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 ١٣٨٦بهار  ١ شماره ،٧ جلد                                                                                              علوم دانشگاه تربيت معلمنشريه

 

٨٤٧ 

 
  قزل آالى رنگين کمان نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

)Oncorhynchus mykiss( 
 

 دانشگاه اروميه: فر، سعيد مشکينى، بهنام سليمى ابرهيم حسينى نجدگرامى، رامين مناف
 
 چکيده

ى و سيست       رد وسيعى در صنعت آبزى پرورى دنيا دارد            زدايى شده    کپسول ناپل يا کارب يه و پرورش   تغذدر  .  آرتم

 آرتميا تأثيرات خوبى را در کپسول زدايى شدهبسيارى از گونه هاى ماهيان آب شيرين و دريايى کاربرد ناپلى و سيست 

ته است    ن    . برداش ژوهش   در اي يه         پ ه اول وع تغذي ير ن . آالى رنگين کمان بررسى شده است       رشد الرو نورس قزل    برتأث

ه تازه تغذيه فعال آن ها ش         ورس ک ، ناپلى آرتميا،  کپسول زدايى شدهروع شده بود در پنج تيمار غذايى سيست الروهاى ن

 فرموله شده غذاى و باالخره فرموله شده،  مخلوط ناپلى و غذاى فرموله شده و غذاى کپسول زدايى شدهمخلوط سيست 

ه    نتايج تغذيه .  شدندهتغذي فرموله شده روز ديگر با غذاى ٢٠به مدت کار   در ادامه شدند و سپستغذيه روز   ٢٠مدتب

ا    يمار غذايى آرتميا       ٥ب نشان داد که رشد الروها در تيمار غذايى ناپلى، داراى اختالف معنى دار با          روز اول    ٢٠در   ت

ود     يمارها ب اير ت با در همه تيمارها،  روزه دوم ٢٠ بعدى تغديه با اين تيمارها، پرورش دوره اتبراى بررسى تأثير. س

له شده  غذاى     کپسول زدايى شده  نتايج نشان داد که آهنگ رشد الروهاى تغذيه شده با مخلوط سيست             . گرفت انجام   فرمو

له شده  و غذاى    ى دار بود      فرمو ر و معن يمارها باالت اير ت ه س  ٢/٢ گرم به ۵/٠ و وزن الروها در اين تيمار از  نسبت ب

ود    يده ب رم رس يمار    .گ ن ت ژه در اي ن مق   ٨/۴ ضريب رشد وي ه داراى باالتري ود ک ود   ب يمارها ب ن ت ن  . دار در بي م چني ه

الروها در .  روزه دوم بود٢٠در بين تيمارهاى مورد بررسى در) ٠٧/١(ضريب تبديل غذايى داراى پايين ترين مقدار

بديل غذايى و            ه، ضريب ت دار غذاى روزان ژه، مق تور وضعيت، رشد وي ترهاى فاک  %Daily Feeding rate پارام

د        ى دار بودن ترهاى بقا، قابليت تبديل غذايى مشاهده نشد             . داراى اختالف معن ى دار در پارام باالترين رشد . اختالف معن

 .مشاهده شد) فرموله شدهمخلوط سيست دکپسوله و غذاى ( روزه دوم در تيمار سوم٢٠در دوره 

 

 مقدمه

 ش بقا  و افزاي  از غذاى زنده براى تحريک شروع تغذيه اوليه           شيرين آب و دريايى ماهيان اغلب پرورش در

ى تغذيه و طى     عنوان يک منبع غذايى زنده برا         پرورش زئوپالنکتون هاى وحشى به     ،بنا بر اين   . استفاده مى کنند 

گونه  در اين       معموالً کهصرف هزينه زياد دارد          امکانات و    کاربرد  به احتياج مراحل اوليه الرو ماهيان          شدن

  هزينه دوره   ٧٩%استفاده از غذاى زنده تا        زگونه هادربرخى ا ]. ۵[موارد براى توليد محدوديت هايى وجود دارد       

  ، آرتمياتغذيه اوليه،  رشد،  الرو،  قزل آال:   کليدىواژه هاى

 ١١/٩/٨٦پذيرش      ١٠/٠٧/٨٥دريافت 
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  و همکارانابرهيم حسينى نجدگرامى                                   ...  نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

