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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1394 پاییز، سوم م، شمارهچهارجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  کلمه انیماه بچه رشد هاي شاخص بر یغذاده دفعات و دما اثرات
)Rutilus rutilus caspicus( خزر يایدر  

 
  4يافشار فاطمه و 3ینعمت ماهرخ ،2مانپوریا محمدرضا ،1یمنجم هیمهد*

 علوم دانشگاه الت،یش گروه اریدانش2، گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه الت،یش ارشد یکارشناس آموخته دانش1
  ،قائمشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه الت،یش ارشد یکارشناس آموخته دانش3، گرگان یعیطب منابع و يکشاورز

  گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه الت،یش آموخته دانش4
17/6/1392 تاریخ پذیرش:؛  28/2/1392: تاریخ دریافت  

  چکیده

رشد بر ثر ؤاز مهمترین عوامل م غذادهیکیفیت آب و دفعات ، دما تراکم،مانند شرایط پرورش   
بر رشد  اثرات متقابل دما و دفعات غذادهیاین پژوهش  دربنابراین  .باشندمی در آبزي پروريماهی 

مدت گرم طی  5/0±05/0با وزن تقریبی ) Rutilus rutilus caspicus( دریاي خزر بچه ماهیان کلمه
 ،24 ،20 ییدما سطح چهار در انیماهبود که  گروه 12 شامل شیآزما يمارهایت .یددبررسی گر روز 45
. شدند داده پرورش روز در بار 4 و 3 ،2 در سه سطح و دفعات غذادهی گراد یسانت درجه 32 و 28

شامل  هاي رشدشاخصبا افزایش دفعات غذادهی که داد دست آمده نشان  هبنتایج تحلیل  تجزیه و
بهبود یافت اما اختالف میزان رشد و نمو (وزن انتهایی)، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی 

 انیماه در رشدهاي شاخص که حالیدر  .)P<05/0( داري در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد معنی
به  مربوط جینتا نیبهتر و) P>05/0( بود متفاوت يدار یمعن طور هب مختلف يدماها در افتهی پرورش

بهترین شرایط براي پرورش بچه ماهی طور کلی  به بود.گراد  درجه سانتی 24 و 20تیمارهاي دمایی 
  دست آمد. هبوعده غذادهی در روز  4تا  2گراد و  درجه سانتی 24و  20کلمه دماهاي 

  

  دهیاغذ دفعات دما، رشد، ،)Rutilus rutilus caspicus( کلمهماهی  :کلیدي هاي واژه
                                                             

  monajjemi_mahdiyeh@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
 هاي مختلف گسترشماهیان به روشتقاضاي روزافزون مصرف آبزیان باعث شده که پرورش   
 پرورشی تولیدات نمودن حداکثر منظور به ماهیان جوانی مرحله در بهینه محیطی شرایط ایجاد یابد.

 بر توانندمیمختلفی  عوامل .)2000 ،و همکاران گري؛ 1990، بارناب( دارد اي ویژه اهمیت
 عوامل این مهمترین از یکی که باشند تأثیرگذارطی پرورش  ماهیان بچه بازماندگی و رشد هاي شاخص

 عوامل این اثرات بررسی به زیادي تمایل پروري آبزي دربه همین دلیل  .باشدمی غذادهی دفعات و دما
  .)1979، گرووزو  برت( دارد وجود ماهیان بازماندگی و رشد بر

 .کندمی کنترل را هاارگانیسم تمامی فیزیولوژیکی هايمکانیسم که است کلیدي عوامل از یکی دما  
 سوخت و فعالیت هضمی هايآنزیم کنندگی تحریک هاي فعالیت کاهش یا افزایش طریق از عامل این

