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( Daphnia sp( و دافنی ) Artemia urmianaای ناپلی آرتمیا اورمیانا ) عملكرد تغذیه

 (Acipenser stellatus)در پرور  الرو ماهی ازون برون 
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 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3

 hojat.jafaryan@gmail.com نويسنده مسئول: 

 چكیده

غايذه اولیذه ورو به عنوان يک غذاای زنذده بذرای ت  (Artemia urmiana)و ناپلی آرتمیا اورمیانا   (Daphnia sp)استفاده از دافنی در اين مطالعه 

   ونماهی ازون برون مورد ارزيذابی قذرار گرفذت. آزمذايا بذرای تعیذین نذرب بهذره بذرداری دافنذی و نذاپلی آرتمیذا اورمیانذا توسذن ورو مذاهی ازون بذر

(Acipenser stellatus) رت پذايرفت. وروهذای و تعیین بهترين غاای زنده در مرحله تغايه آغازين انجام شد و در قالب يک طرح کامال تصادفی صو

 33يده و بر پايذه ماهی در سه تیمار آزمايشی به ترتیب تغايه شده با ناپلی آرتمیا، دافنی و مخلوط دافنی و آرتمیا و با داشتن سه تكرار برنامه ريزی گرد

تئین خذام یین گرديد. باوترين سذط  پذروهای ماهی تعروزه، ترکیب تقريبی نمونه 22رشی درصد وزن بدن در هر روز تغايه شدند. پس از يک دوره پرو

 ،درصد( در وروهای دريافت کننده مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا اورمیانا بدست آمد. در پايان آزمذايا 13/11يی تبديل غاا )رادرصد( و کا 86/57وشه )

ها از میانگین وزنی بیشتری برخوردار بودند. تغايه از نذاپلی روهعنی داری در مقايسه با ديگر گوروهای تغايه شده با مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنی، بطور م

گرديد. در طول دوره آزمذايا، از بذین گذروه منجر ديگر تیمارها  باداری به يک میزان پائین تر از پروتئین خام وشه در مقايسه اآرتمیا اورمیانا بطور معن

يه با ناپلی آرتمیا بدست آمد. نتايج مشاهدات حاضر اثبات کرد کذه توانذايی بهذره بذرداری ورو درصد( در تغا 7/68های وروی، باوترين میزان نرب بقاء  )

عنذوان هيی تغايه ای را داشته و آنها می توانند بابهترين کار ناپلی آرتمیا تقريباً ماهی ازون برون در استفاده از غاای زنده متفاوت بوده و مخلوط دافنی و

 .مورد استفاده قرار گیرند وروی ماهی ازون برون رورش مراحل اولیهيک غاای زنده موفق برای پ

 

 کلیدی: دافنی، ناپلی آرتمیا، ماهی ازون برون، پروتئین خام، نرخ بقاء   گانواژ

 
 مقدمه

رژيذم ، آبزيان محصووتمصرف  برای تقاضا افزايا با

وروهذای  مرگ و میر کاها برای غاايی مناسب های

           دنباشذذبرخذذوردار مذذی خاصذذی اهمیذذت از مذذاهی

 بذذا مذذاهی ورو اگرچذذه امذذروزه تغايذذه. (2333لذذی، )

گذردد، بیشتر توصیه مذی غااهای دستی فرموله شده،

هنذوز  روتیفر، و آرتمیا غااهای زنده نظیر: با اين حال

پايرفتذه  هذااکثذر گونذه بذرای مناسب غاای به عنوان

، دريايی های گونه در آشكار طورهاين امر ب شده است.

 دگرديسی آنها کامل گردد، کذامالً حداقل تا زمانی که

 بذا ايذن حذال،. (2331 و همكارانآراگا ) اهمیت دارد

مشذكالت بذه و  بذوده هزينهپر اغلب زندهی غاا تولید

 ،و همكذذاراندوروشذو ) دچذار اسذتهذم خذا  خذود 

2338) . 

