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  یافته کوتاه علمی
  

  یروس یماهتاس بچه يمطالعه عملکرد رقم بند
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833   

  رشد آن يها از شاخص یبرخ بر
  

  3، بهرام فالحتکار*2خارا ین، حس1 یفاطمه همت

  ارشد شیالت، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد آسالمی، الهیجان، ایران آموخته کارشناسی دانش1
  یرانا یجان،اله ی،دانشگاه آزاد اسالم یجان،واحد اله یالت،گروه شانشیار د2

  ایران ،گیالن، صومعه سراگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه استاد 3
  

  10/3/95یرش: پذیخ تار  ؛  26/11/94یخ ارسال: تار
  چکیده

) در دو گروه A. gueldenstaedtiiچالباش ( یانماهدر بچه يعملکرد رقم بند یمطالعه حاضر با هدف بررس
منظور  بدین. گرفت صورت قطعه 189تعداد  به مجموع در گرم 24/489±68/25 و 75/245± 97/20یوزن
 یاز هر دو گروه وزن ترکیبیکوچک، بزرگ و  هاي	اندازه یشیبه سه گروه آزما یطبا مح يپس از سازگار یانماه

 انجام شد.هفته  8بر حسب اشتها سه بار در روز به مدت  تغذیه  ند.شد یمکوچک و بزرگ با سه تکرار تقس
درصد  يهادر شاخصتفاوتی نشان داد که  یجتا. نگرفتبار انجام  یکرشد هر دو هفته  يفاکتورها یريگاندازه

. در وجود نداردنشده  يمخلوط رقم بند یانشده با ماه يرقم بند یاناز ماه روهدو گ ینب یتبقاء و شاخص وضع
 یینها یوماسو ب ییغذا یلتبد یبضر یژه،وزن، رشد روزانه، رشد و یشوزن کسب شده، درصد افزا هاي	شاخص

 یلتبد یباز ضر خلوطم یانماه یماربرقرار بوده و تتفاوت  یشیآزما يهاگروه یتمام بین ها	شاخص یگرو د
 يهدف رقم بند ینتریبرخوردار است. لذا از آنجا که اصل یشیآزما يهاگروه یرنسبت به سا يترمطلوب ییغذا

رقم  یاندر ماه یوماسب یشافزا رغمیعل ،است یینها یوماسو ب ییغذا یلتبد یببهبود ضر يپروريدر آبز
از  یداشته و به منظور کاهش استرس ناش تريوبمطل یطنشده شرا يرقم بند یمارت ،کوچک یزشده سا يبند

  . یستن یالزام يمورد مطالعه رقم بند يهادر وزن یانماهدر پرورش بچه تاس يکارگر يهاینهو هز يرقم بند
  1رشد. يهابزرگ، شاخص یانماه کوچک، یانماه ي،، رقم بندA. gueldenstaedtii: هاي کلیدي واژه

                                                   
 h.khara1974@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه
کـاهش   خواري، هم سـایزي، رقم بندي ماهیان با هدف افزایش رشد ماهیان کوچکتر، کاهش همنوع

از دیگر فواید  .)Hecht and Pienaar, 1993( گیردرقابت غذایی یا فضاي زیستی در استخرها صورت می
توان به کاهش مقدار استرس وارد شده از سوي ماهیان بزرگتر به ماهیان کـوچکتر اشـاره   رقم بندي می

از سوي دیگر تفاوت نرخ رشد ماهیان در یک اسـتخر بـا ایجـاد سـایزهاي      .)Wallat et al., 2005(کرد 
ایـن موضـوع بـا     ناهمگن، اختالل در تغذیه و برداشت ماهی، کاهش سود نهـایی مزرعـه را در پـی دارد.   

