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 چکیده

غذاهای زنده  با سایر)و ترکیبی  خالصصورت به  (Acanthocyclops trajani)آب شیرین  پود کوپه تاًثیرا هدف بررسی مطالعه ب نیا

 3)هر کدام با  مورد آزمون رژیم غذایی 3ام شد. انجآن،  یبقا وبر رشد  دیبا تأک (Huso huso) دوره الروی کالچر فیل ماهی در (رایج

و  Daphnia magnaو .A. trajani ، Artemia spترکیب  -Daphnia magna 2و  .Artemia spترکیب ناپلی  -1: شامل تکرار(

3- A. trajani  .سرعت رشد  ، ل، وزن بدنمیانگین طورا بر  ترکیبیاستفاده از کوپه پود در رژیم غذایی  یاثر بخشبدست آمده، نتایج بودند

درصد  08 به ییغذا میمکمل رژ کیعنوان  به کوپه پودبا استفاده از الروها  یبقا درصد .نشان داد ،و به خصوص درصد بقای الروها ویژه 

نده رایج(، )نسبت به سایر غذاهای ز تر نییپاتولیدات  رغم یعلآب شیرین  پود کوپهبنابراین باالتر بود.  گرید ماریکه از دو ت دیرس

 .باشد یم یماه لیفبرای افزایش بازماندگی الرو  و نه خالص دارای قابلیت استفاده به عنوان غذای زنده مکمل
 درصد بقاغذای زنده،  مکمل، ، الرو،Huso huso ، آب شیرین کلیدی: کوپه پود واژگان 
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 بیان مسئله

رشد الرو در  هیدر مراحل اولعمده از مشکالت  یکیبزرگ  اسیدر مقی ماه ریمطالعات متعدد نشان داد که مرگ و م جینتا

 یالرو معموالً به کمبودها یباال ریم مرگ و .است نوزادگاهی یدر استخرها نیریآب ش یهاو گونهیی ایدر یهااز گونه یاریبس

الروهای تازه . (Pillay and Kutty, 2005) شود ینسبت داده م و شکار یماریب و آب تیفیک یی،غذا یها میرژ در مواد مغذی

اما ارزش غذایی بافت آنها بعد از تفریخ به سرعت  باشند یمتفریخ شده )حاوی کیسه زرده( دارای سطوح باالیی از ذخیره انرژی 

ژی و بوده و غذای زنده مناسب را طی دوران پس از جذب کیسه زرده برای دریافت انر خوار پالنکتونماهیان،  الرو . کند یمنزول 

. بنابراین ترکیب غذای زنده و کیفیت آن برای رشد و توسعه الرو ماهیان از اهمیت بسیار کنند یمانتخاب مواد مغذی مناسب 

 .باالیی برخوردار است

)به ارزش غذایی باال بدلیل از سوی دیگر ها نسبتاً زمان بر است. اما هستند، لذا ازدیاد نسل آن جنسیها دارای تولیدمثل کوپه پود 

در لذا  .(Aljami and Zang, 2015) دندار یالرو ماه یدر رشد، سالمت و بقا ینقش مهم ویژه اسیدهای چرب غیر اشباعی(

با سایر غذاهای زنده متداول جهت تغذیه الروها، کیفیت رژیم غذایی مورد استفاده را  همراه استفاده از کوپه پودهابا  هاتفریخگاه

 .دهندافزایش می

 نیتریاز جد یکی ، به عنوان کندیعبور م زنی ٪08موارد از  یپرورش که در برخ نیدر ح الرو بلوگا ریمرگ و م یاالب زانیم 

در اولین تغذیه خود معموالً  هاتفریخگاهشده در  دیتول یشود. الرو بلوگایگونه در نظر گرفته م نیپرورش الرو ا یهاتیمحدود

 ییارزش غذا (Asgari et al., 2013). کنندیم هیتغذ Artemia sp نیز و .Daphnia sp. ، Moina spکالدوسرهایی نظیر از 

در  یاریخاو انیماه یهاگونه نیتراز با ارزش یکی،  Huso huso فیل ماهی است. یرشد کامل ناکاف یاغلب براها آن از یبرخ