 

 ٨٤٨

  بقيه در، آنگزافغذاى زنده به علت هزينه  اين امکان ادامه تغذيه با    بنا بر ]. ١٢[در بر مى  گيرد  پرورش الرو را    

زندگى الروها وجود ندارد و پرورش دهندگان مجبورند براى افزايش رشد،  بقا و مقاومت الروها فقط در  مراحل  

جاست که الروهاى تغذيه شده با اين تيمارهاى غذاى              ولى سؤال اين    .مراحل اوليه، از غذاهاى زنده استفاده کنند         

رسى تأثير تيمارهاى مختلف آرتميا بر الرو       بر ؟زنده تا چه مدت آهنگ رشد،  بقا و مقاومت خود را حفظ مى کنند              

تاسماهى ايرانى و فيل ماهى نشان داد الروهايى که در مراحل اوليه با غذاى فرموله شده و يا مخلوط غذاى                                    

زياد خالف ساير تيمارها در مراحل بعدى، داراى رشد و بازماندگى                  فرموله شده و ناپلى آرتميا تغذيه شدند بر           

 با  پژوهشاين   در. ]٣[در برداشت الروهاى ماهى آزاد درياى خزر نتايج مشابه         بررسى  تايج  هم چنين ن . ]١[بودند

و ساير   يمارغذايى آرتميا، آهنگ رشد الروها           تآالى رنگين کمان با پنج            بررسى تأثيرات تغذيه الروهاى قزل        

 . در مراحل بعدى، بررسى شده استپارامترهاى غذايى 

 
 مواد و روش ها

 ١٣٨۴در سال     در اطراف اروميه       » قزل ماهى    «، از کارگاه   رسى شده در اين پژوهش      برالروهاى نورس    

 ليترى با   ٣٥ در تانکرهاى     آبزيان دانشگاه اروميه منتقل شدند و       به سالن پرورش الرو       الروهاتهيه شده بودند و      

ديکى سالن پرورش   آب مورد استفاده دراين سالن از چاهى در نز         .سازى شدند   الرو درهر تانکر ذخيره    ٣٥٠تراکم

 ١٤حدود  به ترتيب    آب درطول دوره پرورش ثابت و           و مقدار اکسيژن محلول در         درجه حرارت    . شد تهيه مى 

شامل سيست   روز با پنج تيمار غذايى آرتميا           ٢٠الروها به مدت      .بود ميلى گرم در ليتر      ۵/٧ودرجه سانتى گراد    

و غذاى فرموله شده، ناپلى آرتميا و غذاى فرموله شده             دهکپسول زدايى شده، ناپلى آرتميا، سيست کپسول زدايى ش        

سيست هاى مورد  .  تکرار بود   ٣ الزم به ذکر است که هر تيمار شامل             .و باالخره غذاى فرموله شده تغذيه شدند          

بودند ) Artemia Urmiana(گشايى از گونه آرتمياى دوجنسى درياچه اروميه         استفاده براى کپسول زدايى و تخم     

هم چنين براى استفاده از ناپلى آرتميا، سيست ها در شرايط         . ]١٣[ه به روش استاندارد کپسول زدايى شدند     که با توج  

تراکم ناپلى . ]١٣[ درجه هچ شدند ٢٨ گرم در ليتر و درجه حرارت        ٣۵ ساعت در آب شور      ٢۴استاندارد به مدت    

غذاى فرموله شده   . ]١٠[شد ارد تعيين مى  آرتميا با توجه به درصد وزن الروها و با توجه به جدول غذايى استاند                 

درصد چربى و داراى مواد مغذى          ١٣-١۴ درصد پروتئين،      ۴٨-۵٢تجارى مورد استفاده در اين طرح داراى             

 .ديگر بود

غذاى فرموله شده تجارى  قطع والروها فقط با آرتميا   تيمار غذايى    ٥،  تغذيه با    اول روزه٢٠پس از اتمام دوره     

 گيرى طول  براى اندازه . شدند سنجى مى  بار زيست   روزه دوم، الروها هر پنج روز يک       ٢٠در. ادامه دادند تغذيه را   

