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  یروند رشد و رژیم غذایی بچه ماهی سوف معمول
(Sander luciopercaدر استخرها )یخاک ی 
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 .یرانسیاهکل، ا پور،یوسفشادروان دکتر  یاییدر یانماه یکیژنت یرو حفاظت از ذخا یکارشناس مرکز بازساز. 1
 .یرانسرا، اصومعه یالن،دانشگاه گ یعی،دانشکده منابع طب یالت،استاد گروه ش. 2

 
 19/6/1397 تاریخ تصویب:          22/4/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
استان  واقع در سياهکل پوردکتر يوسف بازسازی و حفاظت از ذخاير ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان مرکز درروز  45تحقيق به مدت  اين

 بررسی مورد هکتاری 4 خاکی استخر 4 گرمی در 1وزن  سوف معمولی تا ماهيان بچه غذايی عادات مطالعه اين در گرفت. انجامگيالن 

 و استخرها صيد از بچه ماهی قطعه 320 انجام شد و در مجموع تعداد يکبار روز 15 هر ماهيان و بچه الرو از بردارینمونه .گرفت قرار
 دافنی، سيکلوپس و ماهی سوف معمولی شامل روتيفر،بچه مورد بررسی قرار گرفت. محتويات دستگاه گوارش در هامحتويات شکمی آن

ام(، )روز سی بردارینمونه دوره دومين آمدند. در حساببه آن اصلی غذای های ريز جزوو دافنی روتيفر الروی، دوره در. شدمی شيرونوميد
دافنی، سيکلوپس و  آزمايش پايان دوره در. بودند شده از غذاهای فرعی مصرفناپليوس سيکلوپس  و غذاهای اصلی ازروتيفر و دافنی 

بيومس غذای زنده در استخرهای مورد نتايج نشان داد که  غذای اتفاقی بود. روتيفرشدند و جزو غذاهای اصلی محسوب می شيرونوميد
 رشد روزانه رشد مثل هایشاخصبرداری، در هر نمونهدهد. سير نزولی را نشان میانتهای آن افزايش ولی در  دوره پرورش ابتدای درمطالعه 

(GR) ،ويژه نرخ رشد (SGR و )ضريب ( چاقیCF) گيری شدند. نتايج نشان داد که اندازهGR اندازه و وزن بچه ماهيان در طول  با افزايش
 ربدر انتهای دوره تنها به کاهش غذای زنده در استخرها بستگی داشت.  CFو  SGRکاهش همچنين  .دوره پرورش افزايش داشته است

 پس گرديده و های مختلف در طول دوره آزمايش، سبب رشد مطلوب ماهياناندازه غذای زنده باکه  نمود بيان توانمی حاضر مطالعه اساس
 افزايش بزرگ )شيرونوميد و دافنی( اندازه با زنده غذاهای از تغذيه به ماهيان بچه تمايل رشد، روند با زمان هم و الروی مرحله از عبور از

اقتصادی  لحاظ از بنابراين توليد غذای زنده از طريق کوددهی و غنی سازی استخرها،. است شده کاسته روتيفرها مصرف از تدريجبه و يافته
تر کمک قابل ماهيان سوف با وزن باالتر در زمان کوتاهتواند به مديريت بهتر استخرهای پرورش و توليد بچهو میبوده  صرفه مقرون به

 توجهی نمايد.

 .یرذخا بازسازي رشد، هايمحتویات روده، شاخص یی،غذا یم، رژیسوف معمول واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
از  (Sander lucioperca)معمولی  سوف ماهی

اهميت  بوده که خزر دريای و با ارزش مهم ماهيان
د. اقتصاد شيالتی دارزيادی در چرخه اکولوژيک و 

سوف معمولی بيشترين ميزان رشد را در بين خانواده 
(. Hilge and Steffens, 1996)سوف ماهيان دارد 

 نواحی مصبی و داخلی، شيرين هایآب آن زيستگاه
 در قسمت 12از  کمتر شوری با درياها شورلب آب