 رابطه حفظ موجبهمچنین دما  )1984، سومروو  هوچاکا( کندمی فعالیت سلولی سطوح در سازي و
، پروسر( شودمی دفع و غذا مصرف تنفس، مانند بدن عملکردهاي و سایر رشد مقادیر میان مستقیم
 بر متابولیسم و غذا مصرف نرخ غذا، تبدیل کارایی زرده، کیسه جذب نرخ بر تأثیر طریق ازو  ،)1991
 مصرف باشد داشته قرار بهینه هاي دامنه در دما که زمانی ).1997، جوبلینگ(گذارد  می تأثیر ماهیان رشد
 مشاهده رشد در شدیدي کاهش بهینه، دمایی دامنه از خارج در ولی یابد می افزایش رشد و غذا
   ).1999و همکاران،  مک کارتی؛ 1997، جوبلینگ( شود می

 باشد.  هاي رشد دفعات غذادهی میثر بر شاخصؤیکی دیگر از عوامل م بیان شدطور که  همان  
کسب اطالعات در خصوص دفعات تغذیه مطلوب در ماهیان براي پرورش دهندگان ماهی بسیار مهم 

پایین آمدن  مرگ و میر ماهیان، افزایش بیماري، ،تغذیه بیش از حد منجر به کاهش کیفیت آب باشد. می
مانی که ماهی با یک مقدار ز .)1989ن، و همکارا نگوه( شودید و تغذیه میظرفیت و کارایی تول
دست  به مناسب تغذیه شود رشدي که مورد انتظار پرورش دهنده است، دفعات غذاي با کیفیت باال و

و همکاران،  بورو( نیاز و دفعات تغذیه ماهی بستگی دارد  خواهد آمد زیرا میزان غذا به انرژي مورد
میزان ضایعات غذایی به  شود وافزایش رشد و بازماندگی ماهی می غذادهی مناسب باعث. )2006

، گدارد( یابدفزایش میتولید ا در نهایت یابد وتغییرات در اندازه ماهی کاهش می رسد وحداقل می
اي در چندین گونه ماهی نشان داده است که اگر دفعات غذادهی  مطالعه برروي رفتار تغذیه ).1996

 )FCRضریب تبدیل غذایی ( ث افزایش رشد و بازماندگی و کاهشتغذیه باشد باعمطابق با ریتم 
  ).2001و همکاران، بولیت ( شود می
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تولید  با کیفیت و کمیت باالتر یتوان ماهیانمی دست آوردن بهترین دما و دفعات غذادهی با به  
حاضر تحقیق بنابراین  باشند.که در مراحل بعدي زندگی از رشد و بقاء مناسبی برخوردار  تا این نمود،

رشد بچه ماهی هاي شاخصروي پرورش دفعات غذادهی و درجه حرارت  اتتأثیر منظور ارزیابی به
  .صورت پذیرفتکلمه دریاي خزر در شرایط پرورشی در اکواریوم 

  
  ها مواد و روش

 علوم دانشگاه شیالت پروري دانشکده آبزي تحقیقات آزمایشگاه درروز  45در مدت  پژوهش این  
 5/0±05/0 تقریبی وزن با خزر دریاي کلمه بچه ماهیان .گرفت انجام گرگان طبیعی منابع و کشاورزي

پس از حمل و ساعت  48 مدت به وتهیه شده  سیجوال استخوانی ماهیان پرورش و تکثیر مرکز از گرم
  .شدند نگهدارياي  هاي ویژه در تانک اولیه پذیري نقل براي انجام سازش

تصادفی با دو تکرار اجرا  هاي کامالًتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوكاین آزمایش با آرایش فاک  
درجه  32و  28، 24، 20 دمایی در چهار سطح عدد 20گروه با تراکم  12 تیمارهاي آزمایش شامل شد.
، 8بار در روز در ساعت  3، 20و  8ساعت بار در روز در  2گراد و دفعات غذادهی در سه سطح  تیسان
 هشد گرفته نظر در تکرار دو تیمار هر مورد در که 20 و 16، 12، 8ساعت در  بار در روز 4و  20و  14

