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فایبرگالس گرد و بـا   تانک 54

در پایان . هفته تغذیه شدند 4قطعه در لیتر منتقل و با تیمارهاي غذایی به مدت 

و ترکیبـات  ) وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، فـاکتور وضـعیت و کـارایی تغذیـه    

بر اساس نتایج، اختالف . نجش شدند

ویـژه نـرخ رشـد ویـژه و کـارایی تغذیـه مشـاهده گردیـد         

ترتیب در کپور علفخوار تغذیه شده بـا نـاپلی   

افـزایش  عملکـرد   . با ناپلی آرتمیا ارومیانا مشـاهده شـد  

در تیمار کپور علفخوار تغذیـه شـده بـا نـاپلی آرتمیـا      
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  چکیده

Cyprinus carpio(عملکـــــرد رشـــــد الرو کپـــــور ماهیـــــان 

nobilisوCtenopharyngodon idella ( هـاي   با تغذیه از ناپلی آرتمیا گونـه

A. fransiscana  وA. urmiana     و همچنـین یـک مخلـوط پروبیـوتیکی ،

licheniformis (الرو ماهیان . بررسی شد) 54به ) میلی گرم 100±15وزن

قطعه در لیتر منتقل و با تیمارهاي غذایی به مدت  5لیتر و تراکم  10حجم 

وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، فـاکتور وضـعیت و کـارایی تغذیـه    (هاي رشد  دوره، شاخص

نجش شدندس) پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و رطوبت(بیوشیمیایی بدن 

ویـژه نـرخ رشـد ویـژه و کـارایی تغذیـه مشـاهده گردیـد          داري در پارامترهاي رشد و تغذیه، بـه  معنی

05/0<P .(ترتیب در کپور علفخوار تغذیه شده بـا نـاپلی    ترین کارایی رشد و تغذیه به باالترین و پایین

با ناپلی آرتمیا ارومیانا مشـاهده شـد   آرتمیا پارتنوژنتیکا و کپور سرگنده تغذیه شده

در تیمار کپور علفخوار تغذیـه شـده بـا نـاپلی آرتمیـا      ) وزن نهایی، طول نهایی و نرخ رشد ویژه(رشد 

(پارتنوژنتیکا به همراه پروبیوتیک در مقایسه با دیگر تیمارها مشاهده شد 
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رشد 

پارتنوژنتیکا به همراه پروبیوتیک در مقایسه با دیگر تیمارها مشاهده شد 
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  مقدمه

یکی ازمشکالت موجود در پرورش الرو ماهیان، پـرورش  

در مراحل اولیه یا نوزادي است که داراي رشدي کند همراه 

و وسـایلی کـه بتواننـد    هـا   روشرو  یـن ، از ااستبا تلفات 

توانایی نوزاد ماهیان را در باال بردن تغذیـه آغـازین بهبـود    

 .(Girri et al., 2002)انـد  ضـروري بخشـند، بسـیار مهـم و    

آمیز ماهیان به قابلیت دسترسی بـه غـذاي    پرورش موفقیت

تغذیه بستگی دارد تا بتواند سالمتی و رشد را  برايمناسب 

تولید غذاي زنده بـا  . دکندر مراحل نوزادي تضمین  ویژه هب

در مراحل ابتدایی پـرورش   ویژه کیفیت و کمیت مناسب به

همیـت  ، از ا)تغذیه خـارجی (الروها یعنی آغاز تغذیه فعال 

در بین انواع مختلف غذاهاي زنـده  . زیادي برخوردار است

به دلیل داشتن درصد باالیی از پـروتئین  ) Artemia(آرتمیا 

آمـیالز و  هـاي   و چربی، اسیدهاي چرب مطلـوب و آنـزیم  

زیـاد و   آوري نسـبتاً  هـم ،  تریپسین، کوتاه بودن سـن بلـوغ  

تفریخ . مورد توجه است،  پذیري آن در زمان پرورش تراکم

ساده و آسان ناپلی آرتمیا کمترین زحمت را براي دستیابی 

سازد  می ممکن پروري آبزيدر دسترس براي  ةبه غذاي زند

)Lavens and Sorgeloos, 2000 .(   نـاپلی  از طـرف دیگـر

ـ  تواند می ،سازي غنییند اطی فر آرتمیا در عنـوان حامـل    هب

 ,.Watanabe et al(مواد مختلفی نظیر انواع ترکیبات مغذي 

ــد  )1983 ــل ض ــی، عوام ، )Dixon et al., 1995(میکروب

در . شـود اسـتفاده  )Campbell et al., 1993(ها  انواعواکسن

سـازي و انتقـال    نتیجه با توجه به توانایی آرتمیا در ذخیـره 

مـواد شــیمیایی خــاص و عــدم مشــاهده اثــر مضــر، ابــزار  

ها  ویتامیندلخواهی براي انتقال مواد شیمیایی از قبیل انواع 

مطابق بـا  . (Smith et al., 2002)د بود یارها خواه و زیست

 2/56مطالعات گذشته آرتمیاي تـازه تفـریخ شـده حـدود     

درصد کربوهیدرات  6/3درصد چربی،  17درصد پروتئین، 

ــتر دارد   6/7و  ــد خاکسـ  ,.Conceicao et al(درصـ

آرتمیـــا شـــامل مقـــدار زیـــادي کانتـــازانتین     ).2010

)Canthaxantin(تواند نقش مهمی در  می ، این رنگدانهاست

ـ اکسـیدانی وی  ذخیره و آنتی در تغذیـه الرو آبزیـان    Aمینات

ـ آرتمیا همچنین شامل مقدار زیادي وی. داشته باشد ، Cمینات

E ،1B  2وBــت ). van der Meeren et al., 2008( اس

الروهاي چندین گونه از ماهیان دریایی مثل سـیم، گروپـر،   

از تغذیـه ابتـدایی بـا طعمـه کوچـک مثـل        پسی آزاد ماه

 نـاپلیوس آرتمیـا   وسـیله  به، تنها ).Brachionus sp(روتیفر 

پوسـتان،   در مقایسه بـا الرو سـخت  . توانند تغذیه شوند می

براي مثال (تري  الروهاي ماهیان دریایی براي دوره طوالنی

میـزان  . شـوند  مـی  آرتمیـا تغذیـه   وسـیله  به) روز 40تا  20

مصرف آرتمیـا در پـرورش الروي ماهیـان دریـایی بسـیار      

گرم سیست به ازاي  500تا  200باالست و محدوده آن بین 

  ).Hafezieh, 2003(نوزاد است  1000هر 

وابسته به  پروري آبزيهاي  یا شکست در برنامه موفقیت

، بـه عبـارت دیگـر    اسـت شرایط پرورشـی الروهـاي ماهی  

در شرایط پرورشی، ممکـن  ها  ناشی از باکتريهاي  عفونت

شــود میــر و کــاهش تولیــد  و اســت باعــث افــزایش مــرگ

)Kapetanovic et al., 2005 .(سویی دیگر بـراي توقـف    از

یا کاهش چنین اتفاقات نامطلوب در پـرورش الرو مـاهی،   

غذا استفاده شـود،   رايخاص بهاي  ممکن است از افزودنی

 .شـود  مـی  این امر سبب افزایش کارایی هضم یا جذب غذا

ــان، آنتــی ــیهــا  بیوتیــک در ایــن می ــه افزودن هــاي  از جمل

 اسـتفاده بـه غـذاهاي مـاهی     1950ند که از سال هستدارویی

توجه به ایجاد مقاومـت   با). Ahilan et al., 2004(گردد  می

هـا   بیوتیـک  آنتـی هـاي   دارویی در میزبان که از محـدودیت 

یـار یـا    زیسـت هـاي   گـردد، اهمیـت بـاکتري    می محسوب

هـاي   کـه بـاکتري   طـوري  د، بـه شـ آشکار  پروبیوتیکی کامالً
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و همچنین ها  براي کنترل بیماري پروري آبزيیار در  زیست