به  گونه اين .(Koed et al., 2000باشد )می هزار
 هلند، ترکيه، مانند اروپايی کشور چندين آبهای داخلی

از  هايیفنالند و بخش و سوئد اسپانيا، فرانسه، ايتاليا،
معرفی شده است نيز آفريقای شمالی )تونس و مصر( 

(Hamza et al., 2007 .)صورت به ماهی اين پراکنش
 نواحی کليه و ارس رودخانه به ايران مربوط در طبيعی

 باشدمی اترك رودخانه تا آستارا از خزر دريای ساحلی

 (.1378 )عبدلی،
 که در است دهه چندين معمولی سوف پرورش

لهستان،  نظير آلمان، اروپايی کشورهای از تعدادی
 ,.Kestemont et alگيرد )می مجارستان انجام هلند،

 چند سال در ماهی اين پرورش به عالقه ، اما(2007
 پسندیاست. بازار توجهی داشته درخور افزايش اخير
 با کيفيت از علل عالقمندی گوشت و سريع رشد باال،

 Kestemont)شود محسوب می اين گونه پرورش برای

and Melard, 2000; Falahatkar et al., 2017.) 
 انتخابی يا و اتفاقی طورمختلف به سنين اين ماهی در

نمايند. می زنده غذاهای انواع مختلف به خوردن اقدام
در  ويژهبه اين ماهی برای پرورش زنده منابع غذايی

 هستند.  ضروری الروی مراحل
از  يکی ماهيان، در پرورش الرو اوليه مير و مرگ
 و آيدمی به حساب پرورش آبزيان مشکالت بزرگترين

 وسيلههب شدن غيرزنده، شکار و زنده عوامل تأثير تحت

 شرايط نقل و و حمل ديگر، گرسنگی، موجودات
 ,Houdeدارد ) قرار نامناسب فيزيکی و شيميايی آب

غذادهی اوليه مطلوب الرو  توان بامی (. بنابراين1987
 اوليه در مير و مرگ محيط مناسب، در و نگهداری

 نقش غذاطور کلی بهرا کاهش داد.  الروی پرورش
و  مقاومت و نگهداری، توليد مثل، رشد در مهمی

 با که طوریکند، بهمی زنده ايفا سالمت موجودات
 از محيطی مطلوب مشکالتی شرايط و مناسب تغذيه

 افتد.نمی رشد اتفاق کمبود و بيماری رشد، قبيل عدم
ماهيان سوف  دوران الروی نيازهای مورد در اطالعات

و برای  (Kestemont et al., 1996محدود بوده )
 تکنيک بهبود به ها نيازموفقيت آميز آن پرورش

در زمينه  مطالعات بنابراين باشد،می پرورش الرو
 اساسی بسيار و مهم خصوصيات دوران الروی، امری

 (.Baranek et al., 2007شود )می محسوب
از  مختلف ليدال به یماه نيا تيجمع متأسفانه

با  ريزیهای تخمرويه و تخريب زيستگاهجمله صيد بی
 سوف ديزان صيم که طوریبوده، به همراه کاهش

است.  افتهي دیيشد کاهش چند دهه اخير در معمولی
ر يبازسازی ذخا و ريتکث امر به ایژهيو ن توجهيبنابرا

 ادیيز تعداد ساله همه که طوری شده است، به آن
به  انتقال از پس و ديسد ارس ص پشت اچهياز در مولد
 صورت به اهکليس پوروسفيدکتر  شادروان مرکز

 Falahatkarرند )يگیم قرار ريتکث مورد یمصنوعمهين

et al., 2017.)  الرو بچه ماهيان سوف در استخرهای
خاکی مورد پرورش قرار گرفته و پس از رسيدن به وزن 

گرم در منابع آبی مناسب برای بازسازی ذخاير،  1–5/1
گردند، اما توجه به کيفيت بچه ماهيان رهاسازی می

رهاسازی شده در منابع آبی حائز اهميت است. يکی از 
ی اين ااين موارد در نظر گرفتن کميت و کيفيت تغذيه

ماهی در شرايط نگهداری و پرواربندی در استخرهای 
خاکی است تا بتوان با توليد غذای مناسب در استخرها 
عالوه بر کاهش زمان پرورش، بچه ماهی با اوزان 

ماهی  اهميت به با توجهباالتری توليد و رهاسازی نمود. 
ايران، تاکنون  در ارزش با گونه يک عنوانبه سوف

در مورد تغذيه اين ماهی با غذای زنده  دقيقی مطالعه
 بنابرايندر استخرهای خاکی صورت نگرفته است. 

