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  الرو تغذیه آغازین در و ناپلی آرتمیا   (Daphnia magna)اگنا دافنی م بکارگیري
  Brandt and Ratzeburg, 1833 Acipenser guldenstaedtii چالباشماهی 

  

 3نورمحمد مختومی و 2، سمیرا جعفریان*1اله جعفریانحجت

کارشناسی تکثیر و پرورش  دانشجوي2، طبیعی، دانشگاه گنبد کاووسشیالت، دانشکده کشاورزي و منابع دانشیار گروه1
ارشد بیولوژي، کارگاه تکثیر و کارشناس3، ماهی، دانشکده شیالت و مرتع، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی آقال
  9/2/92تاریخ پذیرش: ؛      13/12/91تاریخ ارسال: 

   چکیده
غذاي زنده شامل دافنی  3ماهی چالباش در شروع تغذیه فعال، با استفاده از  روزه با الرو 28اي آزمایش تغذیه

بار تغذیه در روز انجام  6درصد وزنی آرتمیا) طی  50درصد وزنی دافنی و  50( ماگنا، آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها
  اهی در سه تیمارشد. الروهاي سالم ماهی چالباش از مرکز ماهیان خاویاري مرجانی تهیه شدند. الروهاي م

)A،D   وD+A(  تکرار 3با )ترتیب درصد وزن بدن در روز، به 30ریزي شده، بر پایه ماهی در هر حوضچه) برنامه 100
 50/233/35از ناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی و مخلوط آنها تغذیه شدند. میانگین وزن اولیه بدن الروهاي ماهی

طور ͏تر بود. این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی اجرا شد. ماهیان بهعدد در لی 2گرم و تراکم آنها میلی
(ابتدا و انتهاي آزمایش)،  هاي ماهیانفرادي در شروع و پایان آزمایش وزن شدند. ترکیب تقریبی الشه نمونه

درصد)  16/9( هدرصد) و چربی خام الش 68/75( ناپلی آرتمیا، دافنی و مخلوط آنها تعیین شد. بیشترین پروتئین
دست آمد و اختالف به A(الرو ماهی تغذیه شده با مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنی) و  D+Aترتیب در تیمارهاي به

 درصد)، کارآیی ابقاء چربی 29/72( ). باالترین کارآیی ابقاء پروتئین05/0P( ها مشاهده شدداري بین تیمارمعنی
حداقل نسبت کارآیی  که آمد. در حالیدست به D+A درصد) در تیمار 81/44( درصد) و کارآیی ابقاء انرژي 61/14(

نشان داده شد. نتایج مشاهدات حاضرثابت  Dو  Aترتیب در تیمارهاي ) به83/0( ) و کارآیی انرژي18/6( پروتئین
 برداري الرو ماهی چالباش در استفاده از غذاي زنده، متفاوت است.کرد که توانایی بهره

  

 1: ماهی چالباش، دافنی، ناپلی آرتمیا، نسبت کارآیی پروتئینکلیدي هايواژه

                                                             
  hojat.jafaryan@yahoo.comمکاتبه: مسئول *
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 مقدمه 
ماهیان خاویاري بوده که در سال به ارزش ي هااز گونه )Acipenser guldenstaedtii( ماهی چالباش    

 هايگزارشاساس  بر. )Çelikkale et al., 2002(بندي شد ي در حال انقراض طبقههادر گروه گونه 1996
دچار آسیب شدید شده  هااز سایتس در بین ماهیان خاویاري، ماهی چالباش بیشتر از دیگر گونهرسیده 

در این میان، تکثیر مصنوعی و پرورش الروها و نوزادن این ماهیان و توجه  .)Shields et al., 2011( است
بازسازي ذخایر این ماهیان  خاص به تغذیه اولیه و الگوي رشد آنها یکی از مهمترین موارد قابل توجه در

  . )Billard and Lecointr, 2001( آیدبه شمار می
خصوص ماهیان دریایی، باعث اندازه کوچک و عملکرد نسبتا ضعیف هضم در الروهاي ماهیان و به     
 موردمناسب باشد. از این رو، در این ها براي تغذیه اولیه آنها ناها، ریزجیرهشود که براي اغلب گونهمی

هاي زنده نظیر: روتیفر، دافنی و آرتمیا است که در تغذیه اولیه تنها راه حل مورد نظر، استفاده از طعمه
 .)Segner et al., 1994( کار می رودالروها به عنوان غذاي زنده به

 Conceição( هاي پرورشی از غذاهاي طبیعی استفاده نمایندآبزیان پرورشی تمایل دارند که در محیط     

et al., 2007( .کارگیري غذاهاي زنده نظیر دافنی و آرتمیا در الروهاي هاي بهیکی از مهمترین جنبه
شوند، رفتار شکارچی منظور بازسازي ذخایر پرورش داده میماهیانی که جهت رها سازي به منابع آبی به

