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چکیده
محیط پرورش ماهی میتواند بر میزان رشد و سالمت ماهی مؤثر باشد .اين پژوهش با هدف بررسى اثر رنگهای مختلف
نوری بر برخی از شاخصهای رشد (طول و وزن) ماهی مولی ( )Poecilia latipinnaانجام گرفته است .در اين راستا تعداد
 84قطعه بچه ماهی مولی که طی يک دوره تولید مثلی از  10عدد ماهی نر و 20عدد ماهی ماده مولدد بده دسدت ممدده
بودند ،انتخاب و پس از سازگارى با محیط در قالب چهار تیمار نوری مختلف (نور سفید ،نور طبیعی ،نور قرمز ،ندور مبدی)
هر کدام سه تکرار به تعداد  7قطعه در هر مکواريوم به صورت تصادفی تقسیم شدند .در فاصله  40سانتیمتدری از سدط
مب هر مکواريوم يک المپ  40واتی (سفید ،قرمز ،مبی) نصب گرديد .دوره نوری 12ساعت روشنايی و  12ساعت تداريکی
در نظر گرفته شد .تغذيه الروها  60روز ادامه يافت و عالوه بر بیومتری در روز مغازين مزمايش ،در روز پايانی نیز بیومتری
از ماهی ها انجام گرفت .در پايان نتايج براساس منالیز واريانس يکطرفه محاسبه و مورد بررسى قرارگرفت .بررسیها نشدان
داد الروهايی که تحت تاثیر نور سفید بودند افزايش وزن قابدل تدو هی را نسدبت بده سداير تیمارهدا داشدتند (،)P<0.05
تغییرات وزنی در نور مبی و نور طبیعی تفاوت قابل تو هی با ساير تیمارها نشان نداد ( .)P>0.05همچنین کدمتدرين وزن
اضافه شده و کمترين افزايش طول نهايی در تیمار نور قرمز قابل مشاهده بود ( .)P<0.05از نظر میزان رشد طولی ماهیان
نیز کمترين میزان رشد مربوط به نور قرمز بود که با ساير تیمارها اختالف معنیداری را نشان میداد (.)P<0.05