سوف  ماهیبچه غذايی رژيم بررسیهدف از اين تحقيق 
معمولی در استخرهای خاکی در مراحل مختلف رشد 

 تا زمان رهاسازی می باشد.
 

 ها. مواد و روش2
بازسازی و حفاظت از ذخاير  مرکز در حقيقت اين

اقع و پوردکتر يوسف ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان
 12کيلومتری جنوب شرقی رشت و در فاصله  32 در

 صليک ف. انجام گرديدکيلومتری شهرستان سياهکل 
 مرکز اين خاکی روز در استخرهای 45مدت  پرورش به
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 به رهاسازی منظورماهيان سوف به پرورش بچه جهت

 .ماهيان اختصاص يافت ذخاير و بازسازی دريا، حفظ
بچه ماهيان سوف  و الرو غذايی عادات تحقيق اين در

 4معمولی تا وزن تقريبی يک گرم در چهار استخر 
 توليد برایقرار گرفت.  هکتاری مورد بررسی

تن  2 ميزان آبگيری، به قبل از، غذايی ارگانيسمهای
 ديسک و شخم اضافه و بستر به گاویکود  هکتار در

کيلوگرم  100مقدار  آبگيری، به پس از و زده شد
 کل سپس در و شد داده استخرها به گاوی کود شيرابه

آب،  نياز براساس شفافيت مورد ميزان به دوره بسته
 کود کيلوگرم 100 و اوره کود کيلوگرم 200 مقدار

  .اضافه گرديد به استخرها فسفات
هفته و توليد غذای زنده در استخرها، بعد از دو 

قطعه در هکتار به  400000روزه با تراکم  5الروهای 
آب  یيايميکوشيزياستخرها معرفی شدند. پارامترهای ف

آب استخرها در هر   pHو ژن محلولياکس شامل دما،
ترتيب با استفاده از دماسنج ديجيتالی و روز يک بار به
 ,WTW 340ديجيتال )پی اچ متر -دستگاه اکسی

Weilheim, Germany )شد ری و ثبتيگاندازه .
مورد مطالعه در طول دوره دمای آب استخرهای 

طوری که از پرورش با افزايش نسبی همراه بود، به
 گراد افزايش يافت. رونددرجه سانتی 2/21تا  2/15

 شکل در پرورش دوره طول در آب حرارت درجه تغيير
 8/8تا  7/7از اکسيژن محلول  .است شده داده نشان 1

طول دوره  در 1/8تا  7/7از  pH و  گرم در ليترميلی

  (.1)جدول بود متغير پرورش 
روز يک  15برداری از بچه ماهيان سوف هر نمونه

×  ۹0 دهانه با دستی ترالتکرار و با استفاده از  3بار با 
در  مترميلی 3اندازه  با تور چشمه و مترسانتی 100

انتهای استخرها انجام گرديد.  و وسط سه نقطه ابتدا،
و به  تثبيتدرصد  4ها در فرمالين سپس نمونه

در  (.Sourina, 1978) آزمايشگاه منتقل گرديد
 متفاوت اوزان در بچه ماهی قطعه 320 تعداد مجموع

 آوری شد. های الزم جمعبررسی جهت
 طور انفرادی به ماهی هر وزن و طول در آزمايشگاه

و  ماهيان شکافته سپس شکم و شده گيریاندازه
گرم  01/0دقت  با ترازوی دستگاه گوارش با محتويات

رشد  شامل رشد مربوط به توزين شدند. فاکتورهای
 چاقی و ضريب (SGRژه )يو رشد ، نرخ(GRروزانه )