ه آبزیان تمایل زیادي به استفاده هاي اخیر بیشتر متخصصان تغذیدر آنها است. با توجه به اینکه در سال
ا هها در تغذیه الروهاي ماهیان دارند، به علت تغذیه نکردن برخی از الروهاي ماهیان از ریزجیرهاز ریزجیره

اي گري این الروها، هنوز هم استفاده از غذاهاي زنده جایگاه ویژهو نیز به منظور تحریک خوي شکارچی
  . )Shields et al., 2011(د در پرورش الروي این ماهیان دار

ي دستی تغذیه هاوانند از جیرهتز آنجا که بسیاري از الروهاي تاس ماهیان در دوران الروي نمیا
کنند، با توجه به قابلیت باالي آنها در مصرف غذاهاي زنده، عموماً از ناپلیوس آرتمیا و همچنین دافنی 

هاي زنده به تأمین مقدار کافی . کارآیی این طعمهشودیم جهت تغذیه آغازین و دوره الروي آنها استفاده
 ,.Naess et al(براي رشد نمو الرو ماهیان، بستگی دارد از اسیدهاي آمینه و اسیدهاي چرب غیر اشباع 

1995( . 
در پرورش الروي تاس ماهیان، رشد بطئی الرو ماهی همراه با تلفات زیاد آنها از جمله مهمترین موارد     

هدف در پرورش الروي ماهی تاس ماهیان،  مهمتریناز این رو، . )Giri et al., 2002(ا است زمشکل
هاي این ماهیان را در تغذیه اولیه افزایش هایی است که بتوان از طریق آن قابلیتیابی به تکنیکدست

رداري از مواد مغذي باي الرو ماهی چالباش در بهرهدر این میان، مطالعه تغذیه. )Giri et al., 2002( داد
   اي دارد.اهمیت ویژه )Artemia urmiana(و آرتمیا اورمیانا  ).Daphnia sp( دافنی
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 ,.Jafaryan et al( عنوان غذاي زنده جهت تغذیه الرو تاس ماهی ایرانیبه ،)D. magna( دافنی ماگنا

 اي باالیی داردي تغذیههایتقابل، )Oncorhynchus mykiss(کمان آالي رنگینو الروهاي ماهی قزل )2007
)Jafaryan et al., 2008 .(  

  تغذیه شده با ناپلی آرتمیا ارومیانا )Acipenser persicus( الروهاي تاس ماهی ایرانی
)Artemia urmiana( نشان داد که این ماهی میل زیادي به مصرف ناپلی آرتمیا دارد )Jafaryan et al., 

2007a(  . در تغذیه الروهاي فیل ماهیهمچنین ناپلی آرتمیا )Huso huso( اي نشان داد که عملکرد تغذیه
 ). Jafaryan et al., 2007b( مناسبی دارد
یل الرو ماهی چالباش در بهره برداري ازمواد مغذي ناپلی آرتمیا ارزیابی پتانس برايحاضر  پژوهش

کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري روزه در  28و  در یک دوره طراحی اورمیانا، دافنی و مخلوط آنها،  
  شهید مرجانی گرگان اجرا شد.

  
  هامواد و روش

د. ش تهیهاز مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزي ارومیه این مطالعه در  آرتمیا اورمیانا هايسیست    
لیتر  اي قیفی شکل با حجم یکظروف شیشهبه کارگیري  باشده کپسول زدایی هاي تخم گشایی سیست

گرم در لیتر در  5با تراکم  شده، زداییها کپسولسیست. انجام پذیرفت) ppt30( با استفاده از آب دریا
و هوادهی شدید انکوباسیون  لوکس) 2000( شرایط نوري ،گراددرجه سانتی 30در دماي اي ظروف شیشه

شده،  جدا اهز سیستای شده هاي تخم گشایناپلی ،ساعت 24 بعد از. )Gomez- Gil et al., 1998( شدند
همچنین دافنی ماگنا از استخرهاي پرورشی مرکز تکثیر  دند.شمیکرون، سیفون 120با چشمه  از صافی

قال تهیه، پس از صید و جداسازي از گیاهان آبزي، و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی آق
ل شده، اي ویس منتقتورهاي شیشهي پالستیکی به انکوباهاشستشوداده شد. سپس با استفاده از سطل

درجه  19±1دماي  و )Michels and Mesters, 1998( مربعوات بر هر متر 10نوري تحت شرایط 
میا دافنی ماگنا، ناپلی آرت آنالیز الشه تا زمان مصرف براي الروهاي ماهی نگهداري شدند. برايگراد سانتی

ه ارسال شد و مورد تجزی آزمایشگاه به هایینمونهاده چالباش، اورمیانا، مخلوط آنها و الرو تازه به تغذیه افت
قرار گرفت. در این آزمایش از الروهاي ماهی چالباش پس از جذب کیسه زرده، با میانگین وزنی 