هایی براي بهبود رشد الروهاي ماهی استفاده  عنوان مکمل به

عنوان یک ترکیب ضـدمیکروبی   در برخی موارد نیز به. شد

 ,Irianto and Austin(کار گرفته شد  براي الروهاي ماهی به

توســـط  ســـرعت بـــهماهیـــان  روده الرو). 2003 ,2002

از  پـس محیطی درخالل روزهاي اول زنـدگی  هاي  باکتري

شده  این اجتماعات اولیه کلنی. گردد می تخم گشایی اشغال

در روده الروهــاي مــاهی ممکــن اســت در مراحــل اولیــه 

عنوان  هایی که به زندگی الروهاي ماهی در رقابت با باکتري

ند، به یک برتـري رقـابتی دسـت    شو می وتیک معرفیپروبی

 زمان با همبایدپروبیوتیکی هاي  تلقیح باکتريبنابراین یابند، 

و  به آب محیط پرورشی فزودنطریق ا از جذب کیسه زرده

صـورت  از طریق غذاي زنـده   شروع تغذیه فعال در هنگام

 ,Vadstein et al., 1993, Hansen, and Olafsen(گیـرد  

ــرین  برخــی از مهــم. )1999 ــهت هــاي  باســیلوس هــاي گون

باسـیلوس  : شامل پروري آبزيپروبیوتیکی مورد استفاده در 

 Bacillus(، باسیلوس سرئوس)Bacillus subtilis(سابتیلیس

cereus(ــوالنس ــیلوس کوآگ ، )Bacillus coagulans(، باس

ــی ــیلوس کالنیوسـ ــیلوس )Bacillus canusii(باسـ ، باسـ

ــاتریوم ــی  ) Bacillus megaterium(مگ ــیلوس لیکن و باس

 تحقیقــات نشــان. )Oggioni et al., 2003(اســتفورمیس

باعث افزایش عملکرد هضمی ها  دهد این میکروارگانیزم می

، افزایش معیارهاي )Tovar-Ramirez et al., 1998(ها  آنزیم

 ,.Ghosh et al(الروهـاي ماهیـان روهـو     اي تغذیهرشد و 

 ,.Bairagi et al(الروهاي ماهی روهو ي، افزایش بقا)2003

الروهاي میگوي ببري سـبز   يو افزایش رشد و بقا )2004

)Rengpipat et al., 1998( استفادهازمحصولتجاري .دشو می

 Bacillus(باسـیلوس سـابتیلیس  هاي  پروتکسینحاویباکتري

subtilis( ــیرکوالنس ــیلوس س ) Bacillus circulans(، باس

، )Bacillus laterosporus(باســــیلوس التروســــپروس 

و باسـیلوس  ) Bacillus polymixa(باسیلوس پلـی میکسـا   

) Bacillus licheniformis(لیکنــــــی فـــــــورمیس  

 Artemia(بـا نـاپلی آرتمیـا پارتنوژنتیکـا      سازي غنیازطریق

parthenogenetica(ــ ــورتموفقیت هبــ ــه  صــ آمیزیمنجربــ

ــه     ــذایی در گون ــدیل غ ــریب تب ــوزنبدنوکاهش ض افزایش

ــزل ــینآالي  ق ــان  رنگ ــد )Oncorhynchus mykiss(کم ش

)Jamali et al., 2014 .(Firouzbakhsh  ــاران و همکـ

ــان دادنــد کهافزودنپروبیوتیــک پروتکســینبه    ) 2011( نش

ــکار  موجــب ) Astronotus ocellatus(جیرهغذاییماهیاس

کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن نهـایی و نـرخ   

ــکار   ــاهی اس ــد ویژهم ــی رش ــود م ، )Faghani )2010.ش

غــذایی آغشتهشدهبهمحصــولپروبیوتیکی  هــاي  اثرجیــره

پروتکسین را بر عواملینظیربازماندگی ورشـدکپور معمـولی   

ــزر  ــاي خــــــــ ) Cyprinus carpio(دریــــــــ

مطالعهونشــــــــاندادندکهباافزایش غلظتپروبیوتیــــــــک 

ــه ــددرالروهایمذکورافزایش  تغذیـــ شده،مقادیروزنورشـــ

  .یداشتندمعنادار

ترین ماهیان براي رسیدن بـه   کپور ماهیان از جمله مهم

بنـابراین تعـداد    ،ندهسـت یک تولید صـنعتی قـوي در کشور  

زیــادي از کپــور ماهیــان از جملــه کپــور معمــولی، کپــور  

اي، کپـور سـرگنده و کپـور سـیاه از      ، کپور نقرهخوار علف

ــرق  ــین(ش ــرقی   )چ ــاي ش ــیه و اروپ ــانی و (، روس روم

معرفـی  ایـران  هـاي   به مدت چهل سال بـه آب ) مجارستان

کنون در میان اکثر ماهیـان  ا بعضی از این ماهیان هم. شدند

مهم اقتصادي بخشی از تولیدات سـالیانه را در اسـتخرهاي   

حـال   در). Shamsi et al., 2009(دهنـد   مـی  ایران تشـکیل 

کپور ماهیان چینی بـا توجـه بـه گسـترش      هاي گونه،حاضر

از بسیار خوب آنها در جهان و از جملـه در کشـور ایـران    

ــت   ــوبی در جه ــیار خ ــأمینارزش بس ــفید   ت ــروتئین س پ

انه مقادیر عظیمی از ایـن ماهیـان در   یبرخوردار بوده و سال
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هـا و آبگیرهـاي    استخرهاي پرورشی و همچنین در آبنـدان 

. گـردد  مصرف مردم به بازار عرضه می برايطبیعی تولید و 

ترین مراحل زندگی و پرورش ایـن ماهیـان    یکی از بحرانی

تواند نقش  می الروي آنها بوده که تغذیه اولیه آنها ةدر دور

بـر همـین   . آنها داشـته باشـد   يبسیار مهمی در رشد و بقا

این هدف مهم دو گونه از آرتمیـاي بـومی    تأمینبرایاساس 

کشورمان از جمله آرتمیا اورمیاناي دریاچه ارومیه و آرتمیا 

ــاي      ــا آرتمی ــه ب ــارلو در مقایس ــه مه ــا دریاچ پارتنوژنتیک

شـود،   می عنوان یک گونه خارجی قلمداد فرانسیسکانا که به

 . شددر تغذیه کپور ماهیان بررسی 

  