 محاسبه ريز هایرابطه ( ازCF) فاکتور وضعيت يا
 د:يگرد

GR (mg/day) = (Wf - Wi)/T   
SGR (% / day) = 100×[(Ln Wf–Ln Wi)/T  [  
CF = 100 × (W/L3)  

وزن  Wمتر(، طول )سانتی Lدر معادالت مذکور 
 نيانگيم Wi)گرم(،  پايانی وزن نيانگيم Wf)گرم(، 

 باشد.پرورش می روزهای تعداد Tاوليه )گرم( و  وزن
 محتويات بلعيده شده موجودات فراوانی تعيين برای

ميکروسکوپ  در زير جداگانه صورتشکمی به
(Nikon, Tokyo, Japan) مورد ×40 بزرگنمايی با 

 .در طول مدت پرورش یمورد بررس يآب استخرها یزیکوشیمیاییف يفاکتورهانام  -1جدول 

 pH گرم در ليتر()ميلی  اکسيژن محلول گراد()درجه سانتی دمای آب برداریتاريخ نمونه

30/1/۹6 8/1 ± 2/15 3/0 ± 7/8 3/0 ± ۹/7 
15/2/۹6 2/0 ± 0/1۹ 2/0 ± 8/8 4/0 ± 1/8 
30/2/۹6 3 ± 2/21 1/0 ± 7/7 5/0 ± 7/7  

 

 

 .یخاک يسوف در استخرها یدرجه حرارت آب در طول دوره پرورش بچه ماه ییراتروند تغ – 1شکل 
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روده  در های غذايیقرار گرفت. ارگانيسم بررسی
شدند. جهت شناسايی  شناسايی و سپس شمارش

شناسايی معتبر استفاده  از کليد غذايی هایارگانيسم
  (.Tsqlolikin, 1995)گرديد 

 از اتفاقی و فرعی اصلی، هایطعمه تعيين برای

  × 100فرمول
𝑵𝑷

𝑵𝐈
 = PF شد استفاده (Biswass, 

 تعداد  NP،طمعه فراوانی P Fکه طوری(، به1993
 NI و باشند نظر مورد طعمه که دارای های پرمعده
   %50 اگر که باشندمی بررسی مورد هایمعده تعداد

>  PF 50 اگر اصلی، طعمه باشد% > PF طعمه باشد 
 محسوب اتفاقی طعمه باشد  PF < %10 اگر و فرعی

 از آمده دستهب اطالعات بررسی جهت .شودمی
شدت  شاخص ماهيان،گوارش بچه دستگاه محتويات

 . (Esquivel et al., 1997) شد محاسبه( IF) تغذيه

IF= 
وزن توده غذايی معده و روده ماهی (گرم  يا ميلی گرم)

وزن ماهی (گرم يا ميلی  گرم) 
×10000       

-با استفاده از نرم های جمع آوری شدهکليه داده

 هاداده تحليل و تجزيهپردازش گرديدند.    Excelافزار 
 ,SPSS) 17نسخه   SPSSافزار با استفاده از نرم

Chicago, IL, USA .صورت گرفت ) 
 

 . نتایج 3
مقدار بيومس غذای زنده در استخر، شاخص شدت 

 اتفاقی و فرعی ( و همچنين غذاهای اصلی،IFتغذيه )

و دافنی ريز  نشان داده شده است. روتيفر 2در جدول 
 اصلی غذای ماهی سوف معمولی جزو در دوره الروی

برداری )با ميانگين وزن نمونه دوره دومين بود. در آن

اصلی  غذاهای گرم( روتيفر و دافنی ازميلی 10±456
 .بودند شده صرف از غذای فرعیناپليوس سيکلوپس  و

)با ميانگين وزن  بردارینمونه سومين دوره در
گرم( دافنی، سيکلوپس و شيرونوميد ميلی 45±1022

شدند و روتيفر غذای جزو غذاهای اصلی محسوب می
سير  15/2/۹5 تا تاريخ ابتدا از IFاتفاقی بود. ميزان 