سنجی)  (پس از هر بار زیست نیاز با توجه به وزن توده زنده در مقاطع زمانی مختلف غذاي مورد بود.
گرم توزین و در اختیار بچه ماهیان  001/0 بدن محاسبه شد با ترازوي با دقتوزن  درصد 5به میزان 

با استفاده از غذاي تجاري بیومار انجام شد. این غذا  پرورش دوره طول درتغذیه ماهیان  قرار گرفت.
 درصد 8کنسانتره،  درصد 8کیک سویا،  درصد 12، روغن ماهی درصد 13آرد ماهی،  درصد 49حاوي 
براي آگاهی  گردید.میصورت گرانولی و یکنواخت در سطح آب توزیع  و به شن بود درصد 5جو و 

هر دو هفته یک بار بچه  از تأثیرات دفعات غذادهی و درجه حرارت برروي رشد بچه ماهی کلمه،
 منظور کاهش استرس بعد و به سنجی با استفاده از ترازوي دیجیتالی وزن شدند. ماهیان جهت زیست

گرم  میلی 200(ماهیان قبل از بیومتري در محلول  شدمی مدت یک روز متوقف تغذیه به قبل از توزین،
صورت روزانه  همواد دفعی و ضایعات ب غذاهاي باقیمانده، شدند).وش میدر لیتر پودر گل میخک بی ه

در هر بچه ماهیان با استفاده از اطالعات وزن  شدند. میها خارج آکواریومقبل از شروع غذادهی از 
افزایش ) FRنرخ تغذیه ( )،SGR( شاخص رشد ویژه )،FCR( مقادیر ضریب تبدیل غذایی ،مآکواریو

  وزن بدن به شرح ذیل محاسبه گردید:
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  :)1990و همکاران،  رونایی( )FCR( ضریب تبدیل غذایی
퐹퐶푅 =

퐹
(푊 −푊 	) 

=F خشک مصرف شده توسط ماهی مقدار غذاي ، =w0 ،(گرم) میانگین بیوماس اولیه=wt  میانگین
  بیومس ثانویه (گرم).

  : )1990و همکاران،  وناییر( )FR( تغذیه نرخ
FR=100×F/(((Wt+Wo)/2)×t)   

  :)1990و همکاران،  رونایی(SGR  (درصد در روز) ضریب رشد ویژه
푆퐺푅 =

(퐿 − 퐿 )
푡 × 100  

Lnw0 = هیاول طول ،Lnwt= و  هیثانو طول=t طول دوره  
 لیتحل و هیتجز مورد 16نسخه  SPSS افزار نرم از يریگ بهره با آمده دست به يهاداده تینها در  
. جهت مقایسه اثر همزمان دما و دفعات غذادهی از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید. گرفت قرار

  .شد يریگ بهره درصد 5 سطح در دانکن آزمون از ها نیانگیم سهیمقا يبراهمچنین، 
  

  نتایج
 و جداول در ومیآکوار هر به مربوط مختلف يهايبردار نمونه یط آمده دستبه اطالعات  

 )،WG( هاي رشد در بچه ماهیان شامل میزان افزایش وزناز شاخص. است شده آورده ریز يها شکل
براي مقایسه میزان رشد در  هیتغذ راندمان و) FCR( ضریب تبدیل غذایی ،)SGR( ضریب رشد ویژه

 شده است. تیمارهاي مختلف استفاده
مطابق جدول  ماهیان در همه تیمارهاي مورد بررسی در طول دوره آزمایش مرگ و میري نداشتند.  