مقدمه

پرورش ماهی زينتی صنعت مهمی در هان است .حجدم صدادرات مداهی زينتدی در هدان  47548تدن و ارزش من بدیش از703
میلیون دالر میباشد ( .)FAO, 2007در میان عالقمندان ماهی زينتی در سراسر هان خانواده  ،Poeciliidaeبسیار محبوب هستند
و معموالً در حوضچههای خاکی در فضای باز و يا قفس پرورش میيابند ،ماهی مولی ) (Poecilia latipinnaيک ماهی زيبا و مقاوم
به شرايط متغیر پرورش در میان ماهیان زينتی ،از خانواده  Poecilidaeو متعلق به منداطق گرمسدیری مدیباشدد کده در شدرايط
مصنوعی پرورش میيابد .زيستگاه اين ماهی در اقیانوس اطلس و ممريکای مرکزی از مکزيکدو تدا کلمبیدا ،ندوب شدر ممريکدای
شمالی از کارولینا تا مکزيکوی نوبی میباشد .در اکثر زيستگاهها بیشتر به مناطق ساحلی محدود بوده و در نواحی دورتر مبهدای
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داخلی فلوريدا و لوئیزيانا و تگزاس نیز ديده میشود ،اين گونه همچنین به سنگاپور استرالیا ،نیوزلندد و فیلییدین نیدز معرفدی شدده
است (.)Fernando and Phang, 1994; Mearns, 1975
محیط مصنوعی پرورش تفاوتهای زيادی با زيستگاه طبیعی ماهی دارد و ممکن است اثر منفی بر فعالیدت تغذيدهای ،سدالمتی و
رشد ماهی بگذارد ،که اين امر در شرايط استرسزا بیشتر مورد تو ه است ( .)Clement et al., 2005; Downing, 2002استرس به
عنوان يکی از مهمترين فاکتورهای موثر بر تعادل هموستاتیک ماهی و در نهايت رشد و ماندگاری ماهی میباشد (Trenzado et al.,
.)2003
از راهکارهای افزايش توان مقاومت ماهی در مقابل شرايط استرسزا بهبود عملکرد زيستی ماهیان در شرايط اسارت به وسیله ايجاد
تغییراتی در برخی از ا زای زنده و غیر زنده محیط پرورش منها میباشد ،که بده عندوان غندیسدازی محیطدی تعريدف مدیگدردد
( .)Papoutsoglou et al., 2000بسیاری از ماهیان قادر به ديدن رنگها میباشند (.)Van der Salm et al., 2004
با تو ه به قدرت بینايی ماهی ،از مله فاکتورهای محیطی که بر عملکرد ماهی در محیطهای پرورشی تاثیر بسزايی دارد ،رنگ
مخزن پرورش و نور محیط پرورشی است ( .)Clement et al., 2005اين عوامل همچنین بر رفتارهای تغذيهای ،بقاء ،رشد و تحرك
ماهی ،سوخت و ساز و همجنسخواری نیز تاثیرگذار هستند (.)Fujii, 2000
بنابراين با تو ه به اين نکته که در اغلب ماهیان پرورشی بینايی عامل مهمى در تغذيه مىباشد ،هدف از اين تحقیق بررسی و
مقايسه تغییرات رشد طولی ،وزنی ماهی در برابر رنگهای مختلف نوری است .هرچند در زمینه تاثیر فتوپريود بر تکثیر و هماوری
ماهی مولی تحقیقاتی صورت پذيرفته است ولی با تو ه به نبود تحقیق منحصر بفردی در زمینه تاثیر نورهای مختلف بر رشد اين
ماهی بر من شديم تا مزمايش حاضر را انجام دهیم.
نتايجی که برای اثرات فیزيولوژيک رنگ نور گزارش شده است بسیار گسترده است ،اما با اين حال اين نتايج يکنواخت نبوده و به
نوع گونه ماهى و زيستگاه من وابسته میباشد.
بر اساس مطالعات غیاثوند و همکاران ( )1387بر روی ماهی مولی ( )P. latipinnaنشان داد که دوره نوری  12ساعت روشن و 12
تاريکی از لحاظ بازماندگی بیشترين مقدار را با میانگین  95درصد داشته و اين در حالی بود که در دوره نوری  10ساعت روشنائی
و  14ساعت تاريکی با بازماندگی  85درصد بیشترين مقدار زايمان به چشم میخورد .همچنین نتايج مزمايش صورت گرفته ثابت
کرد که افزايش دوره نوری سبب کاهش تعداد نوزادان متولد شده در اين ماهی خواهد بود (.)Ghyasvand et al., 2008
