آنجل مورد بررسی قرار
گرفته است.
مواد و روش ها
هجده جفت مولد برای آزمایش در نظر گرفته شد .آنها در شش تیمار و هر تیمار در  3تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.
جفتهایی انتخاب شد که هنوز اولین تخمریزی خود را انجام نداده بودند ،اما در شرایط آمادگی قرار داشته و در صورت فراهم
نمودن شرایط ،قادر به تخم ریزی بودند.
هر جفت از ماهیان مولد حداقل به مدت  7روز و حداکثر  18روز قبل از اولین تخم ریزی (از روزی که جفت ها با غذای
مربوط به تیمار خود شروع به تغذیه کردند ،سریعترین تخمریزی  7روز بعد و دیرترین تخمریزی نوزده روز بعد رخ داد) با
غذای مخصوص به هر تیمار مورد تغذیه قرار گرفتند .جهت نگهداری مولدین از مخازن شیشه ای با حجم  01لیتر و برای
انکوباسیون تخم ها از آکواریوم های  31لیتری استفاده گردید .هر مخزن مجهز به یک شلنگ هواده منشعب از یک لوله اصلی
متصل به دستگاه هواده مرکزی بود .پمپ هواده و سنگ هوا جهت هوادهی مطلوب (در حد اشباع) در تمام مدت دوره به طور
مستمر فعال بود .آب کارگاه از آب لوله کشی شهری تامین گردید که دمای آن برابر  28±1درجه سانتی گراد pH ،آن برابر با
 7/0 ±1/0و سختی آن کمتر از  171 ± 11میلی گرم در لیتر تنظیم شد.
آرتمیای بالغ دریاچه ارومیه ( )Artemia urmianaبه صورت زنده به کارگاه محل انجام طرح منتقل شد .غنی سازی آرتمیا
در ظروف  1/0لیتری که  1/20لیتر آن دارای آبی با شوری  33گرم در لیتر ،دمای  28درجه سانتیگراد و هوادهی مالیم بود،
صورت گرفت .تراکم آرتمیا طی غنی سازی  211عدد در لیتر و  201عدد در ظرف  1/20لیتری بود .از امولسیون اسیدهای
چرب ساخت شرکت  INVEکشور بلژیک استفاده گردید .مشخصات نوع محلول غنی سازی  ICES 30/ 4/ Cکه بیانگر
وجود 31درصد متیل استراز اسیدهای چرب (31درصد وزن خشک امولسیون را اسید چرب غیر اشباع تشکیل میدهد) بود.
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این امولسیون دارای نسبت  4به  DHA ،1به  EPAبود .آماده سازی امولسیون استاندارد ،بر اساس دستورالعمل Leger
انجام شد ( .)1989 ،Légerبه این ترتیب که مقدار  0میلی لیتر از امولسیون اسید چرب به  01میلی لیتر آب کلر زدایی شده
شیرین اضافه شده و برای همگن کردن آن با همزن برقی خانگی به مدت  3دقیقه به خوبی مخلوط شدند .برای تیمارهایی که
دارای ویتامین بودند بر اساس دستورالعمل  1995( Merchieو  )1997و جواهری ( )1386مقادیر اسکوربیل پالمیتات با
نسبت وزنی 11درصد و 21درصد امولسیون اسید چرب به محلول اضافه شده ،پس از تزریق گاز نیتروژن برای جلوگیری از
اکسید شدن درب محلول محکم بسته و تا زمان استفاده درون یخچال نگهداری شدند ( 1995 ،Merchieو  .)1997برای
غنی سازی  2میلی لیتر از محلول را در هر لیتر آب حاوی آرتمیا ( 2/0میلی لیتر در ظرف  1/20لیتری) ریخته و  12ساعت
بعد نیز دوباره به همین میزان از محلول غنی سازی به آن اضافه گردید ( Coutteauو  1887 ،Sorgeloosو ،Leger
 .)1886پس از  24ساعت آرتمیاهای غنی شده برداشت شده و تا مصرف در دمای کمتر از  11درجه سانتیگراد ،در یخچال
نگهداری شدند تا در طول روز به مصرف ماهیها برسند ( ; Léger, 1989 ; Coutteau and Sorgeloos, 1997
.)Sorgeloos, 1980
تیمارهایی که برای این طرح در نظر گرفته شده بودند به تفکیک در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -1اطالعات مربوط به نوع غذای استفاده شده تیمارهای آزمایشی ماهی آنجل (هر تکرار یک جفت)
تیمار