اما این  ،است (Oveisipour and Rasco,2011)ی پرور یآبز یمناسب برا یدایخزر و کاند یایدر یمهم تجاری ، ماه رانیا

  ، Huso huso برای ماهی  یپرور یو توسعه آبز تی، موفقنیبنابرا بندی شده است.طبقه در خطر انقراضهای ماهی جزو گونه

ات ثرا حاضر با هدف تعیین طالعهمویژه در مراحل الروی دارد. بهتغذیه پرورشی و  یهاکیهادر تکنشرفتیپ یبه برخ ازین

چه به صورت خالص و چه در زنده  یبه عنوان غذا(، 1)شکل   Acanthocyclops trajaniآب شیرین  کوپه پود دیکلوپوئیس

  نجام شد.آن ا یبقا وبر رشد  دی، با تأک Huso huso فیل ماهی الرو هیتغذ نیدر اولترکیب با سایر غذاهای زنده رایج 

 

 
 Acanthocyclops trajani. کوپه پود 1شکل 
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 دستاورد یا راهکار

شروع انجام شد. ی در استان مازندران سار ییرجا دیشه انیآبز یکیژنت ریو حفاظت از ذخا یدر مرکز بازساز مطالعه نای

و طول الروها قبل  وزن. استبوده (1به شرح جدول ) تیمارسه  و با هیمرحله تغذ نیتخمها و در اول تفریخده روز پس از آزمون 

 شد.  یریاندازه گ سیگرم( و کول8/ 81) ترازوبا استفاده از  بیدوره پرورش به ترت انیو در پا شیآزمااز شروع 

 

 روزه در طول دوره پرورش 18پروتکل تغذیه الرو فیل ماهی  .1جدول 

 تیمار جیره غذایی 

Artemia nauplii  (05)%  + Daphnia magna (05)%  1 

(Artemia nauplii  + Daphnia magna)  (05 )% + Copepod (05)%  2 

Copepod (155)%  3 

 

 ارائه شده است. (2جدول )مختلف در  یمارهایرشد الرو بلوگا در ت یپارامترها جینتا

 

 مارهایرشد الرو بلوگا در ت یپارامترها 2جدول 

رشدی یها شاخص  

 تیمارهای آزمایشی

ترکیب ناپلی 

 آرتمیا + دافنی

 )شاهد(

+  پود کوپهترکیب 

ی آرتمیا + دافنیناپل  
پود کوپه  

(گرم یلیموزن اولیه )  6/1± 55  6/1± 55  6/1± 55  

(گرم یلیموزن نهایی )  101±585 a 565±59a 55±15b 

 189a 528±16a 56±90b±568 افزایش وزن )درصد(

81/16 نرخ رشد ویژه وزنی ± 93/1 a 53/16 ± 29/1 a 55/9 ± 05/1 b 

(متر یلیمطول اولیه )  12/1±5/19  12/1±5/19  12/1±5/19  

(میلی مترطول نهایی )  31±3a 31±9a 21±1b 

 99a 201±29a 50±3b±156 افزایش طول )درصد(

51/5 نرخ رشد ویژه طولی ± 89/0 a 83/5 ± 56/0 a 50/2 ± 20/0 b 

99/1 فاکتور وضعیت     ± 10/0 a 25/1 ± 18/0 a 50/0 ± 10/0 b 

 5b 80±10a 15±5c±55 میزان بازماندگی )درصد(  

 
 کالچر یالروی بر شاخص رشد ویژه )طول و وزن( در الروهای فیل ماهی برای تیمارهای مختلف طی دوره آنالیزهای آمار

کی از حا نیز آنالیز انجام شده بر نتایج درصد بازماندگیبود.  3با رژیم غذایی  2)شاهد( و  1 رژیم غذاییمیان  تفاوتحاکی از 

  .(2)شکل  بود  وجود تفاوت میان هر سه رژیم
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  یا هیتغذمختلف  رژیم هایدر  میانگین درصد بازماندگی در الرو فیل ماهی .2 شکل