68/355/34 تیمار آزمایشی جهت این  3متر استفاده شد. میلی 86/18±10/1گرم و طول کلمیلی
تصادفی به اجرا درآمد. الروهاي ماهی  ش در قالب یک طرح کامالًمنظور در نظر گرفته شد و آزمای

تیمار دافنی الروهاي ماهی از دافنی  چالباش از ناپلی آرتمیا اورمیانا در تیمار آرتمیا تغذیه نمودند. در
ماگنا تغذیه کردند. همچنین در تیمار مخلوط دافنی و آرتمیا، الروهاي ماهی از مخلوط ناپلی آرتمیا 

درصد وزنی تغذیه شدند. سیستم پرورشی الروهاي ماهی چالباش  50نا و دافنی با نسبت مساوي اورمیا
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تکرار  3انتخاب و براي هر یک از تیمارها،  لیتر 50حجم آبگیري  پالستیکی، هر یک باحوضچه  12شامل 
جریان آب یک  قطعه در هر لیتر و با 2به میزان   هادر نظر گرفته شد. تراکم الرو ماهی در این حوضچه

ساعت تاریکی، در سالن و نیرو 12ساعت روشنایی و  12لیتر در دقیقه، هوا دهی ثابت و شرایط نوري 
نوبت و به  6شدند. الروهاي ماهی در تمامی تیمارهاي آزمایشی، روزانه در  کارگاه شهید مرجانی جایابی

ماهی روسی در تمامی تیمارها به ساعت تغذیه شدند. نرخ تغذیه روزانه الروهاي تاس  4فاصله زمانی 
 .(Shabanpoor, 1998)ي ذکر شده صورت پذیرفت هادرصد وزن توده زنده بدن، از زئوپالنکتون 30میزان 

آوري  میکرون، جمع 120ي با اندازه چشمه هامقادیر غذاي خورده نشده در هر تیمار با استفاده از توري
جام مقدار غذاي خورده شده توسط الروهاي در هر تیمار، و از کل وزن غذاي عرضه شده کسر شد و سران

  محاسبه شد.
قطعه از الروهاي  10روز تعداد  7در طول دوره آزمایش به فاصله هر  :ي ماهیهاسنجی الروزیست
 برداري و میانگین طول و وزن آنها با استفاده از کولیس با دقتتصادفی از هر حوضچه نمونهطور بهماهی 

گیري و ثبت شد. الروهاي ماهی پس از اندازه گرممیلی 01/0دقت  ترازوي دیجیتالی با متر ومیلی 01/0
  ي مربوطه برگردانده شدند.هابیومتري به حوضچه

 حوضچه فایبرگالسقطعه الرو ماهی از هر  50در انتهاي دوره آزمایش تعداد : ايمعیارهاي تغذیه
، مقدار AOAC1د شدند. مطابق با استاندار فرستادهمایشگاه به آزفریزر پس از انجماد در  ،بردارينمونه

کجلدال روش میکرو ساخت کشور سوئیس) و به 1030دستگاه کجلتیک (مدل  پروتئین خام با استفاده از
چربی خام مطابق با تعیین شد. همچنین، نیتروژن، درصد  16 و با تعیین مقدار نیتروژن کل و بر اساس 

، انرژي خام با استفاده (مدل تکاتور ساخت کشور سوئد) رگیري دستگاه سوکسلهکاو با به روش سوکسله
 طوربه، رطوبت و ماده خشک الشه (مدل میلتون روي ساخت کشور آمریکا) از دستگاه بمب کالریمتر

تعیین شد. (مدل بیندر ساخت کشور آلمان)  در آونساعت  24مدت وزنی بعد از انجماد خشک براي 
(مدل هریوس ساخت کشور  فنی و الروهاي ماهی نیز از طریق سوزاندن آنها در کورهخاکستر الشه دا

اي الروهاي ماهی گراد تعیین گردید. پس از آن، برخی از پارامترهاي تغذیهدرجه سانتی 600آلمان) در 
ایی و ضریب تبدیل غذنسبت کارآیی پروتئین و چربی،  ،چربیو  ارزش تولید پروتئینچالباش از جمله 

  د.شکارآیی تغذیه، محاسبه 
تغذیه الروهاي تاس ماهی  آمده در ارتباط با معیارهاي رشد ودست بهي هاادهد :تجزیه و تحلیل آماري

  زارافتصادفی و با استفاده از نرم واریانس یکطرفه، در قالب طرح کامالً ، با استفاده از آنالیزایرانی
SPSS-16  تجزیه و تحلیل آماري شد.05/0و بر اساس آزمون دانکن در سطح ،   

                                                             
1- Association of Official Analytical Chemists  
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  نتایج
مقادیر ترکیبات بیوشیمیایی الرو ماهی چالباش در مرحله شروع تغذیه آغازین و همچنین  1در جدول     

  دافنی ماگنا، ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها  آمده است. 
  