  ها مواد و روش

  میاتولید ناپلی آرت

از مرکز  )Artemia urmiana(هاي آرتمیا ارومیانا  سیست

کـار   بـه براي این مطالعه  وتهیه دریاچه ارومیهتحقیقات 

ــت ــارلو  . رف ــا مه ــت آرتمی ــین سیس  Artemia(همچن

parthenogenetica(  از مرکــز شــیالت و آبزیــان اســتان

آرتمیا فرانسیسـکانا  هاي  سیست. شیراز تهیه شد - فارس

)Artemia fransiscana(      از یـک شـرکت تجـاري تهیـه

طور جداگانـه   هبها  سیستهریک ازالیه کوریون  .گردید

 جدا شدزدایی،  یند کپسولادر طی فربه طریقه شیمیایی 

)Lavens, and Sorgelos, 1996 .(ــم ــایی  تخـ گشـ

ـ   زدایـی   کپسولهاي  سیست کـارگیري   هشـده از طریـق ب

با استفاده از  لیتر  8 اي قیفی شکل با حجم ظروف شیشه

پـس از  هـا   سیسـت . انجـام پـذیرفت  ) ppt30(آب دریا 

اي  گرم در لیتر در ظروف شیشه 5زدایی با تراکم  کپسول

و هوادهی  )لوکس 2000(شرایط نوري ،  C˚ 30در دماي 

). Gomez-Gil et al., 1998(دندشـ شـدید انکوباسـیون   

گشـایی و ضـدعفونی    تخـم هاي  ساعت ناپلی 24از پس

هـا   استفاده از رفتار نورگرایی مثبت، از سیسـت شده، با 

میکـرون،  120با چشـمه   با استفاده از صافیو شده  جدا

 .دندشسیفون 

  

  پروبیوتیکیهاي  باسیلوس

گونـه   2از سوسپانسیون باکتریایی مخلوط آزمایش در این 

ــا  از باســیلوس ــامله ــابتیلیس ش ــیلوس س  Bacillus)باس

subtilis)  باســـیلوس لیچنـــی فـــورمیس  و(Bacillus 

licheniformis)  اسـتفاده  ) پروتکسـین (شرکت نیکوتک  از

مطابق با دستورالعمل شرکت پروتکسین، سوسپانسیون . شد

 10پروبیـوتیکی در حجـم   هـاي   مخلوط اسـپور باسـیلوس  

لیتر آب مقطر  میلی 20اي حاوي  میکرولیتر به ظروف شیشه

 از گـرم  میلـی  26پس از افزودن مقـدار  . استریل اضافه شد

محیط کشت اختصاصی آنها به این سوسپانسیون، بالفاصله 

سـاعت   8مدت  هب C ˚ 37شدت بهم زده شده و در دماي هب

هـا   در پایان زمان انکوباسیون باسیلوس. گردید انکوباسیون

مخلـوط  رویشی تبدیل شده و سوسپانسیون هاي  به باکتري

ــت   ــه گردیــد ) CFU/liter( 1×106باکتریــایی باغلظ  .تهی

بـار در روز بـه    4به تعـداد   پانسیونباکتریایی تهیه شدهسسو

  .پرورش ماهیان اضافه شدهاي  حوضچه

 طرح آزمایش

، (Ctenopharyngodon idella)خوار علفالرو ماهی کپور 

ــولی   ــور معم ــرگنده  ) Cyprinus carpio(کپ ــور س و کپ

Hypophthalmichthys nobilis)(  ــاه پـــرورش از کارگـ

 18در هـا   الرو. ماهیان گرم آبی سد وشمگیر تهیه شـدند 

از نـاپلی سـه گونـه از     ترتیـب  بهتیمار آزمایشی جداگانه 

 Artemia(آرتمیا شامل آرتمیا اورمیاناي دریاچـه ارومیـه   

urmiana(  ــاي فرانسیســـــکانا  Artemia(، آرتمیـــ

fransiscana (ــا پارتنوژنتیکــا دریاچــه مهــارل وي و آرتمی

. ندشدتغذیه ) Artemia parthenogenetica(استان فارس 

روز  28در این آزمایش الرو کپور ماهیان در طول مـدت  
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درصـد   30معـادل   اي تغذیـه در یـک نـرخ   ) چهار هفته(