بر میزان رشد  داري طور معنی هب دست آمده از آزمایش نشان داد که دما ههاي بتحلیل داده تجزیه و 1
 ).P<05/0( نداشت رشد زانیم بر دار یمعن ریتأث یغذاده دفعات که یحال در) P>05/0(گذار بود تأثیر

غذادهی بر  دفعاتدما و  همزماندست آمده از تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که اثر  ههمچنین نتایج ب
  .نبوددار  میزان رشد معنی
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  .یغذاده دفعات و دما مختلف يمارهایت در) نیانگیم ± اریمع انحراف( شیآزما از آمده دست به جینتا -1 جدول
  افزایش وزن  نرخ تغذیه  ضریب تبدیل غذایی  ضریب رشد ویژه  دما  دهی غذادفعات   تیمار

1  2  20  41/0±30/1  46/0±82/1 61/0±38/4  33/0±30/1  
2  3  20  02/0±38/1  02/0±69/1 03/0±23/4  02/0±36/1  
3  4  20  10/0±46/1  11/0±61/1 16/0±12/4  09/0±43/1  
4  2  24  10/0±05/1  13/0±10/2 15/0±75/4  07/0±10/1  
5  3  24  01/0±33/1  01/0±75/1 02/0±31/4  01/0±32/1  
6  4  24  00/0±27/1  01/0±82/1 02/0±41/4  07/0±26/1  
7  2  28  10/0±00/1  16/0±19/2 17/0±85/4  09/0±05/1  
8  3  28  10/0±95/0  15/0±27/2 16/0±93/4  01/0±02/1  
9  4  28  15/0±91/0  24/0±33/2 25/0±00/5  08/0±99/0  
10  2  32  15/0±67/0  30/0±78/2 26/0±42/5  09/0±83/0  
11  3  32  02/0±95/0  03/0±26/3 03/0±93/4  01/0±02/1  
12  4  32  12/0±73/0  26/0±66/2 23/0±32/5  08/0±87/0  

  

مقایسه آماري نشان داد که میانگین وزن بچه ماهیان در تیمارهاي مختلف درجه حرارت در انتهاي   
آزمون دانکن نیز مشخص کرد که بیشترین میانگین  ).P>05/0( استدار بوده  دوره داراي تفاوت معنی

دار دارد و کمترین رشد وزنی  درجه بوده که با سایر دماها اختالف معنی 24 و 20وزنی متعلق به دماي 
 باشند.دار می یمارها داراي اختالف معنیگراد بوده که با سایر ت درجه سانتی 32 و 28متعلق به دماي 

و نرخ  )FCR( ) و ضریب تبدیل غذاییSGR( ضریب رشد ویژه )،WG( ن افزایش وزنمحاسبه میزا
و  ، نرخ تغذیهضریب رشد ویژه در تیمارهاي مختلف دما نشان داد که بیشترین افزایش وزن، تغذیه

اي گراد وجود داشته و با همه تیمارهاي دیگر دار درجه سانتی 24 و 20در دماي   FCRکمترین میزان
  ).2 (جدول باشد معنی دار میاختالف 

  

  .و افزایش وزن ، نرخ تغذیهضریب تبدیل غذایی نتایج تأثیر دماهاي مختلف بر شاخص رشد ویژه، -2 جدول
  افزایش وزن  نرخ تغذیه  ضریب تبدیل غذایی  ضریب رشد ویژه  دما  تیمار

1  20  a20/0±38/1  c 23/0±71/1  b 30/0±24/4  a 16/0±36/1  
2  24  a 13/0±22/1  b 17/0±89/1  b 21/0±49/4  a 10/0±22/1  
3  28  b10/0±95/0  a 16/0±26/2  a 17/0±93/4  b 07/0±02/1  
4  32  b15/0±87/0  a 30/0±57/2  a 27/0±22/5  b 10/0±90/0  

   باشد. ) میP>05/0( دار حروف متفاوت در هر ستون نشانگر اختالف معنی
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در  در تیمارهاي مختلف دفعات غذادهی،مقایسه آماري نشان داد که میانگین وزن بچه ماهیان   
که آزمون دانکن نیز مشخص کرد  همچنین ).P>05/0(بود داري  تفاوت معنیي ادارانتهاي دوره 

با  ).P>05/0( دار ندارد معنی اختالف میانگین وزن بچه ماهیان در تیمارهاي مختلف دفعات غذادهی
و ضریب تبدیل نرخ تغذیه ) SGR( ویژهضریب رشد  وجود اختالف جزئی در مقادیر افزایش وزن،