با تو ه به مطالعات انجام گرفته تاکنون تحقیقاتی در اين زمینه بر روی ماهیان ديگر انجام شده است .مطالعه صورت گرفته
منتجمی و همکاران ( )2012بر روی الرو ماهی سیچاليد تگزاس نشان داد که الرو اين ماهی در نور سفید بیشترين رشد و در نور
سبز کمترين میزان رشد طولی و وزنی را دارند (.)Montajami, 2012
همچنین مطالعه میلی و فعال ( )1388بر روی ماهی سولفورهد ( )Labeotropheus trewavasaeنشان داد که اين ماهی در نور
سفید بیشترين رشد طولی و وزنی و در نور قرمز کمترين میزان رشد را از نظر اين شاخصها دارد (.)Jamili and faal, 2009
مواد و روشها
اين پژوهش در مزمايشگاه مبزی پروری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت .به منظورفراهم نمودن بچه ماهیان مدورد
نیاز هت شروع مزمايش ابتدا تعداد  30قطعه ماهی نر و ماده ( 10مولد نر و  20مولد ماده) از مرکز فروش عمدده ماهیدان زينتدی
تهران تهیه و با شرايط بهینه هت تکثیر در مکواريومهای  30×40×60سانتیمترمکعب ،به مدت چهدار هفتده نگهدداری شددند و
سیس الروهای تولیدی به مکواريومهای داگانه هت انجام مزمايش منتقل گرديدند .پس از قرار دادن پمپهای ويدژه درون مب و
راهاندازی منها ،قبل از اينکه ماهیان به داخل مکواريوم منتقل شوند عمل هوادهی صورت پذيرفت تا کلرزدايدی و تعدادل اکسدیژنی
در کلیه مکواريومها صورت پذيرد .تمام مکواريومها هت تیماربندی عالمتگذاری شدند و پس از من ماهیان مدنظر منتقدل شددند.
هت کنترل و ثابت نگه داشتن دما از بخاری مخصوص مکواريوم و به منظور تأمین اکسیژن ،هوادهی مب توسط دستگاه هدواده در
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طول دوره مزمايش استفاده گرديد .تعداد  84عدد الرو ماهی مولی در گروههاى  7عددى با سه تکرار درون مکواريمهاى 60لیتدری
به صورت کامالً تصادفی توزيع شدند.
مکواريومها به المپهای  40واتی سفید ،قرمز و مبى در ارتفاع  40سانتیمترى از سط مب مجهز گرديدند .برای مکواريومی که قرار
بود با نور طبیعى مورد سنجش قرار بگیرد از نور خورشید استفاده شد و مکان من در کندار پنجدره مزمايشدگاه در نظدر گرفتده شدد.
مزمايشهای مربوطه در شرايط نورى 12ساعت روشنايى 12 ،ساعت تاريکى انجام گرفت .تغذيه ماهیان سه مرتبه در روز به میدزان
 %4وزن منها صورت گرفت .هت تغذيه از غذای بیومار فرانسوی در دو نوبت صب و عصر استفاده شد.
در زمان تغذيه پمپ هوا خاموش بود تا مو ب مرامش مب شود و ماهیان در محیطی مرام نسبت به تغذيه اقدام کنند .زمان غذادهی
در زمان روشنايی صورت گرفت.
از منجا که فضوالت ،غذاهای باقیمانده و ساير ذرات در مکواريوم زمینه ملودگی و بیماری را فراهم میکند لذا به منظور حفظ کیفیت
مب هر دو روز يک بار نسبت به سیفون کردن اقدام شد .در طول دوره مزمايش عوامل فیزيکوشیمیايی مب نظیر ،)7/7± 0/1( pH
اکسیژن محلول (بیش از  ،)7ppmدما ( )24±1سختی کل ( ،)240mg/lit CaCO3تحت کنترل بودند.
دوره نگهداری و پرورش بچه ماهیان  60روز به طول انجامید و در مجموع در روز اول و پايدانی پدرورش ،نمونده بدرداری و زيسدت-
سنجی وزن ماهی (با کمک ترازوی ديجیتالی با دقت  0/001گرم) و طول (با دقدت  0/1میلدیمتدر) انجدام شدد .در هدر بدار نمونده
برداری ،ماهیان با پودر گل میخک به غلظت  40میلیگرم بر لیتر بیهوش و و اندازهگیری طول و وزن صورت گرفت.
تحلیل آمارى