  یاتغذیه آغازین، دافنی ماگنا و ناپلی آرتم. مقادیر تقریبی ترکیبات شیمیایی الشه الرو ماهی چالباش در مرحله 1 جدول
جانور آبزي                

  ترکیب الشه
  الرو ماهی جالباش

  ناپلی آرتمیا در  دافنی ماگنا  در شروع تغذیه آغازین
  1مرحله اینستار 

مخلوط دافنی ماگنا و 
  ناپلی آرتمیا

  17/4±32/49 69/6±83/56  14/2±68/39  36/56±23/7 خام (درصد) پروتئین
  89/2±48/22  26/2±20/21  70/3±99/24  76/4±02/8  (درصد) چربی خام
  23/332±24/4721  59/198±49/4727  20/205±24/4805  45/309±17/4491  (کالري بر گرم) انرژي خام

  59/0±99/6  43/1±09/9  25/0±99/4  65/1±87/15  (درصد) ماده خشک
  67/8±18/94 57/4±91/90  45/7±01/95  13/84±42/5  (درصد) رطوبت

  39/3±8/14  08/0±75/3  6/2±15/28  - (درصد) خاکستر
  
تغذیه الرو ماهی چالباش از ناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی ماگنا و مخلوط  نشان داد که پژوهشنتایج این     

 آمده است. 2 آنها توانست ترکیبات بیوشیمیایی الشه این ماهی را تغییر دهد. این تغییرات در جدول
 آمده در الروهاي تغذیه شده از ناپلی آرتمیا مشاهده شد. ماده خشک الشهدست بهوزن نهایی بیشترین 

سه در مقای هاي تغذیه شده با دافنی و همچنین مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنیدر تیمار ماهی چالباش الرو
  نشان دادندداري را اختالف معنی تغذیه شده از ناپلی آرتمیاتیمار  ي ماهی چالباش دربا الروها

 )05/0P .(تغذیه شده با ناپلی آرتمیا تیمار  يالروها اي دراین معیار تغذیه کمترین متوسط  
) 05/0P( يدارمعنی دیگر اختالفتیمار آزمایشی دو که در  . در حالیآمد دستبه) درصد 45/8 21/0±(

) در تیمار تغذیه درصد 68/75±26/0( بیشترین متوسط پروتئین خام الشه الروهاي ماهی مشاهده نشد.
دیده شد که با دو تیمار آزمایشی دیگر اختالف  دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا اورمیانا شده با مخلوط

   .)05/0P( داري را نشان دادمعنی
اي الرو ماهی چالباش تغذیه شده از ناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی ماگنا و برخی از معیارهاي تغذیه    

 طوربهآمده است. نتایج نشان داد که نسبت کارآیی پروتئین  3ی و ناپلی آرتمیا در جدول مخلوط دافن
باالترین طوري که به. )05/0P( داري داشتداري در هر سه تیمار آزمایشی با یکدیگر اختالف معنیمعنی

آمد و دست به 09/10میزان این معیار رشد در الروهاي ماهی چالباش تغذیه شده از دافنی ماگنا معادل 
   در تیمار آزمایشی تغذیه با ناپلی آرتمیا اورمیانا تعیین شد. 18/6کمترین آن معادل 
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  تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی الشه الرو ماهی جالباش در تیمارهاي تغذیه اي مختلف. 2جدول 
  ترکیب الشه 

  
  تیمارهاي آزمایشی

وزن نهایی 
بدست آمده 
  (میلی گرم)

ماده خشک 
  (درصد)

 پروتئین خام
  (درصد)

 چربی خام
  (درصد)

  انرژي خام
 (کالري بر

  گرم)

رطوبت 
  (درصد)

خاکستر 
  (درصد)

  a100±815 b21/0±45/8  b42/0±37/73  a25/0±16/9  a30±4843  a86/0±33/90  a95/0±73/8  تغذیه با ناپلی آرتمیا
  c80±510 a18/1±43/10  b29/0±21/73  b14/0±77/6  b22±4623  a6/0±70/90  b10/1±35/7  تغذیه با دافنی

  b108±766 a90/0±54/11  a 26/0±68/75  b19/0±15/7  b48±4563  b27/1±00/88  b15/1±55/7  تغذیه با دافنی و آرتمیا
  ).P>05/0حروف التین غیر مشترك در هر ستون،  نشانه معنی دار بودن می باشد (

  
 تمیا اورمیانا، میزان باالتري داشتنسبت کارآیی چربی الروهاي ماهی در تیمار تغذیه شده با ناپلی آر

 تعیین شد که با تیمار تغذیه شده از مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا 58/16و ارزش عددي آن معادل 
در حالی که بین دو تیمار آزمایشی تغذیه شده از . )05/0P( داري را نشان داد) اختالف معنی68/8(

  .)<05/0P( داري دیده نشدمعنیناپلی آرتمیا اورمیانا و دافنی ماگنا اختالف 
 نتایج مربوط به مقدار نسبت کارآیی انرژي الروهاي ماهی چالباش نشان داد که کمترین میزان آن