 . ميلى گرم استفاده شد     ±٠٠٠١/٠ با دقت    ل ميلى متر و ترازوى ديجيتا        ±٠١/٠از کوليس با دقت         تر و وزن       کل
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  و همکارانابرهيم حسينى نجدگرامى                                   ...  نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

 

 ٨٤٩

گرفت و    مى غذادهى با غذاى فرموله شده با توجه به جدول غذايى بر اساس وزن و درجه حرارت آب صورت                         

  ].١٠[غذاى روزانه تانکرها يادداشت مى شد

،  درصد   ١عالوه بر اندازه گيرى پارامترهاى طول و وزن الروها، با توجه به مقدار غذادهى، فاکتور وضعيت               

 کارايى  ،٥،  ضريب تبديل غذايى    ٤ بقا، مقدار غذاى روزانه به ازاى هر الرو          ،٣، ضريب رشد ويژه   ٢افزايش وزن 

  به آن   مربوط از فرمول هاى      ياد شده براى اندازه گيرى پارامترهاى       . شد محاسبه ٧ر غذاى روزانه   ، مقدا ٦غذايى

 ] :٧[استفاده شد

CF = w / L3  

Growth Rate = [(w2-w1) / w1]*100                                                               

Daily feed intake (g/fish) = (Feed intake (gr) / Number of fish)/day   

SGR= 100 * (Ln w2 - Ln w1) / (t2 - t1)           

 FCR=مقدارغذا /                                                                             افزايش وزن

Feeding Efficiency = 100 / FCR                                                           

Growth Efficiency = SGR / Daily Feeding Rate 

Daily feeding rate%= {daily feed intake (g) / (final weight + initial weight) / 2} * 100   

 زمان بر حسب روز      tمتر و      طول کل برحسب سانتى      L وزن تر بر حسب گرم،          Wکه در فرمول هاى باال       

آناليز واريانس يک طرفه         ا   ، ب  SPSSده پس از ويرايش در نرم افزار آمارى                      داده هاى به دست آم        . است

(ANOVA) و تست Duncanبراى رسم نمودارها از برنامه . تحليل شدند  تجزيه وExcelاستفاده شد . 

 

 نتايج

در پارامترهاى وزن نهايى، فاکتور         شده    نشان داد که الروهاى بررسى             SPSS باتجزيه و تحليل داده ها         

ضريب رشد ويژه، مقدار غذاى روزانه به ازاى هر الرو، ضريب تبديل                     ، بدن يت، درصد افزايش وزن     وضع

 بودند  داراى اختالف معنى دار          روز دوم      ٢٠در تيمارهاى مورد بررسى در             ، مقدارغذاى روزانه          ىغذاي

)٠٥/٠p< .(      بقا و کارايى غذايى    اختالف معنى دار در فاکتورهاى)Feeding Efficiency(  روهاى مورد   در ال

 . مشاهده نشدبررسى 

 
 
 
١.Condition factor               ٢. Growth rate%                ٣. Special growth rate               ٤. Daily feed intake 
٥. Feed conversion rate           ٦. Feed efficiency%               ٧. Daily feeding rate% 
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  و همکارانابرهيم حسينى نجدگرامى                                   ...  نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

 

 ٨٥٠

دوم پرورش،  بعد اول و  روز ٢٠ف در ل در تيمارهاى مخت شدهغييرات داده هاى مربوط به پارامترهاى بررسىت. ١جدول
 α=0.05داده ها با حروف متفاوت در سطح . از قطع غذادهى با تيمارهاى ذکر شده و تغذيه با غذاى تجارتى کنسانتره 

 ).p<0.05(داراى اختالف معنى دار هستند

 
سيست 

 شدهکپسول زدايى 
 ناپلى آرتميا

 +سيست 

 فرموله شده

فرموله + ناپلى 

 شده
 فرموله شده

 ۴٧٣/٠ ± c٠٧٥/٠ ٠/۵٧۶ ± b٠١/٠ ±۵٧٢/٠ b٠١/٠ ٠/۶٧۴ ± a٢/٠ ٠/±۵٩۵ b٠٥/٠  روز اول٢٠وزن نهايى 