تکرار

نوع تغذیه

نوع غنی سازی

شاهد
1
2
3
4

3
3
3
3
3

غذای کنسانتره (شاهد)
غذای کنسانتره  +آرتمیا بالغ
آرتمیا بالغ
آرتمیا بالغ غنی شده
آرتمیا بالغ غنی شده

0

3

آرتمیا بالغ غنی شده

ـــ
ـــ
ـــ
اسیدهای چرب غیر اشباع
اسیدهای چرب غیر اشباع و نیم گرم
اسید اسکوربیک
اسیدهای چرب غیر اشباع و یک گرم
اسید اسکوربیک

توضیح :در هر تیمار یک جفت ماهی (1عدد جنس نر و 1عدد جنس ماده) قرار داده شد.
مولدین روزانه  4نوبت در ساعات  17 ،12 ،7و  23مورد تغذیه قرار گرفتند .گروه شاهد در هر نوبت با مقادیر کافی از غذای
کنسانتره مرسوم (41درصد پروتئین) مورد تغذیه قرار گرفت .تیمار اول در نوبت های ساعت  7و  17در هر نوبت با  11عدد
آرتمیا ( با بررسی اولیه که صورت پذیرفت ،مشخص شد این تعداد آرتمیا برای تغذیه یک ماهی آنجل در یک نوبت مطلوب
است) و در نوبت های  12و  23در هر نوبت با مقادیر کافی (تا سیری اشباع ،یعنی تا زمانی که ماهی دیگر تمایلی به گرفتن
غذا نداشته باشد) از غذای کنسانتره مورد تغذیه قرار گرفت .تیمارهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم در هر نوبت با  11عدد
آرتمیای مخصوص به خود (از نظر غنی سازی) به ازای هر ماهی ،مورد تغذیه قرار گرفتند.
جهت تعیین هم آوری ،پس از حصول اطمینان از اتمام تخم ریزی ،سرامیک حاوی تخم را از آکواریوم مولدین خارج نموده و
به سرعت و با دقت تخم های چسبیده به آن شمارش گردید و بالفاصله به آکواریوم انکوباسیون حاوی متیلن بلو و به دور از
تابش نور مستقیم منتقل شد .پس از گذشت  6ساعت از انتقال سنگ تخم به مخزن انکوباسیون سنگ تخم را خارج کرده و
تخم های سفید که تخم های لقاح نیافته اند شمارش گردید.
بعد از به دست آوردن میزان تخم های لقاح یافته ،در پایان تفریخ تخم ها ،یعنی تقریباً پس از گذشت  48ساعت از لقاح،
سنگ تخم را از مخزن خارج نموده و تخم های مرده و تفریخ نشده به دقت شمارش شدند .از آنجایی که تخم ها پس از تفریخ
از سنگ جدا می شوند و به کف مخزن می افتن د لذا تخم هایی که هنوز به سنگ چسبیده اند را می توان به عنوان تخم های
تفریخ نشده د ر نظر گرفت و پس از کسر تعداد تخم های لقاح نیافته ،عدد تقریبی تخم های لقاح یافته به دست می آید .پس
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از گذشت  4الی  0روز از تفریخ تخم ها ،بچه ماهی ها دارای شنای فعال شده و با شمارش آنها میزان بازماندگی الرو و یا به
عبارتی میزان تبدیل الرو به بچه ماهی محاسبه شد.
برای محاسبه تعداد دفعات تخم ریزی و مدت زمان بین تخم ریزی های متوالی نیز تاریخ دقیق تخم ریزی ها ،دفعات تخم
ریزی و فاصله هر بار تخم ریزی برای تیمارهای مختلف ثبت و محاسبه شد (مرادخانی و همکاران.)1387،
جهت بررسی اثر تغذیه آرتمیا غنی شده با اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین  ،Cمیزان اسیدهای چرب  EPAو
 DHAدر  3تکرار برای هر تیمار توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )GCاندازه گیری شد.
نتایج و داده های حاصل از مراحل مختلف آزمایش ابتدا تحت آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند ،سپس جهت مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن ،در سطح معنی دار ( )p<0.05استفاده گردید.
آنالیزها با استفاده از نرم افزار  SPSSو رسم نمودار با نرم افزار  EXCELانجام شد.
نتایج
میانگین اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک ( ،)EPAدوکوزاهگزانوئیک ( )DHAمربوط به تیمارهای غذایی در جدول ( )2به
طور خالصه آورده شده است .نتایج حاصل نشان داد که میزان اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره آرتمیا افزایش یافته به
طوری که میزان  EPAو  DHAپس از غنی سازی با امولسیون به ترتیب  3/47و  6/38درصد از کل اسیدهای چرب در
آرتمیا بالغ غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع به همراه ویتامین  Cافزایش نشان داد.
جدول  -2مقادیر اسیدهای چرب  EPAو  DHAدر تیمارهای مختلف آرتمیا (درصد از کل اسیدهای چرب)