صعودی را نشان داد ولی در انتهای دوره پرورش، 
افزايش محسوسی در ميزان آن مشاهده نشد )جدول 

2 .) 
های غذايی در ميانگين بيوماس ارگانيسم

ابتدای دوره پرورش تا  استخرهای مورد مطالعه از
طوری که کرد بهانتهای آن سير نزولی را طی می

گرم در متر  5/51±5/2باالترين ميزان آن برابر با 
برداری اول و کمترين ميزان آن برابر با مکعب در نمونه

برداری سوم متر مکعب در نمونهگرم در  ۹/1±3/20
 (.2مشاهده شد )جدول 

پارامترهای رشد بچه ماهيان سوف معمولی در 
ين ميانگنشان داده شده است. بر اساس نتايج،  3جدول 

ماهيان در کل دوره پرورش افزايش  وزن و طول بدن
سنجی به طوری که در اولين زيست داشته است

گرم و ميانگين طول ميلی 1۹5±4ميانگين وزن ماهی 
ميانگين وزن متر و در انتهای دوره سانتی 21/0±5/2

 5±58/0 گرم و ميانگين طولميلی 1022±45ماهی 
اندازه و وزن بچه  با افزايش رشد روزانهمتر بود. سانتی
افزايش چشمگيری  در طول دوره پرورش ماهيان
برداری ميانگين رشد روزانه در اولين نمونه. داشت

برداری گرم در روز و در سومين نمونهميلی 12±۹3/12

 .مختلف يها يطمعه در نمونه بردار یو فراوان یهزنده ، شاخص شدت تغذ يغذا یومسب ییراتروند تغ -2جدول 

 بردارینمونه تاريخ
 بيومس غذای زنده در استخر

 )گرم در متر مکعب(
شاخص شدت تغذيه 

(IF) 
 اتفاقی غذای فرعی غذای غذای اصلی

 - - روتيفر، دافنی ريز 6/23 ± 17/1 5/51 ± 5/2 30/1/۹6

15/2/۹6 4/0 ± 7/48 2۹/38 ± 2/356  روتيفر، دافنی 
، ناپليوس

 - سيکلوپس

30/2/۹6 ۹/1 ± 3/20 5/44 ± 6/25۹  
دافنی، سيکلوپس، 

 الرو شيرونوميد
 روتيفر -

 
 .یشدر طول دوره آزما یخاک يدر استخرها یسوف معمول یرشد بچه ماه يشاخص ها یبررس یجنتا -3جدول 

 برداری نمونه تاريخ
 وزن ماهی 
 )ميلی گرم(

طول ماهی 
 متر()سانتی 

 روزانه رشد نيانگيم
 )ميلی گرم در روز(

 نرخ رشد ويژه
 )درصد در روز(

 چاقی ضريب

30/1/۹6 4 ± 1۹5 21/0 ± 5/2 12 ± ۹3/12 17/0 ± 15/35  41/0 ± 25/1  

15/2/۹6 10 ± 456 23/0 ± 7/3 12 ± 40/17 2۹/0 ± 66/5  28/0 ± ۹/0  

30/2/۹6 45 ± 1022 58/0 ± 5 23 ± 73/37 2۹/0 ± 38/5  12/0 ± 82/0  
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ويژه در  رشد نرخگرم در روز بود. ميلی 23±73/37
درصد  15/35±17/0سنجی اول باالترين مقدار )زيست

مرور زمان در پايان دوره پرورش به کمترين و بهدر روز( 
(. 3رسيد )جدول درصد در روز(  38/5±2۹/0مقدار )

برداری اول )مورخ ريز در نمونهضريب چاقی در ماهيان 
بود و  25/1±41/0 باالترين مقدار و معادل (15/1/۹5

 رسيد.  82/0±12/0برداری سوم به ميزان در نمونه
 

 گیري. بحث و نتیجه4
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که روتيفر غذای اصلی 

شود. محسوب میالروی ماهی سوف معمولی  دوره
 هک هستند جانوری متازورهای روتيفرها از کوچکترين