سایزي ماهیان یک استخر، بهبـود مسـائل مـدیریتی در یـک دوره تولیـد،      هدف به حداقل رساندن ناهم
توده نهایی ماهیان، کاهش ضریب تبدیل غذایی، ارتقاء نرخ رشـد متوسـط و درصـد بقـاء در     افزایش زي

هـاي پـرورش   سیسـتم  . رقم بنـدي ماهیـان، عمـدتاً در   (Conte, 2004)شود یک چرخه تولید انجام می
هـاي مختلـف ماهیـان پرورشـی صـورت      اي دارد و طی چند مرحله و انـدازه متراکم ماهیان اهمیت ویژه

عالوه نتایج مطالعات حاکی از آنست که در صورت عدم رقم بنـدي، وجـود   به .)Jensen, 1990(گیرد  می
تغییـر رفتـار غـذایی و افـزایش      ا،کاهش اشتهتواند منجر به رفتارهاي سلطه جویانه و قلمرو طلبانه، می

تـر بـوده و   تر در رقابت غذایی موفقماهیان درشت .)Gregory and Wood, 1999( گردد پوسیدگی باله
 ).Yue et al.,2006; Jacob et al., 2007(شوند اي بهتر وارد عمل میحتی در تعامالت بین و درون گونه

بیانگر نقش مطلوب رقم بندي در عملکرد رشـد، بهینـه سـازي تغذیـه در ماهیـان سـایز        مطالعات دیگر
کوچک بوده چراکه اغلب مقدار جیره مورد نیاز هر ماهی متناسب با انـدازه و وزن بـدن آن تعیـین مـی     

   ).Saoud et al., 2005(شود 
پـرورش و شاخصـهاي    بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد رقم بندي در مدیریت تغذیـه، 

(سه گروه) صورت تغذیه با جیره تجاري در دو وزن  )A. gueldenstaedtii(ماهیان روسی رشد بچه تاس
  گرفت.

  
  ها روش مواد و

ماهـه از   A. gueldenstaedtii( 17( ماهی چالبـاش قطعه بچه تاس 189حاضر با استفاده از  مطالعه
در مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري شهید دکتـر بهشـتی    10/11/92لغایت  1/9/92تاریخ 

لیتـر در   9/13±2/0، جریـان آب  =C˚9/0±1/19 ،3/0±5/7 pHگیالن (سد سنگر) انجام شد. دماي آب 
غذا پلت اکسـترود  گرم در لیتر، میلی 8/6±2/0دقیقه (مخلوطی از آب چاه و رودخانه)، اکسیژن محلول 

(EXS.4mm) سه بار در روز برحسـب اشـتهاي مـاهی)    1شرکت خوراك دام و آبزیان مازندران (جدول ،
  بود.
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شـرکت خـوراك دام و آبزیـان    ) EXS.4mm(اجزاي غذایی موجود در جیره تجاري پلت اکسـترود   -1 جدول
 مازندران

  درصد  ترکیبات
  43 حداقل  پروتئین
  18 حداقل  چربی

  10 حداکثر  خاکستر
  10 حداکثر  رطوبت
  4حداکثر   فیبر
  2/1 حداقل  فسفر

  
 3یک هفته پس از سازگاري ماهیان با شرایط آزمایش ماهیان توزین شده و به سه گـروه وزنـی (در   

گـرم   5/367±24/19قطعـه)،   126گـرم (گـروه کوچـک     75/245±97/20هاي وزنی تکرار) با میانگین
 1000مخـزن   9قطعـه) در   63گرم (گروه بـزرگ   24/489±68/25ماهی مخلوط)، قطعه  21(مجموعا 

لیتري تقسیم شدند. فاکتورهاي رشد شامل وزن اکتسابی، بیومـاس نهـایی، نـرخ رشـد ویـژه و روزانـه،       
درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی، طول اولیه و نهایی و درصـد بقـاء هـر دو هفتـه     

 )Hung et al., 1997( لهاي مربوطه محاسبه شدیکبار براساس فرمو
ـ     صـورت   هفاکتورهاي کیفی آب نظیر نیتریت، نیترات و آمونیاك هر هفته، اکسـیژن محلـول و دمـا ب

سـنجی  گرم) انجام شد. زیسـت  1گیري و کنترل شد. وزن ماهیان با ترازوي دیجیتال (دقت روزانه اندازه
متر براي هر یـک از ماهیـان موجـود در تیمارهـا بـه      میلی 1دقت ماهیان با استفاده از تخته بیومتري با 