 بذرای جیره های آغازين حاوی مواد مغذای مناسذب،

مذاهی  گونه های بسیاری ازوروی  در پرورش موفقیت

 آبزيان اهمیت داشته و  شروع تغايه خارجی در تولید

بسیار مهم تلقی مذی گذردد  بحرانی دورهيک  عنوانبه

و عبور موفقیذت آمیذز  (1886، و همكارانکانسیكائو )

از اين مرحله بحرانی تا حذد زيذادی بسذتگی بذه نذوع 

 دارد. هاآن غاای مورد استفاده

وزم  مذواد مغذای مینأزرده، تذ کیسذه بپس از جذا

موجذودات زنذده آن از  مصرف بستگی به ماهی توسن

      تجذذارب دارد. طبیعذذی زيسذذتگاه قابذذل دسذذترس در

دهد که حضور غذاای زنذده در دست آمده نشان میهب
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ای تغايه عملكرد منظور ارتقاءهتغايه وروهای آبزيان ب

نسذبت موفذق  در مقايسه با غاای فرموله شده به ورو

 (. 2331، و زامبونینو کاهو) بوده است

 يكی از مهمتذرين مشذكالت در پذرورش وروی تذاس

 اسذتو تلفات زياد در آنهذا  )آرام( ماهیان، رشد بطئی

(. در همین راسذتا شذناخت 2332)گیری و همكاران، 

عملكذرد  ءعادات غاايی و تغايه بهینذه آنهذا در ارتقذا

حائز اهمیت باشذد. لذاا از تواند بسیار پرورشی آنها می

ماهیذذان،  مهمتذذرين اهذذداف در پذذرورش ورو تذذاس

هايی است که بتذوان از طريذق آن دستیابی به تكنیک

قابلیت های اين ماهیان را در تغايه اولیه افذزايا داد 

ن میذذان مطالعذذه (. در ايذذ2332)گیذذری و همكذذاران،

ای ورو ازون برون در بهره برداری پتانسیل های تغايه

( و آرتمیذذا Daphnia spمذذواد مغذذای دافنذذی ) از

ای ( از اهمیذت ويذژه Artemia urmianaاورمیانا )

 دلیل قابلیت دسترسذی،هبرخوردار است. ناپلی آرتمیا ب

اايی و هذای غذذخیره شدن و نیذز بسذیاری از مزيذت

پرورش وروی ماهیذان طور وسیع جهت هکاربری آن ب

مذذورد تمذذامی جهذذان دريذذايی و سذذخت پوسذذتان در 

(  1888گیرد ) وونس و سذارگولوس، استفاده قرار می

ی های پروبیوتیكی را نیذز و قابلیت غنی شدن با باکتر

ث(.  2335باشذذد )جعفريذذان و همكذذاران، دارا مذذی

همچنین دافنی از جمله زئوپالنكتون های مهم آبهای 

ظیذر ارزش هذايی نشیرين بوده و با داشتن توانمنذدی

انتخذذابی بذذه عنذذوان يذذک غیرغذذاايی و فیلتراسذذیون 

ارگانیزم ارزشمند می تواند در اهذداف پذرورش وروی 

آبزيان عملكرد بسیار خذوبی داشذته باشذد )وونذس و 

ات مختلفذی در ارتبذاط بذا ق(. تحقی1888سارگولوس، 

ايذذن دو جذذانور آبذذزی در تغايذذه ورو ماهیذذان صذذورت 

گرفته که همگذی نشذان از توانمنذدی ايذن دو جذانور 

عنذوان حامذل  بذه (D. magna)فنی ماگنذا دارد. دا

 Saccharomycesهذا )رجهت غنی سازی بذا مخم

sp. بذذه منظذذور تغايذذه ورو تذذاس مذذاهی ايرانذذی )

الف( و در غنی سذازی بذا  2335)جعفريان و همكاران،

باسیلوس های پروبیوتیكی در تغايه ورو های قزل آو 

(Oncorhynchus mykiss اثبذات نمذود کذه بذه )