 ٦/١ ± a٠٠٧٥/٠ ٦/١ ± ab٠١/٠ ١/٢ ± c٠٠١/٠ ٩/١ ± bc٢/٠ ٨/١ ± abc٠٥/٠  روز دوم٢٠ وزن نهايى

 ٠٥/١ ± a٠٣/٠ ٠٨/١ ± a٠٦/٠ ٢٢/١ ± b٠٦/٠ ١٢/١ ± ab٠٢/٠ ١٣/١ ± ab٠٢/٠ فاکتور وضعيت

Growth rate% bc٤/١٥١ ± ٥/١٩ bc٤/١٥٥ ± ٥/١٦ c٦/١٧٩ ± ٧/٦ b٩/١٤٢ ± ٤/٩ a٢/١٠٣ ± ٩/١ 

SGR bc٣٨/٤ ± ٣/٠ bc٤/٤ ± ٣/٠ c٨/٤ ± ١/٠ b٢/٤ ± ١/٠ a٣٩/٣ ± ٠٤/٠ 

Survival a٦/٩٨ ± ٩/١ a٧/٩٩ ±/ ٩ a٦/٩٩ ±/ ٩ a٧/٩٩ ±/ ٤ a٤/٩٩ 

Daily feed intake 

(g/fish) 

a٠٦١ ±/ ٠٠٠٩/ b٠٦٧ ±/ ٠٠١٩/ b٠٦٧ ±/ ٠٠٢/ a٠٦٢ ±/ ٠٠١/ a٠٥٩ ±/ ٠٠٠٩/ 

Daily feeding rate % c٧/٤ ± ٠١٨/٠ ab٩/٤ ± ٣/٠ a٤ /٦ ± ١٣/٠ b٢/٥ ± ٠٧/٠ ab٩/٤ ± ٠٣/٠ 

FCR a١٢/١ ± ٠٧/٠ a١٦/١ ± ١٤/٠ a٠٧/١ ± ١٤/٠ a١١/١ ± ١٥/٠ b٤/١ ± ٠٠٠٨/٠ 

Feeding efficiency % a١/٨٩ ± ٢/٦ a٤/٨٦ ± ١١ a٦/٩٣ ± ٤/١٢ a٧/٩٠ ± ٥/١٢ a٤/٦٧ ± ٠٤/٠ 

 ميلى گرم بود که داراى اختالف            ۶٧۴ روزه اول در تيمار ناپلى آرتميا برابر                   ٢٠وزن نهايى الروها در      

سيست ( روز دوم در تيمار سوم         ٢٠هايى در    در حالى که باالترين مقدار وزن ن         . معنى دار با ساير تيمارها بود       

 گرم بود اگر چه اختالف معنى دار با تيمارهاى           ١/٢مشاهده شد که برابر      ) فرموله شده غذاى   +کپسول زدايى شده 

 .اول و دوم نداشت

 مورد فاکتور وضعيت الروهاى تيمارهاى اول،  دوم و سوم نسبت به تيمارهاى چهارم و پنجم وضعيت                           در

 و اختالفات معنى دار بود و الروهاى تيمار سوم فاکتور وضعيت بهترى نسبت به ساير تيمارها                            بهترى داشتند 

 .)١جدول(داشتند

، ضريب رشد ويژه تيمارهاى اول و دوم و سوم              بدن داده هاى به دست آمده پارامترهاى درصد افزايش وزن          

 ). >٠٥/٠p(نسبت به ساير تيمارها باالتر و معنى دار بودند

در مورد   . ل غذايى در تيمارهاى اول تا چهارم با تيمار پنجم داراى اختالف معنى دار بود                                ضريب تبدي  

 وزن  ١ شکل .)١جدول(مشاهده نشد معنى دار  اختالف    شده يى غذايى در تيمارهاى بررسى     آو کار  بقافاکتورهاى  
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  و همکارانابرهيم حسينى نجدگرامى                                   ...  نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

 

 ٨٥١

 روزه دوم تغذيه با      ٢٠ در اين شکل  وضعيت رشد الروها در            .دهد  را نشان مى    شده نهايى در تيمارهاى بررسى   

 .شود غذاى فرموله شده  مشاهده مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 الروهايى که در مرحله اوليه تغذيه با. آهنگ رشد الروها در تيمارهاى مختلف در بيست روزه دوم پرورش. ١شکل
 تغذيه شده اند داراى آهنگ رشد سريع تر هستند فرموله شده تجارى  و غذاىکپسول زدايى شدهمخلوط سيست 