وزن . دندشبار در روز تغذیه  4بیوماس ماهیان و به تعداد 

الروهـاي  . بـود  گرم میلی 100اولیه الروهاي این ماهیان  

قطعـه در لیتـر در    5بـا تـراکم    ترتیب بهسالم این ماهیان 

ــاي  حوضــچه ــري  ه ــا حجــم آبگی ــر  10پالســتیکی ب لیت

تیمارهاي آزمایشی فاقـد پروبیوتیـک   . سازي شدند ذخیره

ــامل ــور :  ش ــفکپ ــوار عل ــا  –خ ــور )G-U(اورمیان ، کپ

 –خـوار  علـف و کپـور  ) G-F(فرانسیسـکانا   –خـوار  علف

، )B-U(اورمیانا  –و همچنین بیگ هد) G-P( پارتنوژنتیکا

پارتنوژنتیکـا   –و بیگ هـد  ) B-F(فرانسیسکانا  - بیگ هد

)B-P (  اورمیانـا   –و نیز تیمارهـاي کپـور)C-U( کپـور ، -

طراحی و ) C-P(پارتنوژنتیکا  - و کپور) C-F(فرانسیسکانا 

کپــور :  تیمارهــاي آزمایشــی حــاوي پروبیوتیــک شــامل

، کپـــور )G-U-B(بـــاکتري  –اورمیانـــا  –خـــوار علـــف

و کپــور ) G-F-B(بـاکتري   –فرانسیسـکانا   –خـوار  علـف 

و همچنـین  ) G-P-B(باکتري  - پارتنوژنتیکا  -  خوار علف

ــگ هــد ــا  –بی ــاکتري  –اورمیان ــد،  )B-U-B(ب ــگ ه  - بی

پارتنوژنتیکا  –و بیگ هد ) B-F-B(باکتري  –فرانسیسکانا 

 –میانـا  اور –و نیـز تیمارهـاي کپـور   ) B-P-B(باکتري  –

) C-F-B(باکتري  –فرانسیسکانا - کپور،  )C-U-B(باکتري 

طراحی و با سه ) C-P-B(باکتري  –پارتنوژنتیکا  - و کپور

روزانـه در  هـا   تعـویض آب حوضـچه  . تکرار اجرا گردید

ــانی    ــل زم ــه فواص ــت و ب ــار نوب ــاعت  6چه ــام س انج

محاسبه دقیق غذاي خورده شـده واقعـی،    منظور به.شد می

پرورشـی  هـاي   در محل لوله خروجی هر یک از حوضچه

ه میکرون قرار گرفتـ  120یک عدد توري با اندازه چشمه 

 آوري طور جداگانه جمع هب که ناپلی آرتمیا خورده نشده را

در انتهاي هر روز، از طریق شمارش تعـداد آنهـا   . دکر می

مقـدار وزن  . شد می آنها محاسبهدر واحد حجم، بیوماس 

ناپلی از کل وزن عرضه شده آنها کسـر شـده وسـرانجام    

مقدار غذاي خورده شده توسط الروهـاي مـاهی در هـر    

  .تیمار محاسبه گردید

 ماهیهاي  زیست سنجی الرو

ـ  منظـور  بـه بررسی وضعیت رشد ماهیـان و   براي دسـت   هب

محاسبه غذاي روزانـه   برايآوردن بیوماس الروهاي ماهی 

قطعـه   5روز تعـداد   7آزمایش، به فاصله هر  ةدر طول دور

ــ  ــاهی ب ــاي م ــچه    هاز الروه ــر حوض ــادفی ازه ــور تص ط

برداري و میـانگین طـول و وزن آنهـا بـا اسـتفاده از       نمونه

متر وتـرازوي دیجیتـالی بادقـت     میلی 01/0 کولیس با دقت

اي ماهی پس الروه. دش  گیري و ثبت اندازه گرم میلی 01/0

در . شـدند   مربوطـه برگردانـده  هاي  از بیومتري به حوضچه

در هرتیمـار  ها  انتهاي دوره آزمایش تمامی ماهیان حوضچه

هـایی   ، نمونه)طول و وزن(آزمایشی پس از انجام بیومتري 

 AOACدستورالعمل از آنها به آزمایشگاه منتقل و مطابق با 

ـ هاي  بر اساس داده. آنالیز گردید) 1990( دسـت آمـده از    هب

درصد پروتئین، چربـی و  هاي  بیومتري و آنالیز الشه و داده

 اي تغذیهالشه الروهاي ماهی، معیارهاي رشد و  انرژي خام

، )SGR(وزن و طـول نهــایی، نـرخ رشـد ویــژه    : از جملـه 

نسبت ،  (FCR)ضریب تبدیل غذایی ، )CF(فاکتور وضعیت 

ــار ــروتئین اک ــی ،  (PER)یی پ ــد  ،(LER)چرب ارزش تولی

ــروتئین  ــی   (PPV)پ بــراي   (LPV)و ارزش تولیــد چرب

 . دشالروهاي ماهی در هر یک از تیمارها محاسبه 

 

  :تجزیه و تحلیل آماري

دست آمده در ارتباط بـا   هبهاي  تجزیه و تحلیل آماري داده

رشد، تغذیه و آنالیز الشه بـا اسـتفاده از آنـالیز    هاي  فاکتور

تصـادفی و بـا    قالـب طـرح کـامالً   طرفـه، در   واریانس یک

و بر اساس آزمون چند دامنـه  SPSS-16افزار  استفاده از نرم

  .انجام پذیرفت 05/0دانکن در سطح 

 

 نتایج
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 نـاپلی آرتمیـا   مختلـف  هـاي  گونهآنالیز تجزیه بیوشیمیایی 

)Artemia parthenogenetica،Artemia fransiscana  و

Artemia urmiana(  و الرو کپــور ماهیــان )Cyprinus 

carpio،Hypophthalmichthys nobilis  و

Ctenopharyngodonidella(  آمده اسـت  2و  1در جدول .

در نــاپلی آرتمیــا  و چربــی خــام ترین پــروتئین خــامبیشــ

کمتـرین  و )درصد 2/21(، )درصد 83/56( ترتیب بهارومیانا

 )درصـد  09/39( ترتیب بهدر ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکا میزان

  .دست آمد هب)درصد 86/17(و 

کپور ماهیـان  هاي رشد و تغذیه الرو  شاخصبرخی از 

 3در جـدول   مختلف ناپلی آرتمیـا  هاي گونهتغذیه شده با 

الرو کپور ماهیـان تغذیـه شـده بـا نـاپلی       .ارائه شده است

رشـد و تغذیـه را در    بـازدهی آرتمیا پارتنوژنتیکا بـاالترین  

مقایسه با کپور ماهیان تغذیه شده با ناپلی آرتمیا ارومیانا و 

تـرین   پـایین .ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا از خود نشـان دادنـد  

رشد و تغذیه در تیمارهاي تغذیـه شـده بـا نـاپلی      بازدهی

 ). p>05/0(دست آمد  هآرتمیا ارومیانا ب

  

  مختلف ناپلی آرتمیا هاي گونهآنالیز تجزیه بیوشیمیایی  1جدول 

A. patrhenogenetica A. urmiana A.fransiscana آرتمیا هاي گونه  

 )درصد(پروتئین خام  16/3±65/40 33/6±83/56 33/2±09/39

 )درصد(چربی خام  2/4±91/18 22/3±2/21 02/1±86/17

 )گرم/کیلوکالري(انرژي خام  351±4673 6/245±4/4727 336±71/4592

 )درصد(ماده خشک  82/2±76/11 22/1±09/9 12/1±76/11

 )درصد(خاکستر  - 20/0±75/3 -

  

  مختلف کپور ماهیان هاي گونهآنالیز تجزیه بیوشیمیایی اولیه الرو  2جدول 

  ماهی هاي گونه کپور معمولی خوار علفکپور  کپور سرگنده

 )درصد(پروتئین خام  24/2±47/71 41/3±78/72 54/2±56/72

 )درصد(چربی خام  15/1±32/12 79/0±54/11 31/1±17/11

 )گرم/کیلوکالري(انرژي خام  39±4564 65±4497 47±4437

 )درصد(ماده خشک  37/2±51/25 62/1±23/25 89/0±11/20

 )درصد(فیبر خام  05/0±44/0 07/0±41/0 03/0±38/0

  

رشـد و تغذیـه در بـین کپـور ماهیـان       بـازدهی بهترین 

پرورش یافته در سیستم فاقد پروبیوتیـک متعلـق بـه کپـور     

مختلـف آرتمیـا    هـاي  گونـه تغذیه شده با ناپلی  خوار علف

 3/545( کـه بـاالترین وزن نهـایی    طـوري  بـه  ،آمـد  دست به

نرخ رشد ویـژه   و )متر میلی 43/40(، طول نهایی )گرم میلی

از  خـوار  علـف که در آن الرو کپـور  P-Gدر تیمار ) 34/5(

آمـد   دسـت  بـه ،ژنتیکـا تغذیـه شـده بود   ناپلی آرتمیا پارتنو

)05/0<p.( رشد و تغذیه در بـین کپـور    بازدهیترین  پایین

ماهیان پرورش یافته در سیستم فاقد پروبیوتیک متعلـق بـه   

) B-U(کپور سرگنده تغذیه شده با نـاپلی آرتمیـا ارومیانـا    

 .بود
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استفاده شده در سیستم پرورش الرو کپـور   پروبیوتیک

متفـاوتی را بـر    هـاي ماهیان تغذیه شده با ناپلی آرتمیـا اثر 

ــاي    ــان در تیماره ــور ماهی ــد الرو کپ ــاي رش روي معیاره

رشـد در الرو کپـور    بـازدهی کـه   طـوري  مختلف داشت، به

افزایش و در الرو کپور سرگنده  خوار علفمعمولی و کپور 

رشد در بین  بازدهیبهترین ). p>05/0(نشان داد را کاهش 

کپور ماهیان پرورش یافتـه در سیسـتم حـاوي پروبیوتیـک     

 هـاي  گونـه تغذیه شده بـا نـاپلی    خوار علفمتعلق به کپور 

 که باالترین وزن نهایی طوري به ،آمد دست بهمختلف آرتمیا 

-Pدر تیمار  )متر میلی 42(و طول نهایی ) گرم میلی 5/631(

B-G، از نــاپلی آرتمیــا  خــوار علــفکــه در آن الرو کپــور

آمــــد  دســــت بــــه،پارتنوژنتیکــــا تغذیــــه شــــده بود

)05/0<p.(تـرین وزن و طـول نهـایی در بـین کپـور       پایین

ماهیان پرورش یافته در سیستم حاوي پروبیوتیک متعلق به 

 249(کپور سرگنده تغذیه شده با ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکـا  