ای های تغايذهزنده مناسب از قابلیت غاای عنوان يک

 2336 باشد )جعفريان و همكاران،می باويی برخوردار

د کذه در ب(. همچنین ناپلی آرتمیا اورمیانذا نشذان دا

های مختلف )آذری تاکامی و غنی سازی با انواع روغن

( و نیذز در تغايذه وروهذای ماهیذان 1883همكاران، 

بذاويی برخذوردار اسذت  خاوياری از توانايی و اهمیذت

 (.1383)گرايلو و همكاران، 

هرحال بررسذی چگذونگی تغايذه و کیفیذت منذابع هب

غاايی مذاهی ازون بذرون و همچنذین مقايسذه آن بذا 

الگوهای تغايه ای و رشذد در دوره وروی ايذن مذاهی 

میتوانذذد در شذذناخت عوامذذل محذذدود کننذذده رشذذد و 

فذع آنهذا بذه ه و می تذوان بذا ريی تغايه مفید بوداکار

ای مناسب برای اين ماهی دست يافت. های تغايهالگو

در اين خصو  مطالعات دامنه داری صورت نگرفته و 

صورت پیوسته و هنیاز می باشد که تمامی موارد فوق ب

در خصو  فعالیت ويژه آنزيم هذای گوارشذی، نظیذر: 

گوارشذی، قابلیذت  لولذهآمیالز، لیپاز و پروتئاز کذل در 

خورده شذده توسذن ايذن غااهای زنده  هضم و جاب

يی تغايه آنها بررسی و مورد مطالعه قرار اماهیان و کار

د(. لاا بذا توجذه بذه  2335و  2338گیرد )جعفريان، 

ای همچذون سیل های بسیار باوی غذااهای زنذدهپتان

هذذای ماهیذذان لی آرتمیذذا و دافنذذی در تغايذذه ورونذذاپ

چذه عذه هردريايی و پرورش تجاری آنها ضذرورت مطال

يذذه يی آنهذذا در تغاابیشذذتر ايذذن غذذااهای زنذذده و کذذار

کونسیكائو و همكذاران، گردد )یان کامال آشكار میماه

(. تحقیق حاضذر جهذت ارزيذابی پتانسذیل ورو 2336

مواد مغای نذاپلی  ماهی ازون برون در بهره برداری از

يی ادافنی و مخلوط آنها و بررسذی کذار آرتمیا اورمیانا،

نذذوع  3مذذاهی ازون بذذرون در اسذذتفاده از تغايذذه ورو 

غذذاای زنذذده، طراحذذی و در کارگذذاه تكثیذذر و پذذرورش 

 .شدماهیان خاوياری شهید مرجانی گرگان اجراء 

 رو  ها و مواد

 غذای زنده 

دافنی مورد اسذتفاده در ايذن آزمذايا از اسذتخرهای 

پرورش دافنی مرکز تكثیر و پرورش ماهیان خاويذاری 
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گرگان تهیذه گرديذد. پذس از  شهید مرجانی آق قالی

صید، دافنی ها بالفاصله در حوضچه های فايبرگالسی 

تمیز با استفاده از آب شیرين برای چنذدين بذار  کامالً

شستشو شده و پس از فیلتراسیون و آبكشذی در  کامالً

پارچه توری به انكوباتورهای شیشه ای ويس با حجذم 

 oC 81±1لیتر منتقل شده و تحت شذراين دمذای   6

شدند. سپس در هذر وعذده از زمذان تغايذه، نگهداری 

دافنی مورد نیاز  در پارچه توری جمع آوری و پذس از 

های مذاهی ازون شستشو با آب شیرين در اختیار ورو

برون قرار گرفت. سیست های آرتمیا اورمیانا از مرکذز 

تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی ارومیه تهیذه و بذرای 

ستفاده قذرار گرفذت. ويذه کوريذون اين مطالعه مورد ا

سیست ها به طريقه شیمیايی در طی فرآيند کپسذول 

(. 1855 ،و همكذذاران )سذذورگلوس زدايذذی، جذذدا شذذد

گذرم در  7سیست ها پس از کپسول زدايی بذا تذراکم 

ای قیفذذی ( در ظذذروف شیشذذهppt33لیتذذر آب دريذذا )

، شراين نذوری C ˚33لیتر، در دمای  6شكل با حجم 

س( و هوادهی شديد انكوباسیون گرديدند لوک 2333)