در ها مشاهده نشد و  بین آن يدار اختالف معنی ) بین تیمارهاي مختلف دفعات غذادهی،FCR( غذا
روند تغییرات  1همچنین شکل  ).3 (جدول در حد مناسبی بوده است دهیکلیه تیمارهاي دفعات غذا

دهد. این  نشان می را بیومس ماهیان پرورش یافته در دفعات غذادهی مختلف و دماهاي مختلف
  تري را نسبت به دفعات کمتر نشان داد. ي باالتر اختالف محسوساتغییرات در دفعات باالتر براي دماه

  
  .ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن نتایج دفعات غذادهی مختلف بر شاخص رشد ویژه، -3 جدول

  افزایش وزن  نرخ تغذیه  ضریب تبدیل غذایی  ضریب رشد ویژه  (در روز) دفعات غذادهی  تیمار
1  2  a29/0±00/1  a20/0±22/2  a25/0±60/4  a22/0±07/1  
2  3  a220/0±15/1  a20/0±99/1  a15/0±71/4  a17/0±18/1  
3  4  a27/0±09/1  a20/0±11/2  a34/0±85/4  a24/0±14/1  

   باشد. ) میP>05/0( دار حروف متفاوت در هر ستون نشانگر اختالف معنی
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  .در دماهاي مختلف در هر تیمار دفعات غذادهی طی دوره پرورشتغییرات وزن ماهیان  -1شکل 

  
  بحث
روي رشد ماهی غذادهی کیفیت آب و دفعات  دما، شرایط پرورش مثل تراکم، در آبزي پروري،  

خارجی  عواملدستکاري بعضی از  ).1988و همکاران،  ؛ واالك1996برگ و همکاران، ( موثر هستند
مختلف  هايغذادهی یا تراکم ماهی ممکن است تغییراتی را در گونه هايروش مثل دفعات غذادهی،

 پژوهشیاین مطالعه نخستین ). 1999و همکاران،  مک کارتی؛ 1997، جوبلینگ( وجود آورد ماهی به
این نتایج  کرد.ر بچه ماهیان کلمه خزري بررسی میغذادهی بهینه را د دفعات وبود که اثر همزمان دما 

بار تغذیه در  4تا  2گراد و  درجه سانتی 24و  20که پرورش بچه ماهیان کلمه در نشان داد  پژوهش
براي  نرخ تغذیهممکن است پرورش با دنبال کردن این شیوه  طور آشکاري افزایش داد. روز رشد را به

درجه  20پرورشی در  مربوط به تیمار FCRکمترین میزان  به حداکثر رساندن رشد بهینه باشد.
 بود ضریب رشد ویژه و افزایش وزنباشد همچنین تیمار فوق داراي بیشترین میزان می گراد سانتی

بودند نسبت به  پرورش یافتهگراد  درجه سانتی 24 و 20انگشت قدهایی که در دماي  ).2و  1(جدول 
فقدان تأثیر متقابل  .بودندهاي رشد مناسبتري داراي شاخص داشتند، قرار 32و  28ماهیانی که در دماي 

هاي مختلف ورهدست آمده در د  قابل توجه بین دفعات غذادهی مختلف غذادهی و اوزان به
 دهند طور یکسان پاسخ می غذادهی بهدهد که ماهیان نسبت به دفعات مختلف سنجی نشان می زیست

نیز مشخص است افزایش وزن این ماهی به  2گونه که در جدول  همان .)1989و همکاران،  هانگ(
گذاري نوسانات  دهد که اثر نشان می 3نتایج ارائه شده در جدول شدت تحت تأثیر دما قرار دارد و 
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دلیل ضریب رشد ویژه  همین (به باشد می غذایی بر میزان رشد بسیار کمتر از نوسانات درجه حرارت
دهد در حالی که با   داري را نشان نمی ماهی در تیمارهاي مختلف دفعات غذادهی اختالف معنیاین 