) در الروهاي ماهی 91/0( ) در تیمار آزمایشی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا و بیشترین آن74/0(
آرتمیا تغذیه کرده بودند. بین هرسه تیمار آزمایشی آمد که از مخلوط دافنی و ناپلی دست بهچالباشی 

  . )05/0P( داري مشاهده شدمذکور اختالف معنی
الروهاي ماهی چالباش در تیمارهاي آزمایشی مختلف در ابقاء پروتئین، کارآیی متفاوتی داشتند.     
ه اي در الروهاي ماهی تغذینتایج نشان داد که بهترین عملکرد در ارتباط با این معیار تغذیه که طوري به

درصد تعیین  29/72آمده است که در سطحی معادل به دست شده با مخلوط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا 
درصد) تعیین شد. بین دو تیمار  30/36شد. کمترین این معیار در الروهاي تغذیه شده با ناپلی آرتمیا (

  .)<05/0P(داري مشاهده نشد الف معنیتغذیه با دافنی و مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا اخت
کارآیی کمتري داشتند؛  ابقاء چربی، تغذیه از دافنی ماگنادر تیمارهاي تحت  ي ماهی چالباشالروها    
در این تیمار تعیین گردید. مقدار کارآیی  درصد 92/9طوري که حداقل این معیار تغذیه اي معادل به

) درصد 61/14را ( وط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا باالترین سطحابقاء چربی در تیمار تغذیه شده با مخل
  .)05/0P( دار مشاهده شدداشت. بین هر سه تیمار آزمایشی اختالف معنی

   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-218-en.html


  ...الروتغذیه آغازین در و ناپلی آرتمیا   (Daphnia magna)دافنی ماگنا  بکارگیري 

75 

  تغییرات معیارهاي تغذیه اي الرو ماهی چالباش در تیمارهاي مختلف آزمایشی -3جدول 
  ايمعیار تغذیه

  
  تیمارهاي آزمایشی

نسبت کارآیی 
  پروتئین

نسبت کارآیی 
  چربی

نسبت کارآیی 
  انرژي

  کارآیی ابقاء
  (درصد)پروتئین

ارآیی ابقاء ک
  چربی (درصد)

کارآیی ابقاء 
  انرژي (درصد)

  c52/0±18/6  a33/1±58/16  c06/0±74/0  b 03/4±30/36  b02/2±04/12  c8/2±13/28  تغذیه با ناپلی آرتمیا
  a06/1±09/10  a 12/2±03/16  b10/0±38/0  a 68/6±89/70  c 06/1±92/9  b1/4±72/36  تغذیه با دافنی

  b 69/0±65/8  b 95/0±68/8  a08/0±91/0  a 24/8±29/72  a 20/1±61/14  a3/5±81/44  تغذیه با دافنی و آرتمیا
 ).P>05/0باشد (دار بودن میحروف التین غیر مشترك در هر ستون، نشانه معنی

        هگرم وزن بدست آمد نسبت کارآیی پروتئین =  گرم پروتئین خورده شده /
  هگرم وزن بدست آمد نسبت کارآیی چربی = گرم چربی خورده شده /

  ه        گرم وزن بدست آمد خورده شده / انرژي کیلوژول=  انرژينسبت کارآیی 
 ]گرم پروتئین ابقاء شده گرم پروتئین خورده شده / ×[ 100  = پروتئین کارآیی ابقاء
            ]ابقاء شده چربیگرم  خورده شده / چربیگرم  ×[  100  =    چربی کارآیی ابقاء
  ]ابقاء شده کیلوژول انرژي خورده شده / کیلوژول انرژي ×[  100 =    انرژي کارآیی ابقاء

  
   بحث

هاي فرموله شده براي تغذیه الروهاي ماهیان پرورشی، ههاي اخیر در تولید جیررغم پیشرفتعلی
. از سوي لیه اغلب ماهیان در دوره الروي، غذاهاي زنده اهمیت بسیار باالیی دارندهنوز هم براي تغذیه او

  دیگر، دانستن نیازهاي غذایی الروهاي ماهی بسیار مهم است.
درصد) در تیمار تغذیه شده از ناپلی  16/9بیشترین سطح چربی خام الشه الروهاي ماهی چالباش (

رغم اینکه میزان چربی خام آن نسبت به دو شه ناپلی آرتمیا، علیآمد. با توجه به آنالیز الدست به آرتمیا
آمده در الشه الرو ماهی باالتر از دو گروه دیگر  دستبهترکیب غذاي زنده دیگر پایین است، چربی خام 

) دریافتند که در الرو 2008( آمده از این پژوهش، جعفریان و همکاران دستبهدر مشابهت با نتایج بود. 
که از سه نوع غذاي زنده شامل ناپلی آزتمیا اورمیانا، دافنی زمانی)، Acipenser stellatus( ون برونماهی از