سنجی، ماهیان به مخازن بازگردانده شدند. در پایان آزمایش بـه  صورت انفرادي انجام شد. پس از زیست
هـا بـا آزمـون    گیـري شـده ابتـدا نرمـال بـودن داده     منظور بررسی و مقایسه میانگین فاکتورهاي انـدازه 

Shapiro-wilk  ها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفـه ( شد. در صورت همگن بودن دادهبررسیANOVA (
  افـزار نـرم  ) توسـط 05/0و مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی با استفاده از آزمون توکی (سطح خطاي 

SPSS  .انجام شد  
  
  نتایج

دار  نـی مع مقایسه وزن اولیه، نهایی، مقدار وزن کسـب شـده، بیومـاس نهـایی اخـتالف      2در جدول 
شود. حداکثر وزن اولیه و نهایی و مقدار وزن کسب شده، طـول اولیـه   مشاهده می 05/0آماري در سطح 

و حـداقل آن در ماهیـان رقـم بنـدي شـده سـایز        )L(و نهایی در ماهیان رقم بندي شده با سایز بزرگ 
قرار دارد حال آنکه در مقدار بیوماس نهایی ماهیان سـایز کوچـک رقـم بنـدي شـده حـائز        )S( کوچک
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) در جایگاه دوم و تیمار ماهیان در اندازه بـزرگ  Mبرترین رتبه، تیمار ماهیان مخلوط (رقم بندي نشده 
(L) هاي درصـد افـزایش وزن و نـرخ   در نازلترین رتبه قرار گرفت. همین شرایط نیز در خصوص شاخص 

در ). >P 05/0(دار آماري بین تیمارهـاي آزمایشـی برقـرار اسـت     رشد ویژه دیده شده که اختالف معنی
وضعیت، بیوماس اولیه و درصد بقـاء بـین تیمارهـاي آزمایشـی اخـتالف       مورد نرخ رشد روزانه، شاخص

یی بودنـد  حائز بهترین ضریب تبدیل غـذا  )M(. تیمار ماهیان مخلوط )<P 05/0(دار وجود نداشت معنی
  ترین رتبه به تیمار ماهیان کوچک رقم بندي شده تعلق داشت. و پایین

  
تیمارهاي آزمایشی در  )A. gueldenstaedtii(روسی  انماهیتاسهاي رشد و بقا بچه مقایسه شاخص -2 جدول

  )Mean±SD( پایان مطالعه
  پارامترها تیمارهاي آزمایشی

S M L 
245/75 ± 20/97 c 24/19±5/367  b 24/489  ± 68/25  a ) وزن اولیهg( 

37/68 ± 1/42 b 23/1±25/42  ab 36/46  ± 35/1  a ) طول اولیهcm( 
647/82 ± 79/1 b 1/99±93/844  b 33/1080  ± 95/149  a  وزن نهایی)g( 
47/63 ± 1/89 c 51/72 ± 5/1  b 19/56  ± 17/2  a ) طول نهاییcm( 

402/07 ± 24/23 b 82/24±39/477  ab 591/10 ± 49/25  a  وزن کسب شده)g( 
163/62 ± 10/01 a 23/8±25/139  b 120/82 ± 28/5  c (%) افزایش وزن بدن 

43/0 ± 18/7  26/1±79/9  46/0 ± 56/10  نرخ رشد (گرم/ روز) 

0/60 ± 0/01 60/0  ± 02/0  61/0  ± 02/0    وضعیتشاخص  
1/73 ± 0/07 a 1/6 ± 0/06 b 36/1  ± 04/0  c  روز )/(%ویژهشاخص رشد 
1/57 ± 0/07 b 45/1  ± 04/0  a 91/1  ± 07/0  c ضریب تبدیل غذایی 

08/6 ± 6881  7 ± 6864  4/16 ± 33/6849  اولیه تودهزي 

18139 ± 24/672  a 16419/67 31/314 ±  b 67/15124  ± 72/352  c توده نهاییزي  
  (%) ءبقا 100 100 100