Camus  وZeng  موجب  تواند یمی آب شیرین )به عنوان غذای زنده مکمل( پودها کوپهاستفاده از اعالم نمودند که  2882در

در  A. trajaniکوپه پود  نتایج استفاده از  .بهبود میزان بازماندگی و نرخ رشد در الروهای بسیاری از ماهیان آب شیرین گردند

با هم  (2)یو ترکیب( 1)شاهد در الروهای و وزن نهایی  تغذیه الروهای فیل ماهی در مطالعه حاضرنشان داد که میانگین طول

در نرخ رشد  ندداشتند. این رو تفاوتخالص  پود کوپهدر هر دو گروه با الروهای تغذیه کرده از  ها شاخصهاما این  .متفاوت نبود

( پود کوپهترکیبی )ناپلیوس آرتمیا، دافنی و  جیرهاز طرف دیگر، نتایج نشان داد که الروهای تغذیه کرده از  ویژه نیز مشاهده شد.

درصد(  11درصد( و گروه شاهد ) 11)پود  کوپهفقط  درصد( را در مقایسه با الروهای تغذیه کرده از 08باالترین میزان بازماندگی )

 ، تصاویری از وان های پرورش الرو فیل ماهی با استفاده از سه رژیم غذایی را نشان می دهد.  3شکل دادند.  نشان

 

 
 (کوپه پودرژیم ، شاهدرژیم ، ترکیبیرژیم  همه تیمارها،تیمارهای مورد مطالعه طی دوره پرورش )راست به چپ: . 3شکل 

 

ابتدا در فاصله زمانی تفریخ تا شروع تغذیه  .مرحله مختلف رخ می دهد بیشترین تلفات الروها طی رشد فیل ماهی در دو

یا تغییر نوع  (weaning)با وینینگ هستند( و سپس مرحله مرتبط  ها ارگانخارجی )زمانی که الروها تحت پروسه شدید تشکیل 

در جهت کاهش میزان تلفات حائز اهمیت  کالچر یالرومراحل  نیتر حساسعنوان  به ( کهAsgari et al., 2013الروی ) تغذیه

به صورت مکمل با سایر غذاهای زنده متعارف برای الروی کالچر فیل  پود کوپهگنجاندن نشان داد که  . مطالعه حاضرباشد یم

مطلوبی  دو رش بازماندگی ست که استفاده انفرادی نتوانستاین در حالی ا، شودمیماهی منجر به بهبود معنادار بازماندگی الروها 

 "پود کوپهفقط از "به تعداد دفعات غذادهی و هضم پذیری کمتر الروها در تغذیه  احتماالً را در الروها ایجاد نماید. چنین روندی

(، شاخص انتخاب غذا توسط الرو 2812و همکاران ) Farhadianدر مطالعه  .(Chepkwemoi et al.2013)نسبت داد ن می توا

دلیل تمایل  .کاهش یافت Eucyclops serrulatus با افزایش سن در مصرف کوپه پودهای Pterophyllum scalareماهی 

و توانایی پایین شکار توسط الرو  پود کوپهی ها وسیناپلاندازه و وزن کم  ،احتماالًدر هفته اول تغذیه فعال  پودها کوپهبیشتر به 
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این مسئله نیاز به  که صحتای الرو نباشد بگوی نیازهای تغذیهبه تنهایی جوافوق جیره  ،اما شاید پس از آن .می باشدماهی 

شاخص  بازماندگی در مقایسه با تاثیر آن بربصورت مکمل در الرو فیل ماهی سبب بهبود  پود کوپهاستفاده از  تحقیق بیشتر دارد.