 .بود) میلی متر 6/31(و )گرم میلی
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 مختلف ناپلی آرتمیا هاي گونهکپور ماهیان تغذیه شده با هاي رشد و تغذیه الرو  شاخص 3جدول 

نسبت کارایی 

 چربی

نسبت کارایی 

 پروتئین

ارزش تولید 

 چربی

ارزش تولید 

 پروتئین
 فاکتوروضعیت

ضریب تبدیل 

 غذایی
 نرخرشدویژه

 طول نهایی

 )متر میلی(

 وزن نهایی

 )گرم میلی(
 تیمار

11/0±61/1 e 04/0±75/0 d 08/0±69/0 a 11/0±74/1 b 08/1 ±0/11a g36/1±43/3 94/4 ±0/68c 52/35 ± 94/2 e 4/493 ± 4/58 d C.P 

15/0±46/1 f 07/0±67/0 e 07/0±59/0 b 14/0±73/1 b 12/1 ±0/11a f82/1±61/3 73/4 ±0/95d 48/34 ± 27/3 f 9/468 ± 1/98 e C.F 

09/0±09/1 i 03/0±4/0 g 05/0±57/0 b 09/0±26/1 c 14/1 ±0/20a e21/1±34/4 09/4 ±0/78e 34/32 ± 59/2 h 2/389 ± 9/73 g C.U 

17/0±94/1 b 07/0±90/0 b 03/0±66/0 a 05/0±76/1 b 09/1 ±0/08a i34/1±86/2 65/5 ±0/59a 87/41 ± 16/2 a 6/591 ± 2/94 b C.P.B 

11/0±70/1 d 06/0±81/0 c 05/0±58/0 b 09/0±74/1 b 12/1 ±0/17a h53/1±02/3 36/5 ±0/92b 69/36 ± 59/3 d 8/562 ± 3/101 c C.F.B 

09/0±39/1 g 06/0±52/0 f 06/0±54/0 bc 07/0±24/1 c 07/1 ±0/18a g23/1±39/3 96/4 ±0/80c 90/35 ± 29/3 e 2/498 ± 4/88 d C.U.B 

13/0±80/1 c 06/0±83/0 c 06/0±66/0 a 09/0±84/1 a b07/0±81/0 h09/0±08/3 b69/0±34/5 ab78/2±43/40 c93/79±3/545 G.P 

12/0±42/1 fg 04/0±65/0 e 09/0±58/0 b 07/0±78/1 ab b13/0±80/0 g32/0±36/3 c78/0±5 b3±49/39 f06/68±1/449 G.F 

11/0±38/1 g 07/0±51/0 f 11/0±51/0 c 08/0±27/1 c b05/0±83/0 g18/0±46/3 c68/0±94/4 c59/2±67/38 d13/76±8/487 G.U 

14/0±09/2 a 09/0±97/0 a 07/0±66/0 a 06/0±86/1 a b05/0±83/0 j21/0±63/2 a97/0±80/5 a01/4±42 a3/88±5/631 G.P.B 

13/0±75/1 d 07/0±81/0 c 06/0±61/0 b 08/0±79/1 ab b06/0±85/0 h43/0±98/2 b81/0±36/5 b3±87/39 c5/97±1/558 G.F.B 

12/0±30/1 h 03/0±48/0 f 08/0±50/0 c 05/0±28/1 c b14/0±84/0 f37/0±61/3 d90/0±67/4 c02/3±65/37 ef1/52±7/457 G.U.B 

09/0±93/0 j 05/0±43/0 g 09/0±63/0 ab 08/0±78/1 ab b12/0±83/0  d33/1±96/5  f47/0±12/3  h01/4±8/32  h8/62±9/294  B.P 

05/0±91/0 j 03/0±42/0 g 05/0±57/0 b 13/0±79/1 ab b08/0±78/0 d25/1±79/5 f32/0±22/3 g2/2±7/33 h5/97±8/301 B.F 

05/0±77/0 k 03/0±28/0 i 08/0±52/0 c 08/0±29/1 c b09/0±76/0 c29/1±17/6 f44/0±3 g3/2±3/33 h8/58±284 B.U 

08/0±79/0 k 04/0±36/0 h 09/0±65/0 a 11/0±76/1 b b06/0±78/0 a21/1±06/7 h34/0±5/2 i7/1±6/31 i8/46±249 B.P.B 

08/0±80/0 k 04/0±37/0 h 03/0±57/0 b 12/0±79/1 ab b11/0±77/0 b13/1±65/6 g56/0±71/2 h5/2±3/32 i9/62±2/264 B.F.B 

07/0±69/0 l 03/0±25/0 i 09/0±52/0 c 09/0±27/1 c b07/0±76/0 a28/1±7 h57/0±51/2 i7/2±7/31 i2/63±251 B.U.B 

 . )p>05/0(است دار بودن االتین غیر مشترك نشانه معنحروف 
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ــه اخــتالف   ــاي تغذی ــایج معیاره ــادارنت ــین معن ي را ب

بهترین ضریب تبـدیل غـذایی   . تیمارهاي مختلف نشان داد

مختلـف   هـاي  گونهدر بین کپور ماهیان تغذیه شده با ناپلی 

از  خـوار  علفکه در آن الرو کپور ،P-B-Gآرتمیا در تیمار 

آمـد   دسـت  بـه ،ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکـا تغذیـه شـده بود   

)05/0<p .( بهترین مقدار در ارزش تولید چربی)در ) 69/0

که در آن الرو کپور معمولی پـرورش یافتـه در    ،C-Pتیمار 

سیستم فاقد پروبیوتیک از ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکـا تغذیـه   

ایـن در حـالی اسـت کـه     . )3جدول( آمد دست به،شده بود

-Pدر تیمار )86/1( در ارزش تولید پروتئین بازدهیبهترین 

B-G، در سیسـتم پـرورش    خـوار  علفکه در آن الرو کپور

حاوي پروبیوتیک که از نـاپلی آرتمیـا پارتنوژنتیکـا تغذیـه     

ــه،شــده بود ــد دســت ب ــرین ).p>05/0( )3جــدول ( آم بهت

) 09/2(و چربـی  ) 97/0(در نسبت کارایی پـروتئین  بازدهی

در سیستم  خوار علفکه در آن الرو کپور ،P-B-Gدر تیمار 

پرورش حاوي پروبیوتیک که از ناپلی آرتمیـا پارتنوژنتیکـا   

 . )3جدول( آمد دست به،تغذیه شده بود

نتایج مربوط بـه ترکیـب بیوشـیمیایی بـدن الرو کپـور      

مختلـف آرتمیـا در    هـاي  گونـه ماهیان تغذیه شده با ناپلی 

بیشترین پـروتئین، چربـی و   .شده استداده نشان  4جدول 

-Bدر تیمارهـاي   ترتیب بهانرژي خام در الرو کپور ماهیان 

F-B ،C-P  وC-P-B )54/72 و ) درصــد 50/12(، )درصــد

در  ترتیـب  بـه و کمترین میـزان  ) کیلوکالري بر گرم 4608(

) درصـد  52/10(، )درصد C-P ،G-U-B )70/67تیمارهاي 

 ).p>05/0(آمددست  هب) کیلوکالري بر گرم 4374(و 

 مختلف آرتمیا هاي گونهتغذیه شده با ناپلی  آنالیز تجزیه بیوشیمیایی الرو کپور ماهیان 4جدول 