سذاعت نذاپلی هذا بذا  21(. بعذد از1886) گومز گیل، 

استفاده از رفتار نورگرايی مثبت، از سیسذت هذا جذدا  

 هذذذایشذذذده و بذذذا اسذذذتفاده از صذذذافی بذذذا چشذذذمه

 ، سیفون گرديدند.یمیكرون123

 طرح آزمایش

تصادفی اجراء  آزمايا فوق در قالب طرح کامالً

زمان با شروع تغايه فعال که وزن وروهای گرديد، هم

میلی گرم و طول  75/38±77/2ماهی ازون برون به 

تیمار آزمايشی  3میلی متر رسید،  71/23±27/3کل 

 Aجهت اين منظور در نظر گرفته شد. در تیمار 

وروهای ماهی ازون برون از ناپلی آرتمیا اورمیانا 

از دافنی وروهای ماهی  Dتغايه نمودند، در تیمار 

ورو ها از ناپلی آرتمیا  D+A تغايه شدند و در تیمار

درصد تغايه  73+73اورمیانا و دافنی به نسبت  

 73حجم آبگیری  اكی بیحوضچه پالست 18شدند. 

تكرار در نظر  1لیتر انتخاب و برای هريک از تیمارها، 

گرفته شد. خروجی اين حوضچه ها از جنس لوله پلی 

اضافی حوضچه ها را از ناحیه کف  اتیلینی بود که آب

کم ابا ترها کرد. اين حوضچهمیخارج سیفون با روش 

جريان آب يک  قطعه ورو ماهی در  هر لیتر و  با 2

ساعت  12دهی ثابت و شراين نوریلیتر در دقیقه، هوا

ساعت تاريكی، در سالن ونیرو کارگاه 12روشنايی و

 شهید مرجانی جايابی شدند.  

ای ماهی در تمامی تیمارهای آزمايشی، تغايه وروه

ساعت انجام  1نوبت و به فاصله زمانی  8روزانه در 

های ماهی ازون برون در ورو یشد. نرب تغايه روزانه

درصد وزن توده زنده بدن  33ها به میزان همه تیمار

 (.  1355در روز صورت گرفت )شعبانپور، 

کیفی به منظور کنترل و نگهداری بهینه فاکتورهای 

آب محین پرورشی وروهای ماهی، در طول دوره 

آزمايا برخی از فاکتورهای کیفی آب نظیر: اکسیژن 

و شوری آب  ، قابلیت هدايت الكتريكیpHمحلول، 

مورد بررسی قرار گرفت. اين معیارهای کیفی بطور 

روزانه با استفاده از دماسنج و دستگاه واترچكر مدل 

د. آب ورودی به حوضچه هانا اندازه گیری و ثبت گردي

-میلی 22/5± 57/3با میزان اکسیژن  ی آزمايشیها

، هدايت الكتريكی  pH 33/3 ±8/5گرم در لیتر، 

موس بر سانتیمتر و شوری آب  میكرو 1181 ± 133

 گرم در لیتر بود.میلی  873 ± 133

جهت بررسی وضعیت رشد ماهیان و به منظور بدست 

محاسبه غاای  آوردن بیوماس وروهای ماهی جهت

روزانه در طول دوره آزمايا، به فاصله هر دو روز 

هر  قطعه از وروهای ماهی بطور تصادفی از 13تعداد 

حوضچه نمونه برداری و میانگین طول و وزن آنها با 

متر و ترازوی میلی 31/3تفاده از کولیس با دقت اس

گرم  اندازه گیری و ثبت میلی 31/3دقت  ديجیتالی با

وروهای ماهی پس از بیومتری به حوضچه  گرديد.

 های مربوطه برگردانده می شدند.