 ) غذاى فرموله شده است۵ ناپلى و سيست، ۴ سيست و ناپلى، ٣ ناپلى، ٢ سيست کپسول زدايى شده، ١الزم به ذکر است که منحنى (

 
 بحث

ماهيان دريايى و آب شيرين ثابت      اغلب  اهميت استفاده از ناپلى هاى تازه هچ شده به عنوان غذاى آغازى براى             

ناپلى آرتميا به عنوان منبع      زيرا   ند؛ اهميت غذايى خاص برخوردار    آرتميا از سيست و ناپلى     .]١١[،]٩[شده است 

هر کدام از اين محصوالت      .]٨[،]٦[خارجى آنزيمى، فعاليت پروتئوليتيکى در داخل دستگاه گوارش الروها دارد          

ال  است در عين ح    کپسول زدايى شده  ناپلى آرتميا داراى پروتئين بيش ترى نسبت به سيست            .هستندداراى مزايايى   

 هم چنين با توجه به      . نسبت به ناپلى آرتميا است       بيش ترى داراى مقدار انرژى و چربى          کپسول زدايى شده سيست  

 سيست    . ماهيان است       هاىاندازه آن مناسب اغلب الرو              )  ميکرون   ٢٠٠(کپسول زدايى شده   اندازه سيست        

 .]١٣[ه هچ شده نياز داردآورى  نسبت به ناپلى هاى تاز ترى براى عمل ، امکانات کمکپسول زدايى شده

  معموًالشوند مى تغذيه)  و ناپلى آرتمياکپسول زدايى شدهسيست (  که با محصوالت متفاوت آرتميا   ماهيانى الرو

 در مورد مزاياى ناپلى آرتميا رشد       ،داليلاين  با توجه به    ]. ۴[نسبت به ساير الروها هستند    افزون ترى  داراى رشد   

 در مورد الرو ماهيان ديگر اين            که  چنان  ؛ روز اول قابل پيش بينى بود          ٢٠ر در    معنى دار الروها در اين تيما      

 است که نمى توان براى تمام مراحل رشد از            ولى مسئله اصلى اين     . ]٤[،]٣[،]٢[،]١[نتيجه به دست آمده است      

  نده به شمار   از جمله عوامل اصلى محدود کن        زياد  هزينه و امکانات     .  آرتميا و محصوالت آن استفاده کرد          ناپلى

سريع ترى  داراى آهنگ رشد     کپسول زدايى شده اين مسئله که الروهاى حاصل از تغذيه با ناپلى و سيست             . ود رمى
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ولى آيا بعد از قطع غذاى زنده اين الروها آهنگ رشد خود را حفظ                        . ]٤[،]٣[،]٢[،]١[هستند ثابت شده است     

 تيمار غذايى آرتميا تغذيه شدند و بعد         ٥ روز با    ٢٠ت   به مد  پژوهش در اين     شده الروهاى بررسى  خواهند کرد؟   

 روز اول طبق     ٢٠ در پايان     .شروع شد فرموله شده    روز، تغذيه با اين تيمار ها قطع شد و تغذيه با غذاى                 ٢٠از  

ترى يش پيش بينى هاى اوليه و نتايج تحقيقات اخير، الروهايى که با ناپلى آرتميا تغذيه شده بودند داراى رشد ب                               

تغذيه شدند آهنگ رشد تغيير کرد و الروهايى        فرموله شده    روز دوم فقط با غذاى       ٢٠ ولى وقتى الرو ها در      ،ندبود

تغذيه فرموله شده     غذاى وکپسول زدايى شده    روز اول، با مخلوط سيست         ٢٠ترين رشد بودند که در        يش داراى ب 

در اکثر پارامترهاى بررسى    . آرتميا معنى دار نبود   اختالف آن ها با الروهاى تغذيه شده با ناپلى           اگرچه ؛شده بودند 

 روزه اول   ٢٠در  فرموله شده   و غذاى   کپسول زدايى شده   ، الروهاى تغذيه شده با مخلوط سيست          ١در جدول شده  