 تیمار )درصد(پروتئین خام  )درصد(چربی خام  )گرم/کیلوکالري(انرژي خام  )درصد(ماده خشک  )درصد(فیبر خام 

cd03/0±42/0 o07/7±10/14 d46±4561 a39/0±50/12 l44/0±70/67 C.P 
c04/0±43/0 l60/5±64/18 j55±4421 def69/0±16/11 h05/1±87/70 C.F 
h03/0±30/0 g50/9±57/26 k67±4407 ghi55/0±69/10 f69/0±66/71 C.U 

gh05/0±32/0 d18/4±50/30 a50±4608 a45/2±78/12 k45/5±62/68 C.P.B 
c04/0±43/0 j10/2±14/22 j45±4423 def05/1±08/11 g22/8±24/71 C.F.B 
h02/0±29/0 e17/4±44/29 e62±4536 cde45/2±32/11 i32/4±53/70 C.U.B 
cd03/0±41/0 e17/1±32/29 c70±4573 b7/0±89/11 f17/1±75/71 G.P 
bc07/0±44/0 f26/2±93/26 i54±4431 def75/0±04/11 bc06/0±15/73 G.F 
cd03/0±42/0 n61/3±20/15 l74±4393 hi3/0±66/10 e92/0±28/72 G.U 
a03/0±48/0 d36/2±76/30 b36±4598 b17/1±85/11 de18/3±54/72 G.P.B 

ab04/0±47/0 a33/4±14/37 g35±4478 bc83/0±65/11 ab23/3±47/73 G.F.B 
bc02/0±44/0 m41/3±18/18 n62±4374 i63/0±52/10 cd29/1±86/72 G.U.B 
cd05/0±42/0 c18/4±11/31 g29±4475 cd5/0±34/11 j12/1±51/69 B.P 
ef04/0±37/0 i82/3±33/23 f88±4484 fghi38/0±89/10 bc71/0±19/73 B.F 
fg02/0±35/0 k89/2±67/21 k88±4404 efgh37/0±96/10 cd38/0±88/72 B.U 
de06/0±39/0 h19/3±17/25 e72±4539 bc83/0±65/11 k23/2±79/68 B.P.B 
de03/0±39/0 b78/5±17/36 h53±4438 i49/0±58/10 a54/4±54/73 B.F.B 
h06/0±30/0 h21/2±47/25 m73±4389 fghi18/1±84/10 de17/3±54/72 B.U.B 

 .)p>05/0(است بودن معنادارحروف التین غیر مشترك نشانه 
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  بحث