 ترکیب تقریبی الشه الرو ماهی

قطعه ورو ماهی   233قبل ازشروع تغايه فعال، تعداد 

گذرم  13گرم و همزمان نیذز مقذدار  8با وزن تقريبی 

ناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی و مخلذوط آنهذا انتخذاب و 
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ت مايع بذه آزمايشذگاه آنذالیز وشذه پس انجماد در از

ارسال گرديد. همچنین در انتهذای دوره آزمذايا نیذز 

قطعه از وروهای ماهی از هذر  33بطور تصادفی تعداد 

حوضچه نمونه برداری گرديده و نمونه ها پس از انجام 

بیذومتری و ثبذت مشخصذذات، بالفاصذله در ازت مذذايع 

زمايشذگاه منجمد و به آزمايشگاه منتقل گشذتند. در آ

مرکزتحقیقات امور دام گرگان، نمونه های ارسذالی در 

فريز خذارج و پذس از تذوزين، در  حالت دمای اطاق از

خشک  ساعت، کامالً 21مدت هب C ˚137آون با دمای 

طور وزنذی تعیذین هها بشده و رطوبت و ماده خشک آن

سپس مذاده خشذک توسذن  .(2337 ،گرديد )هوروی

گرفت و ترکیب تجزيه قرار  های مختلف مورد دستگاه

هذای ورو ازون بذرون مطذابق بذا شیمیايی وشه نمونه

( تعیین گرديذد. پذروتئین 1883) AOACاستاندارد 

خام با اسذتفاده از روش میكذرو کجلذدال و بذا تعیذین 

مقدار نیتروژن کل و تبديل آن به پذروتئین خذام  بذر 

درصذذذد نیتذذذروژن تعیذذذین شذذذد )آزودو  18اسذذذاس 

چربذذی خذذام مطذذابق بذذا روش  .(2331وهمكذذاران، 

سوکسوله، انذرژی خذام بذا اسذتفاده از دسذتگاه بمذب 

       و خاکستر  از طريذق سذوزاندن در کذوره يککالريمتر
C ˚833 سذذاعت تعیذذین شذذد )هذذوروی 2مذذدت هبذذ، 

2337.) 

 معیارهای تغذیه ای

براساس داده های بدست آمده از بیذومتری و تجزيذه  

تدا و انتهای دوره پذرورش و وشه وروهای ماهی در اب

نیز تجزيه وشه ناپلی آرتمیذا، دافنذی و مخلذوط آنهذا، 

ای شذامل: ضذريب تبذديل تغايذهبرخی از معیارهذای 

(، ارزش تولیذذد 1887)ديسذذیلوا و آندرسذذون، 1غذذاايی

 يیا، نسذذبت کذذار3، ارزش تولیذذد چربذذی2پذذروتئین

 ،همكذاران )هلنذد و 7و ارزش تولیذد انذرژی 1پروتئین

 یین گرديد.( تع1888

                                                           
1-Feed Conversion Efficiency  

2-Protein Productive Value 

3-Lipid Production Value  

4-Protein Efficiency Ratio  

5-Energy Productive Value 

 نتایج  

نتايج آنالیز وشه ناپلی آرتمیا، دافنذی، مخلذوط نذاپلی 

آرتمیا و دافنی و ورو ماهی ازون برون قبذل از شذروع 

آورده شذده اسذت.  1تغايه فعال به ترتیب در جذدول

آنالیز وشه ورو ماهی ازون برون تغايذه شذده بذا سذه 

نشذان داده شذده اسذت.  2نوع غاای زنده در جذدول 

درصذد( در ورو  86/57وترين میزان پروتئین خذام )با

ازون برون تغايه شده از مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنی 

بدست آمد. همچنین بین هر سه تیمار تفذاوت معنذی 

(. کمترين سذط  P<37/3دار آماری مشاهده گرديد )

درصد( در وروهای تغايه شذده  81/88) پروتئین خام

ین بهتذرين نتیجذه در از دافنی تعیین گرديذد. همچنذ

میذذزان چربذذی خذذام وشذذه ورو مذذاهی ازون بذذرون در 

وروهای ماهی تغايه شده با ناپلی آرتمیا بدست آمذد. 