 هانآ. دارند غذايی های زنجيره در مهمی بسيار نقش

 برخوردار ایويژه اهميت از ماهيان الرو تغذيه در
( Herzing, 1987; Wallace et al., 2006) هستند

عنوان يکی از غذاهای زنده مهم در تغذيه الروی و به
بقای  رشد، افزايش باعث زنده . غذاهایروندبکار می

شوند می گوارش برای خارجی آنزيم های و القای باالتر
(Cahu and Zambonino Infante, 2001) .آنزيم-

 کنندهحمايت دارد، وجود زنده غذای در که هايی

 و است الرو ناقص دستگاه در گوارشی هایفعاليت
 افزايش باعث تغذيه در زنده غذای از استفاده

 زنده غذای باالتر کارآيی. گرددمی رشد شاخصهای
 در گوارشی هایآنزيم وجود به سوف ماهی الرو برای

 غذا گوارش فرآيند به که شده داده نسبت زنده غذای
 تکميل باعث همچنين زنده غذاهای. کندمی کمک
 هایفعاليت حضور يا گوارش برای خارجی هایآنزيم
 الرو پرورش. گردندمی الرو روده در آنزيمی پيش
يا  و آرتميا ناپلی) زنده غذاهای پايه بر سوف ماهی

-مهمی نمی مشکل دارای( شيرينآب هایزئوپالنکتون

دوره الروی . (Schlumpberge et al., 1980باشد )
 مرحلهو  است یحساس و مهم اريبس ماهيان مرحله

و  افتد یم اتفاق یبه خارج یداخل هيتغذ از گذار
 تيفعال با مرتبط اندام های توسعه ن امر باياهمچنين 

. (Wang et al., 2009)باشد یمرتبط م یگوارش
 ميلی 456 ماهيان با ميانگين وزنبچه غذاهای اصلی

 ناپليوسبوده که در اين مرحله روتيفر و دافنی گرم، 
ماهی اين بچه از غذای فرعی مورد مصرفسيکلوپس 

با ميانگين وزن بوده است. در آخرين دوره پرورش 
دافنی، سيکلوپس مشاهده گرديد که  گرمميلی 1022

 غذای اتفاقی روتيفرجزو غذاهای اصلی و  و شيرونوميد
 به ماهی بچه در اندازه دهان به اينکه توجه باآنها بود. 

کند  از شيرونوميد تغذيه که بتواند بود رسيده حدی
استخرها  در کمی تعداد شيرونوميد به دوره اين در اما

 کم ميزان مشاهده همانبه  توجه با که داشت وجود
اين ماهی در اين  دريافت توانمی ماهيان، بچه در روده

 شيرونوميد از تغذيه برای بااليی مرحله از رشد تمايل

 (1۹۹6همکاران ) و Steffensدارد. در اين راستا 
 ترين توجه قابل از يکی شيرونوميد که کردند گزارش

 جمله بچهاز بسياری از ماهيان زنده برای  غذای منابع

و رشد را در  شود و وزنمحسوب می ديسف سوف یماه
 (،2007همکاران ) و Bodisدهد. ماهيان افزايش می

 را یدافن فکس ويد، توبيرونوميش زنده غذای سه منبع
 کنسانتره در غذای به یدهبرای عادت مکمل عنوانبه

هفته را در  5 يخ،پس از تفرکه  ان سوفيماهبچه
 استفاده کردند بودند، گذرانده ینوزادگاه استخرهای

ربوط دست آمده مهترتيب بيشترين ضريب رشد بکه به
به تيمار شيرونوميد، توبيفکس، پلت و دافنی بوده است. 

ها علت اين موضوع را به متفاوت بودن رنگ و طعم آن
 دو نوع غذای زنده )شيرونوميد و توبيفکس( نسبت

 دادند.