عنوان یک منبع غذایی مغذي و مناسب براي  ناپلی آرتمیا به

لگـر،  (شـود   مـی  پوستان استفاده بسیاري از ماهیان و سخت

گونه آرتمیا ثبـت شـده    هشتدر مطبوعات علمی ). 1985

 Artemia franciscana ،Artemia: اســـت کـــه شـــامل

persimilis ،Artemia monica ،Artemia salina ،Artemia 

urmiana ،Artemia sinica ،Artemia sp.  وArtemia 

tibetianaاست)Hou, et al., 2006 .(و نژادهـا  هـا   این گونه

اي در ضخامت سیست،  ممکن است اختالف قابل مالحظه

، هـم  )میکرومتـر  400-500(تفـریخ شـده   هاي  طول ناپلی

هر  يناپلی به ازا 150000-250000(زمانی و میزان تفریخ 

اسـیدهاي  (، نرخ رشد، ترکیبـات بیوشـیمیایی   )گرم سیست

و ترکیبـات  هـا   چرب ضروري، اسید اسکوربیک، رنگدانـه 

 Van(و بنـابراین ارزش غـذایی داشـته باشـند     ) ضـروري 

Stappen, 1996 (تواند بر روي تراکم و روش ذخیره  می که

هـاي رشـد و تغذیـه     شاخص.و پرورش اختالف ایجاد کند

مختلـف نـاپلی    هـاي  گونـه کپور ماهیان تغذیه شده با الرو 

ي را در تیمارهاي مختلف نشـان داد  معناداراختالف آرتمیا

)05/0<p(.    آرتمیـا  الرو کپور ماهیان تغذیه شده بـا نـاپلی

رشد و تغذیه را در مقایسه با  بازدهیباالترین  ،پارتنوژنتیکا

کپور ماهیان تغذیه شده با نـاپلی آرتمیـا ارومیانـا و نـاپلی     

 بـازدهی تـرین   پایین.آرتمیا فرانسیسکانا از خود نشان دادند

رشد و تغذیه در تیمارهاي تغذیـه شـده بـا نـاپلی آرتمیـا      

و همکـاران   p .(Roozbehfar>05/0(دست آمـد   هارومیانا ب

مـاهی روسـی    گزارش کردند کـه در تغذیـه تـاس   ) 2012(

)Acipenser gueldenstaedtii (     بـا غـذاهاي زنـده بهتـرین

) 22/3(و ضریب تبـدیل غـذایی   ) گرم میلی 73/815(وزن 

ــود ــا ب ــاپلی آرتمی ــه ن ایــن نتــایج مشــابه نتــایج  .متعلــق ب

Roozbehfar  ماهی ایرانی  در تغذیه تاس)2013(و همکاران

)Acipenser persicus (   با غـذاهاي زنـده بـود .Pooling  و

همکاران نشان دادند که استفاده از ناپلی آرتمیـا در تغذیـه   

میـزان بقـا    )Clarias gariepinus(ماهی افریقایی  الرو گربه

 )2002( و همکـاران Ritar.دهـد  می را تا حد زیادي افزایش

 Jasus(اي  گزارش نمودنـد کـه در تغذیـه البسـتر صـخره     

edwardsii (از جملــه آرتمیــا، اویســتر بــا غــذاهاي زنــده 

)Crassostrea gigas(کلـــم ، )Katelesia scalarina(  و

بهتـرین وزن نهـایی    ،)Mytilus edulis planulatus( ماسـلز 

در تیمار تغذیـه شـده   ) درصد 8/69(و بقا ) گرم میلی 180(

 . آمد دست بهبا آرتمیا 

Beck و Bengtson)1982 ( انـدازة گزارش کردند که بین 

میر همبستگی بـاالیی وجـود    و آرتمیا و میزان مرگهاي  ناپلی

گونه آرتمیا توسـط   هشتکه در تغذیه از ناپلی  طوري دارد به

بـا   ،)Menidia menidia(سیلورسـید اقیـانوس اطلـس    ماهی 

درصـد   20میـر   و میکرومتر میزان مرگ 480از  اندازهافزایش 

تفاوت در نرخ رشد الرو آبزیان تغذیه شده .ن دادافزایش نشا

مختلف آرتمیا به تفاوت در میـزان انـرژي    هاي گونهاز ناپلی 

 1- 61- 33/1(و وزن خشـــــــک ) ژول 0366/0- 0725/0(

جغرافیایی مختلف نسـبت   أناپلی آرتمیاها با منش) میکروگرم

تواند بـه علـت تغذیـه از     می این اختالف رشد. شود می داده

درصـد انـرژي و    39در مراحل باالتر رشد که داراي ها  ناپلی

درصد وزن خشک کمتري نسبت به نـاپلی تـازه تفـریخ     34

مقدار انـرژي و  ). Vanhaecke, 1983(نیز باشد  ،شده هستند

 2که در دمـاي   تازه آرتمیا در صورتیهاي  وزن خشک ناپلی

سـاعت   24مـدت   بـه  ،گراد نگهداري شوند درجه سانتی 4تا 

چنـدین گـزارش   ).Leger, 1983(مانـد   مـی  تغییر ثابتبدون 

جغرافیــایی  أات مختلــف نــاپلی آرتمیــا بــا منشــتــأثیربارةدر

 ,Bookhout and Costlow, 1970(متفاوت منتشر شده است 

Johns et al., 1980, 1981, Watanabe et al., 1980, Beck 
and Bengtson, 1982, Leger and Sorgeloos, 
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توجیهات زیـادي بـراي عملکـرد ضـعیف بعضـی از      ).1984

ها  ناپلی اندازة: آرتمیاها در مطالعات ارائه شده است از جمله

)Beck and Bengtson, 1982( وجـــود مـــواد آالینـــده ،

)Bookhout and Costlow, 1970, Helfrich, 1973, Olney 

et al., 1980( ،اسیدهاي چرب ضروري  نبود)Watanabe et 

al., 1978, Fujita et al., 1980, Schauer et al., 1980, 

Leger et al., 1984 ( هـا   و عملکرد ضعیف در حرکت نـاپلی

)Klein-MacPhee et al., 1980, Olney et al., 1980, 

Schauer et al., 1980 .(Leger و همکاران )گـزارش   )1985

 15کردند که میزان اسیدهاي چرب در ناپلی تازه تفریخ شده 

آمده از خلـیج سـان پـابلو و سـان      دست بهگونه از آرتمیاي 

تواند نقش  می شود که می فرانسیسکو به سه گروه زیر تقسیم

گـروه  : ات مغذي ناپلی آرتمیا داشته باشدتأثیرمهمی بر روي 

و  16:1ω7 ،16:1ω9 ،20:5ω3داراي مقـــدار زیـــادي   ،اول

 ،گروه دوم هستند؛18:2ω6 ،18:3ω3 ،18:4ω3مقدار ناچیزي 

ــاچیزي  و مقــدار  16:1ω7 ،16:1ω9 ،20:5ω3داراي مقــدار ن

 ،گـروه سـوم   و هسـتند  18:4ω3و  18:2ω6 ،18:3ω3زیادي 

ــطی از   ــدار متوســ ، 16:1ω7 ،16:1ω9 ،20:5ω3داراي مقــ

18:3ω3  18:4وω3ـ    . باشند می وسـیله   هنتـایج ایـن آزمـایش ب

مختلـف آرتمیـا    هاي گونهپرورش آبزیان تغذیه شده با ناپلی 

 ,.Pagrus major )Fujita et alاز جملـه سـیم دریـایی قرمـز    

1980, Watanabe et al., 1982( خرچنــــگ پهــــن ،

، فالنـدر  )Rithropanopeus harrissii)Johns et al., 1980آبـی 

ــتانی -Pseudopleuronectes americanus )Kleinزمســــ

MacPhee et al., 1980( سیلورسید اقیانوس اطلـس ،Menidia 

menidia )Beck et al., 1980( ــی ــوي آب  Penaeusو میگ

stylirostris)Leger et al., 1984 (ییــد شــدأت.Hinchcliffe  و

Riley )1972 (وVos  ــاران ــه  ) 1984(و همک ــد ک نشــان دادن

میـزان اسـیدهاي چـرب موجـود در نـاپلی آرتمیـا بـه میــزان        

 ،انـد  شان مصرف کـرده  اسیدهاي چرب مواد غذایی که والدین

این بدین معنی است که میزان مواد مغذي نـاپلی  . بستگی دارد

تولید شده چه زمـانی و  هاي  کند که سیست می تعیینها  آرتمیا

  .اند ه تولید شدهدر کدام منطق

پروبیوتیک استفاده شده در سیستم پرورش الرو کپـور  

متفـاوتی را بـر    هـاي ماهیان تغذیه شده با ناپلی آرتمیـا اثر 

ــاي    ــان در تیماره ــور ماهی ــد الرو کپ ــاي رش روي معیاره

رشـد در الرو کپـور    بـازدهی کـه   طـوري  مختلف داشت، به

افزایش و در الرو کپور سرگنده  خوار علفمعمولی و کپور 

رشـد در بـین کپـور     بـازدهی بهتـرین  . نشان داد را کاهش

ماهیان پرورش یافته در سیستم حاوي پروبیوتیک متعلق به 

مختلـف   هـاي  گونـه تغذیه شده بـا نـاپلی    خوار علفکپور 

) 2010(و همکـاران  Avella).p>05/0(آمد  دست بهآرتمیا 

 Sparus(یم دریـایی  بهبـود پـرورش الرو مـاهی سـ     براي

aurata ( باسیلی  گونه پروبیوتیک سهدر تحقیقی از ترکیب

، باسـیلوس  )Bacillus subtilis(شامل باسیلوس سـابتیلیس  

ــورمیس  ــی ف و باســیلوس ) Bacillus lichenifurmis(لیکن

بر این اساس  .دندکراستفاده ) Bacillus pumilus(پامیلیس 

مصرفی براي ماهیان هاي  آنها پیشنهاد کردند که پروبیوتیک

ماهی سیم دریایی بهتر است در مرحله اولیه  ویژه بهدریایی 

زندگی از طریق غـذاي زنـده ماننـد آرتمیـا و روتیفـر کـه       

مثبتی بر وضعیت عمومی و همچنـین رشـد مـاهی     هاياثر

نشــان ) 2009(و همکــاران Jafaryan.اســتفاده شــوند ،دارد

ــاگ  ــاهی فیتوفـ ــد الرو مـ  Hypophthalmichthys(دادنـ

molitrix ( آرتمیـا ارومیانـاي غنـی شـده بـا       تغذیه شده بـا

باســیلی هــاي  سوسپانســیون مخمــر نــانوایی و پروبیوتیــک

دارد، هاي رشـد ایـن مـاهی     یشاخصي بر ارتقاتأثیرمعنادار

نرخ رشد ها  پروبیوتیک تأثیرتیمارهاي تحت  که در طوري به

درصـد وزن بـدن در روز افـزایش     54/8بـه   84/7ویژه از 

ـ   . یافت هـاي   کـارگیري باسـیلوس   هنتایج مشـابهی نیـز در ب

هـاي   شده با پروبیوتیـک  پروبیوتیکی در تغذیه با ناپلی غنی

ـ  در الروهاي تاس مذکور دسـت آمـد، نـرخ     هماهی ایرانی ب
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تبـدیل  یی ادرصد در روز، کار18/10به  23/9رشد ویژه از 