در الروهاي تغذیه درصد  76/8ماگنا و مخلوط آن دو تغذیه شد، باالترین میزان چربی خام الشه معادل 
ذیه شده با ناپلی آرتمیا آمد. همچنین در الروهاي فیل ماهی تغ دستبهشده با ناپلی آرتمیا اورمیانا 

 Jafaryan et al., 2007b; Jafaryan et(آمد  دستبهدرصد  67/2اورمیانا مقدار چربی خام الشه معادل 

al., 2010b( .ي گوارشی الرو ماهی، یکی از موارد قابل توجه میزان هادر این خصوص، افزون بر آنزیم
م و جذب تري در هضالرو ماهیان عموما ظرفیت ضعیفشد. باتواند میفعالیت آنزیم لیپاز ناپلی آرتمیا نیز 

هاي بدن طعمه زنده نقش بسیار مهمی در هضم مواد غذایی ترکیبات غذایی پیچیده دارند. بنابراین، آنزیم
علمی کمتري درباره  8هاي گزارش. )Conceicao et al., 2007( اي آنها داردخورده شده و عملکرد تغذیه

هاي گوارشی الرو تاس ماهیان و همچنین ماهی چالباش وجود دارد. جعفریان و فعالیت ویژه آنزیم
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  IU/mgنشان دادند که فعالیت آنزیم لیپاز در ناپلی آرتمیا در سطح  )a 2009و a 2007،2006(همکاران 

protein 3367/1 ًیکی از دالیل عملکرد موفق الروهاي ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا  است. احتماال
نسبت به دو ترکیب غذاي زنده دیگر، باال بودن میزان فعالیت آنزیم لیپاز در آنها است که در هضم و 

 که عملکرد الروهاي گذار است. در حالیجذب چربی خام ناپلی آرتمیا در دستگاه گوارش این ماهی تأثیر
 سطح خود قرار داشت کهترین پایینبرداري از پروتئین خام الشه ناپلی آرتمیا اورمیانا در ماهی در بهره

پایین بودن سطح فعالیت آنزیم پروتئاز ناپلی آرتمیا، یکی از دالیل این امر است. در خصوص دافنی نیز 
)، 2005( یکی از موارد قابل ذکر، احتمال پایین بودن سطح فعالیت این آنزیم است. کومار و همکاران

گزارش کردند.  IU/mg protein  40/0در حدود) sp aphniaD.( میزان فعالیت ویژه آنزیم لیپاز را در دافنی
 IU/mg  proteinدر تحقیقات صورت گرفته میزان فعالیت آنزیم پروتئاز در ناپلی آرتمیا اورمیانا معادل 

 Jafaryan, 2006; Jafaryan et al., 2006; Jafaryan et al., 2007a; Jafaryan( ذکر شده است 1007/0

et al., 2009a.( حال، مخلوط دافنی ماگنا و آرتمیا اورمیانا در تغذیه الرو ماهی چالباش احتماال  ه هرب
توانسته است به صورت مکمل عمل کند و در مشارکت با یکدیگر، فعالیت این آنزیم را باال برده، در نتیجه 

  فرآیند هضم چربی را در دستگاه گوارش الروهاي این ماهی بهبود بخشد.  
 که الروهايذایی زنده، دافنی ماگنا داراي باالترین سطح انرژي خام بود. در حالیبین سه ترکیب غ

ماهی چالباش تغذیه شده از آن، سطح باالیی از انرژي خام الشه نداشتند. باالترین سطح انرژي خام در 
ارآیی ي و ککه نسبت کارآیی انرژآمد، در حالی دستبهالروهاي ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا 

از  یکیابقاء انرژي در الروهاي ماهی تغذیه شده از مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا عملکرد بهتري داشت. 
دالیل باال بودن انرژي خام الشه الروهاي ماهی در این تیمار، باال بودن سطح چربی خام الشه در آنها 

ز تغذیه انتایج نشان داد که  دارد.است. اصوال انرژي الشه با میزان چربی خام آن همبستگی مثبتی 
خصوص کارآیی ابقاء در  الروهاي ماهی چالباش راعملکرد  مخلوط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا توانست

که این معیار در الروهاي تغذیه شده با ناپلی  حالی دهد. در ءارتقادرصد)  81/44( انرژي به باالترین سطح
درصد) رسید. هر سه تیمار آزمایشی با یکدیگر اختالف  13/28( ترین سطحآرتمیا اورمیانا به پائین

  .)05/0P( داري را نشان دادندمعنی
دریافتند که  )Jafarial et al., 2009b( هاي این پژوهش، جعفریان و همکاراندر مشابهت با یافته

 متفاوت است. کامالً اي الرو فیل ماهی در استفاده از دافنی، ناپلی آرتمیا و مخلوط آنهاعملکرد تغذیه
آمد.  دستبهبهترین نتیجه در خصوص انرژي در الروهاي فیل ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا اورمیانا 