 غذايى در اين تيمار نسبت به ساير تيمارها         FCRهم چنين  .   بودند  SGR وداراى باالترين وزن، فاکتور وضعيت      

ه اختالف معنى دار با تيمارهاى ديگر نداشت و تنها تيمار پنجم که غذاى فرموله شده بود داراى                        اگرچ ،تر بود کم 

 .اختالف معنى دار با ساير تيمارها بود و داراى باالترين ضريب تبديل غذايى بود

در بيست روزه دوم    فرموله شده    و غذاى    کپسول زدايى شده مسئله افزايش وزن الروهاى تيمار مخلوط سيست         

 که مهم تر به نظر    جنبه اول   .  رشد نسبت به ساير تيمارها، از دو جنبه قابل بررسى است               سريع پرورش و آهنگ  

فرموله  و غذاى    کپسول زدايى شده الروهايى که با مخلوط سيست       . بحث عادت غذايى در اين الروهاست      رسد   مى

شود در    اين مسئله باعث مى      .رده اند در شروع تغذيه به غذاى ساکن و بدون تحرک عادت ک                  ،تغذيه شده اند شده  

مشکلى از بابت عادت به تغذيه با غذاى جديد            )  روزه دوم  ٢٠شروع تغذيه با غذاى کنسانتره در          (مراحل بعدى    

که در مراحل اوليه با تيمارهاى مختلف آرتميا           ) Acipenser persicus(الروهاى تاسماهى ايران  . نداشته باشند 

عدى رشد بررسى شدند که نتايج به دست آمده نشان داد تيمارهايى که با مخلوط غذاى                تغذيه شده بودند در مراحل ب     

 و ناپلى آرتميا پرورش داده شده بودند در مراحل بعدى به علت عادت به تغذيه دستى در همان مراحل                    فرموله شده 

ده در مورد طرح مشابهى     نتايج به دست آم   . ]١[اوليه داراى رشد و بازماندگى خوب نسبت به ساير تيمارها بودند            

ولى ]. ٣[ مشابه نتايج اين تحقيق بود        ، انجام شد   (Salmo trutta caspius)که درالرو ماهى آزاد درياى خزر        

کپسول زدايى سيست  .  است غذاى فرموله شده   و   کپسول زدايى شده جنبه دوم بحث تأثيرات تغذيه اى مخلوط سيست         

استفاده از مخلوط سيست       . تميا در رتبه باالترى قرار دارد            از لحاظ انرژى و چربى نسبت به ناپلى آر                    شده

زياد شود که الروهاى اين تيمار به لحاظ داشتن محتواى انرژى                باعث مى  فرموله شده  و غذاى    کپسول زدايى شده 

 هم چنين الروهاى تاسماهى ايران       .  مراحل بعدى رشد نسبت به ساير تيمارها در وضعيت بهترى باشند                           در

)Acipenser persicus (                             که در مراحل اوليه با تيمارهاى مختلف آرتميا تغذيه شده بودند در مراحل بعدى 

 و ناپلى آرتميا     رشد بررسى شدند که نتايج به دست آمده نشان داد که الروهاى که با مخلوط غذاى فرموله شده                           

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  و همکارانابرهيم حسينى نجدگرامى                                   ...  نورس رشد الروبربررسى تأثير تغذيه اوليه 

 

 ٨٥٣

نتايج به دست   . ]١[وب بودند پرورش داده شده بودند در مراحل بعدى به علت عادت به تغذيه دستى داراى رشد خ                 

 انجام شد مشابه نتايج     (Salmo trutta caspius)آمده در مورد طرح مشابهى که درالرو ماهى آزاد درياى خزر           

شود که در مراحل     پيشنهاد مى  نتايج به دست آمده در اين طرح و طرح هاى مشابه             با توجه به    . ]٣[اين تحقيق بود  

توان از سيست هايى با درصد هچ         است مى   نياز ه استفاده از محصوالت آرتميا      قزل آال اگر ب     هاىاوليه رشد الرو  

 آن  ارزان سيست و قيمت     زيادبا توجه به انرژى     .  استفاده کرد  فرموله شده تجارى   و ارزان مخلوط با غذاى        اندک

 .اين مسئله مقرون به صرفه است) اندکسيست هايى با درصد هچ (
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