 ,Jafaryan(درصـد ارتقـا یافـت    96/43بـه   99/31غـذا از  

ـ ). 2006 دسـت آمـده در تحقیـق     هاین نتایج همانند نتایج ب

ــی. حاضــربود ــا فرانسیســکانا  ســازي غن  Artemia)آرتمی

franciscana)  ــا ــیلوسب ــاي  باس ــدرپرورش ه پروبیوتیکی

ـ (Fenneropenaeus indicus)میگـوي سـفید هنـدي    کـار   هب

گذاشـتند  ي تأثیرمعنـادار آنهـا   و رشـد  ماندگیبازبر  و رفته

)Ziaei-Nejad, 2006.(  در نسـبت کـارایی    بـازدهی بهتـرین

که در آن P-B-Gدر تیمار ) 09/2(و چربی ) 97/0(پروتئین 

 ،در سیستم پرورش حاوي پروبیوتیک خوار علفالرو کپور 

. آمد دست به،که از ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکا تغذیه شده بود

پروبیـوتیکی در  هـاي   کارگیري باسیلوس همشابهی از بنتایج 

در  مـذکور هـاي   شـده بـا پروبیوتیـک    تغذیه از ناپلی غنـی 

یی تبدیل غـذا  ادست آمد، کار هماهی ایرانی ب الروهاي تاس

یی ادرصد ارتقـا یافـت و نسـبت کـار     96/43به  99/31از 

یی چربـی نیـز از   او نسـبت کـار   03/7به  16/5پروتئین از 

 ,Jafaryan(افزایش یافت  84/18سطحی معادل به  73/13

نتایج مربوط به ترکیب بیوشیمیایی بـدن الرو کپـور   ).2006

نشـان  مختلف آرتمیـا   هاي گونهماهیان تغذیه شده با ناپلی 

 يالـذکر در ارتقـا   پروبیـوتیکی فـوق  هـاي   داد که باسیلوس

سطوح مواد مغذي بدن ماهی نقش بسیار خـوبی را داشـته   

) 2007(و همکـاران  Jafaryanاز سـوي نتایج مشابهی .است

پروبیوتیکی در تغذیه از ناپلی هاي  کارگیري باسیلوس هدر ب

در  مـذکور هـاي   شـده بـا پروبیوتیـک    آرتمیا ارومیاناي غنی

ـ  الروهاي فیل دسـت آمـد، در ایـن تحقیـق میـزان       هماهی ب

ین خام و ماده خشک افـزایش و میـزان چربـی خـام     پروتئ

 Bagheriهمچنــین در تحقیقــی دیگــر . کــاهش نشــان داد

نشان داد وجود پروبیوتیک در تغذیـه الرو مـاهی   ) 2008(

. شود می بی و افزایش پروتئین الشهآال باعث کاهش چر قزل

از طریق کاهش قابلیـت   پروبیوتیکی احتماالًهاي  باسیلوس

ه شدکاهش ذخیره چربی الشه ماهیان هضم چربی موجب 

ــت  ــک). Ghosh et al., 2003(اس ــا  پروبیوتی ــح ه باترش

مختلف از جمله آنزیم پروتئاز موجـب افـزایش   هاي  آنزیم

قابلیت هضم ترکیبات پروتئینی غذاي خورده شده در روده 

ند تا این ترکیبات  شو می جانور آبزي شده و در نتیجه سبب

شده و میـزان درصـد پـروتئین     جذبخوبی بهدر روده آبزي 

 بنـابراین ). Ghosh et al., 2001(برنـد   مـی  خام الشه را باال

میـزان پـروتئین خـام     ةدهنـد  ارزش تولید پروتئین که نشان

دست آمده در الشه ماهی نسبت به پروتئین خورده شـده   هب

در همین راسـتا پـروتئین   . یابد می ، افزایشاستتوسط ماهی

در طول دوره پرورش الرو ماهی که دست آمده در ماهی  هب

. یابـد  مـی  گردد نیز ارتقا می در روز بیان گرم میلیبر حسب 

با افـزایش قابلیـت هضـم و جـذب     ها  در واقع پروبیوتیک

یی پروتئین شده اپروتئین در روده ماهی، باعث افزایش کار

و در نتیجه واحد بیشتري از وزن ماهی به نسـبت پـروتئین   

  ).Ghosh et al., 2004(آید  یم دست هخورده شده ب

 خـوار  علـف نتایج این مطالعه نشان داد کـه الرو کپـور   

برداري از مواد مغذي ناپلی آرتمیـا   قابلیت باالیی براي بهره

 نـد الرو سه گونه از کپور ماهیان نشان داد ،به هرحال. دارد

که در شرایط محیطی ثابت، در تغذیـه از ترکیبـات غـذایی    

در .دهنـد  مـی  مختلفی از خـود بـروز  هاي  مختلف، عملکرد

کـار رفتـه باعـث افـزایش      هبهاي  تحقیق حاضر پروبیوتیک

بــرداري از غــذاي  در بهــره کپورماهیــانتوانــایی الروهــاي 

ــدند  ــده ش ــخص  . خــورده ش ــه مش ــن مطالع ــرای ــه ک د ک

 يگذاري باالیی بر ارتقاتأثیرباسیلی قابلیت هاي  پروبیوتیک

و افـزایش   اي تغذیـه هـاي   شـاخص عملکرد رشد، افزایش 

در  کپورماهیـان برخی از سطوح ترکیبـات مغـذي در الرو   

  .دوره پرورش الروي دارند
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Abstract 

Thegrowth performance of cyprinids larvae 
(Cyprinuscarpio,Hypophthalmichthysnobilisand Ctenopharyngodonidella) fed with 
the nauplii fromdifferentArtemiaspecies, including A. parthenogenetica, A. 
fransiscanaand A. urmiana as well as a probiotic mixture (Bacillus subtilis and B. 
licheniformis) was investigated. Fish larvae (100±15 mg) were allocated into 54 
circular fiberglass tanks filled with 10 liters of water (density of 5 fish per liter) and 
fed for 4 weeks with the designated diets. At the end of the feeding trial, feed and 
growth indices [final weight, specific growth rate (SGR), condition factor (CF) and 
food efficiency] and body composition (crude protein, crude lipid, ash and moisture) 
were assessed. Significant differences were observed in feed and growth parameters 
especially in terms of specific growth rate and feed efficiency (P< 0.05). The highest 
and lowest growth and feeding efficiency were observed in C. idella fed with A. 
parthenogeneticanauplii and H.nobilis fed with A. urmiananauplii,respectively. 
Subsequently, elevated growth performance (final weight, final length and SGR) 
was observed in C. idella fed with nauplii of A. parthenogenetica and probiotic 
compared to other group (P < 0.05). 

 

Keywords: Carp, Artemianauplii, Bacillus, Growth 
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