برداري از یک اي الروهاي ماهیان در بهرهدهد که عملکرد تغذیههرحال برخی از تحقیقات نشان میبه
هاي گوارشی نظیر آمیالز، یایی، میزان آنزیمنوع غذاي زنده به عواملی همچون میزان ترکیبات بیوشیم

ي گوارشی دستگاه گوارش الرو ماهی نیز تا حد هالیپاز و پروتئاز بستگی دارد و سطوح فعالیت ویژه آنزیم
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. دستاوردهاي این )Conceicao et al., 2007( زیادي در هضم و جذب غذاي زنده خورده شده مؤثر است
 ,Jafaryan( هاي مختلف دیگر در خصوص الرو تاس ماهی ایرانیي پژوهشهاپژوهش و مقایسه آن با یافته

 Jafaryan et al., 2009b; Jafaryan( ، الرو فیل ماهی)Jafaryan et al., 2011( ، ماهی ازون برون)2006

et al., 2010(تاس ماهی روسی ، )Memis et al., 2009( و الرو تاس ماهی ایرانی )Hafezieh et al., 

برداري از منابع غذایی زنده نشان داد که الروهاي تاس ماهیان و به ویژه ماهی چالباش در بهره، )2010
 باشد. هاي خود ماهی میمختلف، تابع ترکیبات بیوشیمیایی آن و قابلیت

چند بیشترین میزان پروتئین خام الروهاي ماهی در تیمار تغذیه شده با مخلوط دافنی و ناپلی  هر
آمده از ماهی به ازاء هر واحد از  دستبهبت کارآیی پروتئین که از نسبت هر واحد وزنی آرتمیا بود، نس

پروتئین غذاي زنده خورده شده محاسبه می شود، در تیمار تغذیه شده از دافنی ماگنا سطح بیشتري 
ارآیی کداشت. در مغایرت با نتایج این پژوهش، الرو تاس ماهی ایرانی تغذیه شده با دافنی ماگنا نسبت 

) و مخلوط دافنی و 02/4( ) در مقایسه با الروهاي تغذیه شده از ناپلی آرتمیا43/1( را پروتئین کمتري
الروهاي ماهی چالباش در خصوص کارآیی  حالی که. در )Jafaryan et al., 2009c() 22/4( آرتمیا داشت

ماهی که از اختالف پروتئین خام ابقاء پروتئین که که میزان پروتئین خام ابقاء شده در الشه الروهاي 
آید، نسبت به پروتئین خام غذاي زنده الشه الروهاي ماهی در ابتدا و انتهاي دوره آزمایش بدست می

دهد که نسبت بیشتري از پروتئین خام درصد) بود و این نشان می 29/72( خورده شده، در سطح باالتري
سازي در بدن الرو ماهی چالباش است. در ابل ذخیره(مخلوط دافنی و آرتمیا) ق غذاي زنده خورده شده

 سازي در بدنبا وجود باال بودن سطح میزان پروتئین خام در الشه ناپلی آرتمیا، روند ذخیره حالی که
هاي این درصد) داشت. در مشابهت با یافته 30/36( الرو ماهی چالباش تغذیه شده از آن، نسبت کمتري

درصد) در  25/12( برون نشان دادند که باالترین نسبت کارآیی پروتئینپژوهش، الروهاي ماهی ازون 
درصد) و بیشترین کارآیی  68/75الروهاي ماهی تغذیه شده با دافنی و بیشترین میزان پروتئین خام (

 Jafaryan(درصد) را در تغذیه با مخلوط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا اورمیانا داشتند  00/94( ابقاء پروتئین

et al., 2011(ي علمی نشان می دهد که الرو ماهی چالباش و ماهی ازون برون در ها. مقایسه این یافته
 برداري از غذاهاي زنده ذکر شده عملکرد مشابهی دارند. بهره

باالترین میزان نسبت کارآیی چربی نیز در الروهاي ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتمیا مشاهده شد. در 
ن میزان کارآیی ابقاء چربی در الروهاي تغذیه شده از مخلوط دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا که باالتریحالی

آمد. الروهاي ماهی چالباش تغذیه شده از ناپلی آرتمیا و دافنی نشان دادند که در خصوص  دستبه
از چربی کارآیی ابقاء چربی عملکرد باالیی دارند. در این الروها مشخص شد که به ازاي هر واحد وزنی 

که در ارتباط با آمده است. در حالی دستبهخام غذاي زنده خورده شده، میزان وزن بیشتري از ماهی 
کارآیی چربی ابقاء شده، الروهاي ماهی تغذیه شده با مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا عملکرد بهتري داشتند. 
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الروهاي ماهی که از اختالف انرژي الشه دهد که میزان انرژي خام ابقاء شده در الشه این یافته، نشان می
آید، نسبت به انرژي خام غذاي خورده شده باال می دستبهالروهاي ماهی در ابتدا و انتهاي دوره آزمایش 