شدت تغذيه از ابتدای دوره نتايج نشان داد شاخص 
 456 به ماهی بچه برداری دوم زمانی که وزنتا نمونه

بعد از  و داشته صعودی سير گرم رسيده يکميلی
 انتهای در IFکاهش محسوسی در  سنجی دومزيست

 خالی و پر با توجه به ميزان. شد پرورش مشاهده دوره

 که رسيد نتيجه اين به تواندر ماهيان می روده بودن

خوب  دهنده تغذيهبيشتر باشد، نشان IFميزان  چه هر
 (.Esquivel et al., 1997ماهيان است )بچه و الرو در

همچنين ميانگين بيومس غذای زنده در استخرهای 
افزايش ولی در  دوره پرورش از ابتدایمورد مطالعه 

طوری که باالترين سير نزولی را نشان داد بهانتهای آن 
گرم در متر مکعب در ابتدای  5/51با ميزان آن برابر 

گرم در متر  3/20دوره و کمترين ميزان آن معادل 
رسد به نظر می مکعب در انتهای دوره مشاهده شد.

تواند با افزايش يا کاهش توده می IFافزايش يا کاهش 
زنده در استخرهای مورد مطالعه در طول دوره پرورش 

ه توان به اين نکته پی برد کمرتبط باشد. بنابراين می
در ابتدای دوره پرورش، وجود غذای  IFدليل افزايش 

بوده و  پرورش دوره ابتدای استخرها در درزنده فراوان 
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 در زنده غذای کمبود، IFبر عکس دليل کاهش 

  .باشدمی پرورش دوره انتهای استخرها در
که  کندمی بيان روزانه رشد شاخص مقايسه نتايج

در کل دوره  شده بچه ماهيان تغذيه روزانه رشد ميزان
 اندکی در هایبا افزايش همراه بود. داده پرورش،
بچه  رشد از مرحله اين در روزانه نرخ رشد خصوص

. در اين مطالعه ماهيان سوف معمولی موجود است
سنجی اول کمترين ميزان رشد روزانه در زيست

کامل  مشاهده شد که شايد بتوان اين موضوع را به
 ها و کارايی کمنبودن دستگاه گوارش، ميزان کم آنزيم

طور کلی اين الروها در هضم و جذب غذا نسبت داد. به
 با افزايش اندازه و وزن بچه GRنتايج نشان داد که 

 نتايج .ماهيان در طول دوره پرورش افزايش داشته است
مشابهی توسط محققين ديگر به ثبت رسيده است. 

 زنده غذایکه دادند  ( نشان13۹3همکاران )رسولی و 

 با دافنی و مصنوعی( و نوع مخلوط )غذای زنده از
های شاخص باعث افزايش در ليتر عدد 75و  50 تراکم
 تراکم پايين بقای الروها در ميزان و شده الروها رشد

 هاه آنبود. مطالع باالتر مخلوط و دافنی و با تغذيه

 مورد تغذيه دوران در است که مطلب اين از حاکی

 هادر آن که تيمارهايی معمولی، سوف ماهی الروی
و  )غذای زنده مخلوط يا غذای زنده با تغذيه از الروها

رشد را  ميزان بهترين کردندمی مصنوعی( استفاده
 الروهای سوف رشد در مطالعاتی که بر روی داشتند.

 Perca fluviatilis (Kestemont et طرخان  حاج

al., 1996 ،)مات چشم سوف Stizostedion 

vitreum (Colesante et al., 1986 )و سوف زرد 
P. flavescens (Kolkovski et al., 1997 )دو  با

زنده انجام شده،  غذای و مصنوعی غذايی جيره
 ايجاد مناسبی را تغذيه، رشد در غذای زنده از استفاده

-معنی مصنوعی به غذاهای نسبت آن اختالف و نموده

 نيز معمولی ماهی سوف الرو در قضيه بود. اين دار

 ابتدايی تغذيه غذای زنده در از استفاده و شد مشاهده
 Kestemontاست ) داده نشان رشد را ميزان بهترين

and Melard, 2000رسد اين نظر می(. بنابراين به
گونه در مراحل ابتدايی رشد و نمو کامالً وابسته به 

 باشد. غذای زنده می
ويژه در ابتدای دوره آزمايش باالترين  رشد نرخ

مقدار و به مرور زمان در پايان دوره کمترين مقدار بود. 
برداری اول باالترين همچنين ضريب چاقی در نمونه

را نشان کمترين مقدار در پايان دوره پرورش و مقدار 
در  چاقی ضريبو  نرخ رشد ويژهطور کلی بهداد. 