ی ها ییتوانابیش از آنکه مربوط به  نشان داد که تغییرات در فعالیت لیپاز در الرو فیل ماهیمطالعات گذشته  .رشد الرو گردید

یا و کوپه پود منبع مهمی از اسیدهای چرب غیر اشباعی است(  مثالً)غذا بیشتر با تغییرات در کیفیت  باشد، احتماالًماهی در هضم 

به  هاپود کوپهقبلی نشان داد که افزودن  بررسی نتایج مطالعات .(Oveisipour and Rasco,2011) باشدمیمرتبط  آنکمیت 

ی غذایی صرفاً شامل ها میرژرا در اولین تغذیه در مقایسه با مختلف ماهیان  رشد و بازماندگی الرو تواند یمعنوان غذای زنده 

تغذیه الرو گربه ماهی . که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره خواهد شد غذاهای زنده رایج )نظیر ناپلیوس آرتمیا( افزایش دهد

Clarias gariepinus  ی آب شیرین نشان داد که الرو تغذیه شده با جیره ترکیبی از پودها کوپهبا استفاده از سیکلوپوئید

 ( داشتمتر یلیم 0/0( رشد بهتری نسبت به جیره سیکلوپوئید خالص )متر یلیم 1/2سیکلوپوئیدها و ناپلیوس آرتمیا )

(Chepkwemoi et al. 2013). در مطالعه (Farhadian et al. 2014)  الرو ماهی آب شیرینPterophyllum scalare  در

نرخ رشد ویژه  Ceriodaphnia quadrangularو کالدوسر  Eucyclops serrulatusسیکلوپوئید  پود کوپهتغذیه ترکیبی از 

د در هفته در روز( در هفته اول پرورش الرو نشان داد که این رون 2/12خالص ) پود کوپهدر روز( نسبت به جیره  2/23باالتری )

و  08ترتیب  خالص و ترکیبی، به پود کوپهالرو ماهیان نیز در تیمار  یبازماندگهای دوم و سوم نیز ادامه یافت. همچنین، درصد 

ترکیب غذایی شامل  تغذیه شده با  Lates calcarifer نرخ رشد و بازماندگی در الروبهبود در مطالعه دیگر، درصد بود.  1/21

درصد در روز  23/2به طوری که در این بررسی، نرخ رشد الروها از  مشاهده شد.  Cyclopina kasignete ودپ کوپهسیکلوپوئید 

، ناپلیوس آرتمیا و روتیفر رسید. همچنین پود کوپهدرصد در روز در ترکیب  31/8در تغذیه با ترکیب روتیفر و ناپلی آرتمیا به 

 Rasdi) ارتقا یافت پود کوپهدرصد در تیمار دارای  28/82به  پود کوپهمار بدون درصد در تی 88/22درصد بازماندگی الروها نیز از 

et al. 2015.)  خوراکی نیزدر ماهیان تجاری Toledo ( گزارش1222و همکاران ) ( کردند که الرو ماهی هامورEpinephelus 

coioides ) زمانی که از روتیفرBrachionus rotundiformis  پود کوپهیوس چند ناپلترکیب همراه با (Acartia tsuensis, 

Pseudodiaptomus sp. و Oithona sp.)  را نشان داد.  باالییرشد و بازماندگی ، تغذیه نمود تریل یلیمعدد در هر  1/8تراکم  با

تغذیه نمود، درصد  .Parvocalanus sp( که از ناپلیوس Lutjanus campechanusبه طور مشابه، الرو سرخوی قرمز )

 .(Shields et al. 2005) دادبیشتری را نشان زماندگی با

 

 ترویجی هتوصی

نسبت به ) تر نییپاتولیدات زمان نسبتاً طوالنی برای رشد و تکثیر و رغم یعلآب شیرین  پود کوپهحاضر مشخص شد که بررسی  در

افزایش بازماندگی الرو ماهیان برای  ،و نه خالص قابلیت استفاده به عنوان غذای زنده مکملدارای ، (جغذاهای زنده رایسایر 

با افزایش تعداد آغازین البته استفاده از شکل خالص کوپه پود به ویژه در هفته اول تغذیه  می باشد. ارزشمندی چون فیل ماهی

پس از  اهیالرو فیل م با توجه به حساسیت تغذیه آغازینوعده های غذایی نیاز به تحقیق بیشتر دارد ، اما پیشنهاد می شود که 

کوپه پود  ی ازخالصکشت همراه با سایر خوراک های زنده متداول  ،جذب کیسه زرده می توان جهت افزایش بازماندگی الروها

 در جیره غذایی آن ها گنجاند. مشخص و تراکم با اندازهآب شیرین را 
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