بوده، در نتیجه مقادیر باالتري از انرژي خام موجود در الشه مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیاي خورده شده 
بدن آنها ذخیره شده است. با توجه به اینکه ترکیبات تقریبی الشه توسط الروهاي ماهی چالباش در 

آمده  دستهبناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی و نیز مخلوط آنها با یکدیگر متفاوت بود، بر همین مبنا، نتایج 
   .داري داشتندتفاوت معنی

وسط الرو ماهی چالباش و برداري از ناپلی آرتمیا تیکی از دالیل عملکرد بهتر در افزایش میزان بهره
افزایش کارآیی ابقاء چربی، عملکرد آنزیم لیپاز دستگاه گوارش این ماهی است؛ ولی تاکنون گزارشی در این 

ز را به اثبات برساند. در برخی ا هاتواند بسیاري از این یافتهخصوص ارائه نشده است و تحقیقات بعدي می
فعالیت آنزیم لیپاز نسبت به آنزیم پروتئاز باالتر است. در این دهد که ماهیان، شواهد علمی نشان میتاس

نشان  )Jafaryan et al., 2006; Jafaryan et al., 2007a; Jafaryan et al., 2012( باره، جعفریان و همکاران
ماهی ایرانی در مرحله شروع هاي گوارشی لیپاز و پروتئاز در الرو تاسدادند که که سطوح فعالیت آنزیم

که الروهاي این ماهی بود و زمانی IU/mg  protein 045/0و  IU/mg  protein 52/1ترتیب غذیه فعال بهت
از ناپلی آرتمیا تغذیه شدند، در ابقاء چربی کارآیی باالیی داشتند. همچنین این الروها در افزایش میزان 

اند؛ ر بودهتدو تیمار غذایی دیگر موفقپروتئین خام الشه در تغذیه از مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا نسبت به 
که مقدار  درصد رسید. در حالی 68/75میانگین میزان پروتئین خام الشه به سطحی معادل  کهطوريبه

پروتئین خام الشه الروهاي ماهی تغذیه شده از ناپلی آرتمیا اورمیانا با وجود باال بودن میزان پروتئین خام 
هی دهد توانایی الروهاي ماکیب غذایی دیگر، از آنها کمتر بود و این نشان میناپلی آرتمیا نسبت به دو تر

سازي پروتئین الشه در زمان تغذیه از ناپلی آرتمیا، کمتر است. در یک پژوهش، الروهاي چالباش در ذخیره
ه آن الش میزان پروتئین و چربی خام کهطوريبهتاس ماهی ایرانی از ناپلی آرتمیا اورمیانا تغذیه شدند؛ 

  ).Jafaryan et al., 2006( درصد تعیین گردید 67/2و  93/67ترتیب به
هاي مختلف ماهی با توجه به مکانیزم هضم و جذب غذا و نیز دارا بودن سطوح مختلفی هرحال گونهبه     

 تندبرداري از غذاهاي زنده داشهاي گوارشی، عملکردهاي متفاوتی در نرخ بهرهاز فعالیت ویژه آنزیم

)Conceicao et al., 2007(در این باره، جعفریان و همکاران . )نتایج مشابهی در تغذیه الرو تاس 2012 ،(
رسید. همچنین، درصد  08/77ماهی ایرانی از دافنی ماگنا به دست آوردند و میزان پروتئین خام الشه به 

رو تاس ماهی ایرانی تغذیه شده از ) در ارتباط با میزان پروتئین خام الشه ال2010( حافظیه و همکاران
دست آوردند. این پژوهشگران، دریافتند که میزان پروتئین خام الشه به سوییهمآرتمیا اورمیانا نتایج 

 93/69روزه به سطحی معادل  20الرو تاس ماهی ایرانی در تغذیه از ناپلی آرتمیا اورمیانا در یک دوره 
که در مقایسه ) در سطح کمتري بود. در حالیدرصد 37/73( اشرسید که نسبت به الرو ماهی چالبدرصد 
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) در ابقاء میزان چربی درصد 16/9( با نتایج مطالعات این پژوهشگران، الرو ماهی چالباش عملکرد کمتري
  ) داشت.درصد 37/17( خام الشه نسبت به الرو تاس ماهی ایرانی

متفاوتی از تغذیه الروهاي ماهی چالباش  توان بیان کرد که عملکردهايگیري کلی میدر یک نتیجه
آمد. همچنین نتایج نشان داد که الروهاي ماهی دست بهبا ناپلی آرتمیا، دافنی ماگنا و مخلوط آنها 

چالباش تغذیه شده از مخلوط دافنی ماگنا و آرتمیا اورمیانا در ارتباط با معیارهاي کارآیی ابقاء پروتئین، 
  مار دیگر عملکرد بهتري داشتند. چربی و انرژي نسبت به دو تی
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