EPA
DHA

آرتمیا غنی نشده

آرتمیا  +اسیدهای چرب
غیراشباع

آرتمیا  +اسیدهای چرب
غیراشباع 1/0 +گرم
ویتامین

آرتمیا  +اسیدهای چرب
غیراشباع 1 +گرم
ویتامین

1/81
1

2/60
2/84

3/48
6/88

3/82
6/77

نتایج مقایسه میانگین فاکتورهای هم آوری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ و بازماندگی الرو و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم
ریزی در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -3مقایسه میانگین فاکتورهای مورد بررسی ماهی آنجل
تیمارها
ویژگی
هماوری

شاهد

1

2

3

4

0

*371/6±148/0c 318/6±121b 377/8±180c 371/7±133c 318±132/0b 208/0±101/0a

درصد لقاح

*81/6±01a

80/4±3/4b

88/4±2c

88/88±0c

88/8±3c

87/4±0/17c

درصدتفریخ

*80/4±44/1a

82/7±7b

86/4±3/8c

87/0±8/7 c

86/8±0/17c

84/8±6/8c

درصد بازماندگی الرو

*74/8±46a

87/4±11/4b

82/3±17/7c

83/2±12/3c

83/3±7/6c

83±0/7c

فاصله تا تخمریزی
بعد (روز)

8/1±1/0a

7/4±1b

6/80±1c

6/1±1d

6/2±1d

0/8±1d

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره چهارم/زمستان 88
مدت زمان کل برای
 8دوره تخم ریزی
(روز)
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03±1b

48±2/0c

44/6±1/0d
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44/6±1/0d

43±1d

* در تیمار شاهد که از غذای کنسانتره تغذیه کرده بود ،در تکرار دوم ،تخم ریزی پنجم ،تخم استحصال شد و در شرایط استاندارد انکوباسیون (متیلن
بلو ،تاریکی ،هوادهی) قرار گرفت ولی لقاح پیدا نکرد؛ در نتیجه تمامی گزینه های مربوطه صفر در نظر گرفته شد ،که همین نکته علت نوسانات زیاد در
انحراف میانگین تیمار شاهد است.
شاهد) غذای کنسانتره
 )1غذای کنسانتره  +آرتمیا بالغ زنده
 )2آرتمیا بالغ زنده
 )3آرتمیا بالغ زنده غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع
 )4آرتمیا بالغ زنده غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع و  1/0گرم اسید اسکوربیک
 )0آرتمیا بالغ زنده غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع و  1گرم اسید اسکوربیک