 یابد. طور قابل توجهی کاهش می ضریب رشد ویژه به افزایش دما،

وعده غذایی در روز ممکن است بهترین کارایی  4تا  1که بیان کردند  )2008بووس و همکاران (  
 .دداشته باش Australion snapper (Pagrus auratus) آزاد تغذیه و رشد ماهیرا براي افزایش 

 فعالیت گردد بیشتر روز در غذادهی دفعات چقدر هر که کردند گزارش )1998( جوبلینگو  جوهانسن
که نتایج ارائه  شودمی کمتر رشد مقدار و بیشتر انرژي مصرف نتیجه در یابدمی افزایش ماهی شناي

  .با یافته هاي این محققین همخوانی دارد 1شده در شکل 
، تنگو  چوو(Estury grouper نشان داد یک وعده غذایی براي رشد نرمال  ها پژوهشسایر نتایج   

1978،( Micropoginiuas furnieri )1990، ایزابل آبودآرست،( Korean rock fish )و همکاران،  لی
2000(،yellow tail flounder  )اي بر  . همچنین نتایج مطالعهکند) کفایت می2002و همکاران،  داور
نشان داد که یکبار تغذیه در روز منجر به  Block Rock fish مثلهاي پرورشی تجاري  گونهروي 
وعده غذایی  2روزه و یا  2وعده غذایی هر  1از غذا در مقایسه با  طبیعی و استفاده کامل ماهیان رشد

در رابطه با تأثیر دفعات  این پژوهشنتایج با  این ).2004و همکاران،  گن آپ( گردد در روز می
دست آمد همسو  هوعده غذایی در روز ب 4تا  2غذادهی روي بچه ماهیان کلمه خزر که بهترین رشد در 

  نبود.

هاي  نشان داد که وعده) 1976( مرايو  اندروبرروي گربه ماهی روگاهی جوان توسط  پژوهشنتایج   
و  کارلوس؛ 1982، تانو  موالح(طور مشابه  به نیاز است. مورددر الروها غذایی بیشتري براي افزایش رشد 

 Cyprinusو Clarias macrocephalus گزارش کردند که افزایش دفعات غذادهی در) 1984همکاران، 

carpio ،هاي غذایی مناسب به تناسب  البته احتمال دارد که تعداد وعده شود.باعث افزایش رشد می جوان
  هاي مختلف نیز بستگی داشته باشد. یا گونهاندازه 

هاي مختلف ماهی  که دفعات غذادهی مطلوب در بین گونه پیشین نشان داده است پژوهشنتایج   
و همکاران،  تویس( European seabass )،1975، پگو  اندرو( روگاهیمتفاوتند و در گربه ماهی 

1992،( Sotted grouper )1993و همکاران،  کیانو،( Rainbow trout )1998و همکاران،  روحنن (
 این پژوهشاین نتایج با  رسد. وعده غذایی در روز می 6تا  2) به 2004و همکاران،  ریچ( Tilapiaو 
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که بهترین رشد  بار در روز 4تا  2ي الرو ماهی کلمه تغذیه شده با دفعات غذادهی رودر رابطه با تأثیر 
  دست آمد همسو بود. هوعده غذایی در روز ب 4تا  2در 
 رشد، هاي شاخص بر غذادهی دفعات دما و اثرات از حاصل نتایج به توجه بابنابراین در مجموع   
 رشد جهت روز، در بار 4 تا 2 یغذاده دفعاتگراد و درجه سانتی 24و  20ي دما با تیمار توان می

 نیهمچن .نمود پیشنهاد کلمه یماه بچه تولید میزان بردن باال و غذایی مناسب برداري بهره مطلوب،
 با بیترک در زین و گونه نیا بزرگتر يها اندازه در پرورش يدما و یغذاده دفعات اثرات یبررس لزوم

  .دارد شتریب پژوهش به ازین یپرورش عوامل ریسا
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