   ).>p 05/0(بین تیمارهاست  دارتفاوت معنیبیانگر بیانگر  غیر مشابه در جدولحروف *
 

  گیريبحث و نتیجه
توان اظهار داشت انجام رقـم بنـدي منجـر بـه ارتقـاء بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه می

توده نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه شـده اسـت. بـه برخی از فاکتورهاي رشد نظیر میزان زي
از شـرایط  )S(تورهاي فوق، تیمار ماهیان رقم بنـدي شـده و در انـدازه کوچـک که در تمامی فاکنحوي

هـا داشـته اسـت. ایـن نتیجـه بـا مطالعـات محققـین در مـاهی چـار تري نسبت به سایر گـروهمطلوب
Salvelinus alpinus L. )Baardvik and Jobling, 1990 ( و الرو ماهی سـوفSander lucioperca L. 
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)Szczepkowski et al., 2011 ،مطابقت دارد که علت آنـرا کـاهش میـزان اسـترس وارده بـه ماهیـان (
  Salmo salar رقـم بنـدي در بچـه آزادماهیـان اطلـسانـد. همچنـین خواري دانستهجلوگیري ازهمنوع

)Gunnes, 1976(ــ ــایی، س ــSparus auratus )Popper et al., 1992 یم دری ــاي نی  ل) و تیالپی
Oreochromis niloticus )Brzeski and Doyle, 1995 (آنها شده است که بـا تمـامی سبب بهبود رشد 

خـوانی هـم فاکتورهاي مورد بررسی در این مطالعه به جز ضریب تبدیل غذایی و مقدار بیومـاس نهـایی،
 hippoglossus( ساطلــ هــالیبوت جــوان مــاهی رشــد رقــم بنــدي برعملکــرد همچنــین اثــر .دارد

Hippoglossus(  نشان داد که نرخ رشد بطور قابل توجهی تحـت تـأثیر محـیط و هفته،  6بعد از حدود
% در مقایسـه بـا 10که رقم بندي، نـرخ رشـد ماهیـان را بـه میـزان رقم بندي قرار گرفته است. بطوري

تحقیقات نیز در خصوص رقم بنـدي  .)Imsland et al., 2009( دهدافزایش می ماهیان رقم بندي نشده
هـاي رشـد در انجام شد که شاهد بهبود شـاخص )Anguilla australis(مارماهیان استرالیایی پرورشی 

هـاي مطالعـاتی تفـاوت ماهیان بزرگتر در مقایسه با ماهیان کوچکتر بوده است، اما در نرخ بقا بین گروه
هـاي رشـد بـا ایـن دم همخوانی در برخـی شـاخصع .)Chabbert et al., 2014(معنی داري دیده نشد 

توان به تفاوت سن، وزن، دماي محیط پرورش و حتی نوع رژیم غذایی، طول دوره مطالعـه تحقیق را می
  و قدرت متفاوت سازگاري انواع ماهیان با عوامل استرس زا دانست.

ر تیمار مخلـوط)،  بنابر نتایج بدست آمده در این بررسی درخصوص ضریب تبدیل غذایی (کمترین د
ها) و بقاي کامل تمامی تیمارها، انجام گرم بین گروه 200توده نهایی قابل توجه (کمتر ازعدم تفاوت زي

رقم بندي در این بازه وزنی الزامی نیست چراکه عمده هدف رقم بندي در عرصـه تجـاري بهبـود مـورد     
بندي این گونه،  پژوهشی در خصوص رقمگردد  است. بنابر این پیشنهاد می تغذیه و افزایش رشد ماهیان

  تر یا باالتر از این مطالعه صورت گیرد.      هاي پاییندر وزن
  

 تشکر و قدردانی
 که بهشتی دکتر شهید خاویاري ماهیان ذخایر بازسازي و تکثیر مرکز محترم کارکنان و مدیریت از

  .گردد می تشکر و تقدیر داشتند مبذول را همکاري نهایت تحقیق این امکانات کردن فراهم در
  

 منابع
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