مزمايش حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی صورت پذيرفت که برای منالیز مماری من از نرم افزار  SPSS ver 20استفاده شد و هت
تجزيه و تحلیل مماری دادهها ار منالیز واريانس يک طرفه ( )ANOVAو با و ود اختالف معنیداری بین دادهها در سدط  5درصدد
مزمون دانکن مورد استفاده قرار گرفت .برای رسم گرافهای مربوطه نیز از نرم افزار  Excel 2013استفاده شد.
نتایج
نتايج تغییرات اولیه و ثانويه شاخصهای طول و وزن در نمونهبرداریهای محاسبه شده ( دول  )1نشان داد که رشد ماهی در ندور
سفید به طور قابل تو هی بیشتر از ساير تیمارها بوده ( )P<0.05و الرو ماهی در مقايسده بدا سداير تیمارهدا وزن نهدايی بدیشتدری
داشتند .تفاوت قابل تو هی بین گروههای نور مبی و طبیعی از لحاظ رشد وزنی و ود نداشت ( )P<0.05و کمتدرين کدارايی در ندور
قرمز مشاهده شد (شکل .)1
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شکل :1وزن نهایی ماهیان در تیمارهاي نوري مختلف

از لحاظ میزان رشد طولی بدن بیشترين میزان رشد همانند رشد وزنی مربوط به نور سفید بود که از اين نظر با ندور قرمدز تفداوت
معنیداری را نشان میداد ( ،)P<0.05تفاوت قابل تو هی بین ساير تیمارها و ود نداشت ( )P<0.05ولی بدا ايدن حدال بدیشتدرين
میزان رشد طولی بدن به ترتیب مربوط به نورهای سفید ،مبی و پس از من نور طبیعی میباشد و کمترين رشد طولی نیز مربدوط بده
نور قرمز بود که تفاوت قابل تو هی با ساير تیمارها نشان میداد (( )P<0.05شکل .)2

شکل :2طول نهایی ماهیان در تیمارهاي نوري مختلف
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اثر رنگهاي مختلف نور بر...
جدول  :1میانگین و انحراف از معیار شاخص هاي طولی و وزنی در تیمارهاي ماهی در رنگ هاي نوري مختلف

تیمارها
شاخصهاي رشد
طول (سانتیمتر)
وزن (گرم)