همان طور که از جدول ( )3استنباط می شود ،تیمار شماره  ،3تغذیه شده از غذای زنده غنی شده با اسیدهای چرب غیر
اشباع ،با میانگین هماوری  378عدد تخم88/88 ،درصد میانگین درصد لقاح87/03 ،درصد میانگین درصد تفریخ دارای
باالترین بازدهی در مقایسه با سایر تیمارها بود؛ در خصوص درصد میانگین بازماندگی الرو ،تیمار شماره  ،4تغذیه شده با غذای
آرتمیا زنده غنی شده با اسید چرب و  1/0گرم اسید اسکوربیک با میانگین 83/34درصد از سایر تیمارها باالتر بود .همچنین
در فاکتورهای مدت زمان کل برای انجام هشت تخم ریزی و میانگین فاصله تا تخم ریزی بعدی تیمار شماره  0به ترتیب با
میزان  43و  0/8روز از دیگر تیمارها بهتر بود ،بنابراین تیمار شماره  0دارای کوتاهترین زمان در مقایسه با سایر تیمارها بود.
بحث و نتیجهگیری
در این بررسی تاثیر مصرف آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین  Cروی فاکتورهای هم
آوری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ و درصد بازماندگی الرو ،مدت زمان الزم برای انجام هشت تخم ریزی و فاصله بین تخم ریزی
های متوالی در ماهی آنجل ( )Pterophyllum scalareمورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده
از غذای زنده (آرتمیای غنی شده و نشده) برای بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی آنجل نسبت به غذای کنستانتره ارجحیت دارد.
به طوری که سبب افزایش معنیدار شاخصهای زادآوری (اعم از هماوری ،میزان لقاح ،میزان تفریخ و بازماندگی الروها) و
کاهش معنیدار مدت زمان کل برای هشت دوره تخمریزی و فاصله بین تخمریزیهای متوالی میگردد .نتایج تایید نمود که
افزایش مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید آسکوربیک در جیره غذایی احتماالً به سبب کاهش استرس مولدین ،باعث
کاهش فواصل بین تخمریزیها و از طرفی منظم شدن این فواصل شده و از سوی دیگر انتقال آن به الروها سبب افزایش
بازماندگی گشته است.
تاثیر آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین  Cبر گونه های مختلف ماهیان پرورشی آب شور
و شیرین و همین طور میگو به کرات در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گرفته ،اما در ارتباط با ماهیان زینتی فعالیت های کمی
انجام شده است.
حکمت شعار ( ،)1374شعبان پور ( ،)1377طبیعی ( ،)1381آذری تاکامی و همکاران (،(1995) Merchie ،)1382
 (1998) Gapasinنیز در تحقیقات مشابهی به ترتیب بر روی پست الرو میگو سفید هندی ،تاس ماهی ایرانی ،پست الرو
میگو سفید هندی ،الرو قزل آالی رنگین کمان ،گونه  Clarias gariepinusو الرو خامه ماهی گزارش دادند غنی سازی
آرتمیا با اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک سبب افزایش میزان بازماندگی الرو می شود.
مرادخانی و همکاران ( )1387با مطالعه روی ماهی سِوِرُم ) )Cichlasoma severumاعالم کردند که استفاده از غذای
زنده اعم از غنی شده و غنی نشده باعث افزایش هم آوری در آن ماهی می شود .همچنین  )2003( Tamaruدر تحقیق
مشابه گزارش کرد استفاده از غذای زنده (آرتمیا) در مولدین ماهی آنجل و گلدفیش سبب افزایش درصد لقاح می گردد.
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 Limو همکاران ( b2002 ،a2002 ،b2001 ،a2001و  Tamaru ،)2003و همکاران ( Dhert ،)2003و همکاران
( 1995و  )2004و مرادخانی و همکاران ( )1387نیز با نتایج مشابهی را روی ماهیان زینتی آب شیرین از جمله گوپی
( ،)Poecilia reticulataدم شمشیری ( ،)Xiphophorus helleriپالتی ( ،)Xiphophorus maculatusمولی
( ،)Poecilia sphenopsنئون تترا ( ،)Hyphessobrycon herbertaxelrodiسِوِرُم )،)Cichlasoma severum
گلدفیش( )Carassius auratusو دیسکوس ( )Symphysodon aequifasciataگزارش کردند که غنی سازی آرتمیا
با اسی دهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک و استفاده آن ها در تغذیه مولدین ماهیان مذکور سبب بهبود میزان بازماندگی
الروها می شود.
در این تحقیق نیز میزان هم آوری در تیمارهای آزمایشی که از غذای زنده هم به صورت غنی شده و هم به صورت غنی نشده
استفاده کرده بودند ،در مقای سه با تیمار شاهد که فقط از غذای کنسانتره استفاده کرده بود ،اختالف معنی داری داشتند
( .)p<0.05بنابراین استفاده از غذای زنده سبب افزایش میزان هم آوری گردید .به عالوه غنی سازی غذای زنده با سطوح
باالی اسید اسکوربیک و اسیدهای چرب غیر اشباع (تیمار  )0نتایج زمانی بهتری را نشان داد.
با توجه به وجود اختالف معنی دار در درصد تفریخ بین تمام تیمارها با گروه شاهد می توان چنین استنباط نمود که غنی
سازی آرتمیا سبب بهبود میزان تفریخ تخم ها می شود .هم چنین استفاده از غذای زنده (آرتمیا غنی نشده) نیز در زادآوری
اختالف معنی داری را با گروه شاهد نشان دادند ( .)P<1/10که دالیل این اختالف را می توان در سطوح مختلف اسیدهای