سنجی ها باالتر به ساير زيست نسبتاول  سنجیزيست
 و نرخ رشد ويژهشناسان ماهى از زيست غالباً بود.

تعيين سالمت  براى یعنوان شاخص به ،ضريب چاقی
 کنند. اگر در ماهيان يکجمعيت ماهيان استفاده مى

توان باشد، مى باال  CFو مقدار ويژه نرخ رشد جمعيت،
 ینرشد بد غذاى فراوانى براى نتيجه گرفت که احتماالً

ميانگين مقدار از طرفی  .بوده استدر دسترس 
های غذايی در استخرها نشان داد که در ارگانيسم

 در استخرهاغذای زنده فراوان ، ابتدای دوره پرورش
تواند سبب سرعت رشد و وجود داشته است که می

 سالمت بيشتر ماهيان گردد.
 رژيم دانستننتايج مطالعه حاضر نشان داد که 

 مراحل در سوف معمولی ماهيان بچه و الرو غذايی

-می محسوب ترين بخش پرورشحساس )که ابتدايی

-غنی تر کوددهی،تواند به مديريت مطلوبمی شود(

زنده مناسب منجر شود  تأمين غذای و سازی استخر
 کارگاه در پرورش و مصنوعیشرايط تکثير نيمه در تا

 الرو نتيجه رو د غذايی ماهيان را تأمين نيازهای بتوان

 بازسازی يا و کيفيت جهت پرورش با ماهيانبچه و

 ذخاير توليد نمود.
 کرد که بيان توانمی شدهاساس نتايج کسب بر

الروی  تغذيه شروع در ابتدای زنده از غذاهای استفاده
 در و بوده ضروری امری و بچه ماهی سوف معمولی

 شدت به الرو بقای و رشد ميزان از اين صورت غير

-حاضر غذای زنده با اندازه شود. در تحقيقکاسته می

مطلوب  رشد های مختلف در طول دوره آزمايش، سبب
گرديد و کاهش نرخ رشد ويژه و ضريب چاقی  ماهيان

در انتهای دوره به کاهش غذای زنده در استخرها 
غذايی سوف،  عادات و رفتار به توجه بستگی داشت. با

 هم زمان الروی و لهاز مرح از گذشتن پس اين ماهی

 تربزرگ اندازه با زنده دنبال غذاهای به رشد، روند با

 رنگ و تردرشت اندازه دليل بچه ماهيان به .باشدمی

جذابی که دافنی و شيرونوميد دارند، تمايل بيشتری به 
مصرف اين نوع مواد غذايی از خود نشان دادند. اين 

 و نسبتاً مناسب آسان، قيمت توليد به توجه با مسئله
-دهی و غنیارزان در توليد غذای زنده از طريق کود

پرورش مرحله الروی تا وزن يک  سازی استخرها در
شد و با صرفه می اقتصادی مقرون به لحاظ از گرم،
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تواند به مديريت بهتر استخرهای پرورش و توليد می
ا تر و ببچه ماهيان سوف با وزن باالتر در زمانی کوتاه

ت و سالمت بيشتر برای افزايش راندمان در مقاوم
بازسازی ذخاير اين گونه ارزشمند کمک شايان توجهی 

 نمايد.
 
 
 
 

 تشکر و قدردانی
 یمعاونت پژوهش دريغبدينوسيله از همکاری بی

بازسازی و  مرکزکنان محترم رکا و يالندانشگاه گ
تر دک حفاظت از ذخاير ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان

به ويژه از آقايان مهندس اسحق رسولی،  پوريوسف
يوسف شادپور و بهروز کريمی کمال تشکر و قدردانی 

را داريم.
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