بیومتري

سفید

طبیعی

قرمز

آبی

اولیه

1/56±0/05

1/56±0/05

1/56±0/05

1/56±0/05

نهايی

4/6±0/1

4/16±0/15

2/73±0/11

4/16±0/11

اولیه

0/075±0/00

0/075±0/00

0/074±0/00

0/075±0/00

نهايی

1/41±0/005

1/03±0/115

0/88±0/028

1/23±0/058

به طور کلی نتايج مزمايش حاضر نشان میدهد که نور سفید با وزن متوسط نهائی  1/41±0/005و متوسط طول ثانويه 4/6± 0/1
به عنوان بهترين نور هت افزايش رشد و نور قرمز با متوسط وزن ثانويه  0/88 ±0/028و متوسط طدول ثانويده  ±0/11 2/73بده
عنوان بدترين نور هت افزايش رشد ماهى مولی شناخته شد ( دول .)1
بحث
نتايج پژوهش میلی و فعال ( )1388نشان داد که نور قرمز مو ب کاهش و تاثیر منفی بدر روی شداخصهدای رشدد و تغذيده در
ماهی سولفورهد ( )Labeotropheus trewavasaeشده است ( ،)Jamili and faal, 2009که اين نتیجه يافتههای اين پژوهش را نیدز
تايید میکند .همچنین در اين مطالعه بیشترين میزان رشد مربوط به نور سفید بود که با يافتههای ما مطابقت دارد.
مزمايش ديگری نشان داد که به هنگام نگهداری ماهیان تیالپیای نیل ( )Oreochromis niloticusبه صورت انفرادی تحت تاثیر ندور
قرمز نا هماهنگی بیشتری در رشد ماهیان ديده میشود و اين مطالعه تاکید میکند که نور قرمز ممکن اسدت تداثیرات سدوئی روی
رشد ماهی تیالپیا نیل داشته و رشد ماهی را محدود میکند (.)Luchiari and Freire, 2009
در مطالعهی  Karakatsouliو همکاران ( )2007بر روى ماهى  Sparus aurataو قزلمالی رنگدینکمدان ()Oncorhynchus mykiss
صورت گرفته بود مشخص شد که در ماهی  S. aurataبیشترين وزن و طول مربوط به نور مبى و کمترين من مربوط به ندور قرمدز
میباشد ،ولى بر روى ماهى قزلمالیرنگینکمان بیشترين وزن و طول ماهى در تیمار نور قرمز و کدمتدرين من در تیمدار ندور مبدى
گزارش شده است .نتايج اين يافته نشان میدهدد کده اثدر رندگ ندور بسدتگى بده گونده مداهى داشدته هدم چندان کده در مداهى
قزلمالیرنگینکمان نور مبى اثر منفى در رشد ماهى دارد ،در حالى که در ماهى  S. aurataاين نور اثر مثبت بر روى رشدد مداهى
داشته است (.)Nafsika and Sofronios, 2008
برای تو یه پاسخهای متفاوت ماهیان به اثرات فیزيولوژيک نور )2004( Ruchin ،بیان میکند که نتايج متفاوت در گونههای
مختلف ماهی به رنگ و نور محیط پرورشی به دلیل تغییر در انرژی مورد نیاز برای متابولیسم وتولید نامتناسب هورمونهای بدن
مانند کورتیزول میباشد (.)Ruchin, 2004
نتايج مطالعات  Pakzad Sorkiبر روی تاثیر نور بر شاخصهای رشد و بقا نوزاد قزلمال نشان داد که بیشترين میزان ضريب رشد
ويژه ( )SGRدر نور قرمز میباشد ( ،)Pakzad Sorki, 2013همچنین پژوهش فروزانفر ( )1388بر روی تاثیر شدت و دوره نوری
رنگ قرمز بر عملکرد رشد الرو ماهی مزاد دريای خزر نشان داد که حداکثر وزن الرو در تیمار با نور قرمز و حداقل رشد درتیمار نور
طبیعی مشاهده گرديد ،که با يافتههای اين تحقیق تناقض نشان میداد (.)Frozanfar, 2009
بررسیهای ديگر نشان میدهد که رنگ مبی و سبز اثر مثبتى بر روی رشد گونههاى Poecilia ،Cyprinus carpio ،S.aurata
 Carassius carassius ،reticulataدارند (.) Downing, 2002; Ruchin, 2004; Downing and Litval, 1999
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42  در مقايسه با گروه کنترلCrucian carp ) رنگ نور سبز ضريب رشد را در2004(  و همکارانRuchin بر اساس يافته های
Ruchin, (  و نور قرمز و زرد مو ب کاهش ضريب رشد ويژه تحت تاثیر تیمار در مقايسه با گروه کنترل میشود،درصد افزايش
.)2004
)Poecilia reticulata( ) نشان داد که محیط قرمز تاثیر منفی بر رشد ماهی گوپی2000(  و همکارانPapoutsoglou نتايج پژوهش
 که نتايج من با مطالعات، رشد کمتری نسبت به مکواريومهای سفید رنگ،دارد و ماهیان پرورش يافته در مکواريومهای قرمز رنگ
 ماهی گوپی نزديکترين گونه به ماهی مولی و بنابراين نتايج دو تحقیق اخیر يافتههای اين.) نیز مطابقت داشت2004( Ruchin
.پژوهش را تايید میکند
در تو یه مضر بودن نور قرمز برای اين ماهی میتوان به اين نکته اشاره کرد که ماهی مولی وابسته به سط بوده و همان طور که
-سیستم بینايی در ماهیان به عادات طبیعی منها وابسته است ماهیانی که غالباً در مبهای کم عمق زندگی میکنند به طول موج
 برای مثال نرخ رشد. اما به هر حال استثنائاتی و ود دارد.های باالی نور (قرمز) حساس میباشند و نور قرمز را ذب مینمايند
.)Stefansson and Hansen, 1989( بعضی گونهها مثل ماهی مزاد اقیانوس اطلس به طول موج وابسته نیستند
 در صورت،با تو ه به اين نکته که افزايش نرخ رشد يکى از مهمترين شاخصهای کارگاههاى تکثیر و پرورش ماهى میباشد
استفاده از مکواريوم برای تکثیر ماهی مولی بهتر است برای رشد بیشتر از افزايش نوردهی و همچنین نور سفید استفاده شود به
.شرطی که بار ملی و فیتوپالنکتونی را کامالً کنترل نموده و نسبت به سیفون کردن و فیلتراسیون صحی اطمینان حاصل شود
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Abstract
Environmental factors can affect the growth and health of fish. The aim of this study was to demonstrate the effect
of different colors of light on Molly fish (Poecilia latipinna) growth. In this regard, 84 fry Molly which were
obtained from 10 male and 20 female adult fish, selected, and then accommodated in four different light treatments
(white light, natural light , red light , blue light ). Each aquarium had three replicates and seven fishes randomly
placed on each of them. A 40-watt flourcent lamp placed at 40 cm above the water surface on each aquarium (white,
red, blue). Photoperiod consists of 12 h light and 12 h darknes. Larval feeding continued for 60 days and in addition
to biometric testing in the first day, a final biometry had done on the last day. The results were evaluated by
ANOVA analyses. Results showed that the larvae under white light had significant weight gain compared to the
other treatments (P<0.05), blue and natural light did not show significant different from other treatments (P>0.05).
At the end of the experiment the least gained weight and final length was observed on red treatment (P<0.05). The
lowest growth rate observed on the red light treatment and showed significant differences with other treatments
(P<0.05).
Keywords: Molly, Poecilia latipinna, Growth rate, Light treatment.
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