چرب غیر اشباع ( EPAو  )DHAموجود در تیمارهای مختلف جستجو کرد .در خصوص میزان بازماندگی الرو نتایج حاصل
بدین ترتیب بود که کلیه تیمارها اختالف معنی داری را در میزان هم آوری با گروه شاهد نشان دادند ( .)P<1/10که این
اختالف را می توان در سطوح مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک در تیمارهای مختلف دانست؛ افزایش
سطوح اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک در جیره غذایی مولدین سبب افزایش میزان بازماندگی الرو گردید که
چنی ن می توان بیان کرد که مواد مغذی مذکور از طریق مولدین به تخم منتقل و سبب بهبود کیفیت و کمیت مواد مغذی
تخمک و متعاقب آن سبب افزایش بازماندگی الرو شده اند .از آنجایی که ویتامین  Cسبب کاهش استرس می شود ،در نتیجه
کاهش تاثیر استرس های محیطی روی الروها افزایش بازماندگی آن ها در تیمارهایی که با اسید اسکوربیک غنی سازی شده
بودند را به دنبال داشت.
مرادخانی و همکاران ( ،)1387در تحقیق مشابهی بر روی ماهی سِوِرُم ) )Cichlasoma severumگزارش دادند استفاده از
آرتمیا زنده در جیره مولدین سبب کوتاهتر شدن فاصله بین تخم ریزی ها می شود .هم چنین گزارش نمودند غنی سازی
آرتمیا با اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک سبب کاهش معنی دار فاصله زمانی بین تخم ریزی ها نسبت به
تیمارهای آرتمیای غنی نشده و گروه شاهد (غذای کنسانتره) می شود .دراین بررسی نیز استفاده از غذای زنده اعم از غنی
شده و غنی نشده باعث اختالف معنی دار بین تیمارهای غذایی تغذیه کرده از این غذا و غذای کنسانتره شده است
( .)P<1/10شایان ذکر است نوسانات زمانی بین تخم ریزی ها در تیمارهایی که از آرتمیا غنی شده استفاده کرده بودند نسبت
به سایر تیمارها و گروه شاهد به صورت معنی داری کمتر بود ( .)P<1/10از نتایج اخیر می توان چنین استباط نمود که
سطوح باالی اسیدهای چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک موجب بهبود شرایط فیزیولوژیک مولدین و به خصوص کاهش اثر
منفی محرک های محیطی شده و نتیجه این کاهش تاثیر استرس ،تنظیم فاصله زمانی بین تخم ریزی ها بوده است .به طوری
که در نهایت اوالً سبب کاهش مدت زمان بین تخم ریزی ها و ثانیاً فاصله زمانی بین تخم ریزی ها دقیق تر و قابل پیش بینی
شده بود .در مورد فاکتور میانگین کل مدت زمان الزم برای انجام هشت تخم ریزی متوالی نتایج به این ترتیب بود که کلیه
تیمارها اختالف معنی داری را با گروه شاهد نشان دادند (.)P<1/10
به طور کلی می توان بیان نمود ،استفاده از غذای زنده نسبت به غذای کنسانتره سبب کاهش مدت زمان الزم برای انجام
هشت نوبت تخم ریزی و افزایش هم آوری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ و درصد بازماندگی الرو گردید .به عالوه غنی سازی
آرتم یا این زمان را به صورت معنی داری مجدداً کاهش می دهد .کاهش مدت زمان الزم برای تخم ریزی های متوالی اوالً به
لحاظ بهره وری زمانی و اقتصادی برای کارگاه های تکثیر و پرورش مفید است و ثانیاً باعث بهبود استفاده از عمر مفید هر
جفت مولد می شود.
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سپاسگزاری
بدینوسیله از مسئولین محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،واحد
الهیجان و دانشگاه گیالن ،گروه شیالت ،معاونت پژوهشی دانشگاه و همین طور مسئولین مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران تقدیر و تشکر به عمل می آید.
منابع
آذری تاکامی ،قباد :.مشکینی ،سعید : .رسولی ،علی .و امینی ،فرهاد .1382.بررسی اثرات تغذیه ای ناپلیوس آرتمیا ارومیانا غنی
شده با ویتامین  Cروی رشد ،درصد بقا و مقاومت در برابر استرس های محیطی در الروهای قزل آالی رنگین کمان ،مجله
پژوهش و سازندگی.20-32 : 66 ،
جواهری ،مهران .1386 .بررسی تاثیر ناپلیوس آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین  Cبر
رشد ،بقا و مقاومت الرو ماهی آزاد دریای خزر .دانشنامه دکتری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات
تهران .ایران.
حکمت شعار ،محسن .1374 .بررسی و بهبود ضریب بازماندگی پست الرو میگوی سفید هندی از طریق تغذیه با ناپلیوس های
آرتمیای غنی سازی شده ،پایان نامه کارشناسی ارشد شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .ایران.
شعبان پور ،بهاره .1377.تعیین ضرایب تبدیل دافنی و ناپلیوس آرتمیا در تغذیه الرو تاس ماهی ایرانی قره برون .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
طبیعی ،امید .1381 .اثر تغذیه آ رتمیای غنی شده با اسیدهای چرب بلند زنجیره بر روی رشد ،بازماندگی و مقاومت پست الرو
میگو سفید هندی در برابر تنش شوری .پایان نامه کارشناسی ارشد شیالت.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .ایران.
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