بین هر سه تیمار آزمايشی نیذز اخذتالف معنذی داری 

(. پائین ترين سط  چربی خام در P<37/3ديده شد )

وروهای ازون برون تغايذه شذده بذا دافنذی مشذاهده 

ن انذرژی خذام وشذه ورو ازون بذرون در گرديد. میذزا

وروهايی که با ناپلی آرتمیا تغايه کرده بودند، نسذبت 

داری ابه دو گروه ديگر باوتر بود ولی هیچ اختالف معن

 (.P <37/3بین آنها مشاهده نگرديد )

ترين سذذط  مذذاده در بذذین تیمارهذذای آزمايشذذی بیشذذ

های ازون برون تغايذه شذده بذا خشک مربوط به ورو

ناپلی آرتمیا بود و کمتذرين آن نیذز در وروهذای ازون 

برون تغايه شده با دافنی مشاهده شد. در حالیكه بین 

تیمارهای آزمايشی مختلذف تفذاوت آمذاری مشذاهده 

(. پائین ترين درصد رطوبت وشذه  p <37/3نگرديد )

در وروهای تغايه کرده از ناپلی آرتمیا و بیشترين آن 

 با دافنی مشاهده شد.در تیمار تغايه شده 

ای و رشذد وروهذای نتايج مربوط به معیارهای تغايذه

ازون برون تغايه شده از سه ترکیب غذاايی مختلذف، 

آورده شده است. باوترين وزن نهايی ورو  3در جدول 

میلذی گذرم( در پايذان آزمذايا در ورو  81/777ها )

های تغايذه شذده از مخلذوط غذاايی نذاپلی آرتمیذا و 

ين وزن وروهذای مذاهی مشاهده گرديد. کمتذردافنی 

گذرم( در تیمذار تغايذه شذده از دافنذی میلی 38/331
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تعیین گرديد. هذر سذه تیمذار آزمايشذی بذا همذديگر 

(. در حالیكه P<37/3دار آماری داشتند )ااختالف معن

متذر( در میلذی 11/77ترين طذول نهذايی مذاهی )بیش

دافنذی و  تیمار تغايه شده از مخلوط نذاپلی آرتمیذا و

میلی متر( در تیمار غاايی دافنی  38/13کمترين آن )

اختالف معنی دار در هر سه تیمذار ديذده  بدست آمد.

 (.P<37/3) شد

( در وروهای 15/2کمترين ضريب تبديل غاايی )

ازون برون تغايه شده با مخلوط غاايی ناپلی آرتمیا و 

( در تیمار 15/1دافنی بود در حالیكه باوترين آن )

غاايی دافنی تعیین گرديد. اختالف آماری معنی دار 

(. P<37/3بین هر سه تیمار آزمايشی مشهود بود )

بهترين کارآيی تبديل غاايی در ورو های ازون برون 

تغايه شده با مخلوط غاايی ناپلی آرتمیا و دافنی 

 73/21درصد و پائین ترين آن ) 13/11معادل 

آمد. هر سه  در تیمار غاايی دافنی بدست (درصد

تیمار غاايی با هم تفاوت معنی دار داشتند 

(37/3>P.) 

در ارتباط با نسبت کارآيی پروتئین، وروهای ازون 

برون تغايه شده از دافنی نسبت به دو تیمار ديگر 

( برخوردار 27/12موفق تر بوده و از میزان باويی)

بودند. کمترين اين معیار در تیمار غاايی ناپلی آرتمیا 

اهده شد. تیمار غاايی دافنی و مخلوط ناپلی و  مش

 <37/3داری نداشته )ادافنی با يكديگر اختالف معن

Pدار ا( ولی با تیمار غاايی ناپلی آرتمیا تفاوت معن

 (.P<37/3نشان دادند )

ربذوط ( مدرصذد 88/27يی چربی )اباوترين نسبت کار

شده از مخلذوط دافنذی و به وروهای ازون برون تغايه

لی آرتمیا بود. هر سه تیمار غاايی بذا هذم اخذتالف ناپ

(. همچنذذین بذذاوترين P<37/3داری داشذذتند )امعنذذ

درصد( در وروهذای تغايذه شذده از  7/68میزان بقاء )

ناپلی آرتمیا بدسذت آمذد و کمتذرين آن در وروهذای 

تغايذذه شذذده از دافنذذی تعیذذین گرديذذد. ارزش تولیذذد 

خلذوط دافنذی و پروتئین در وروهای تغايه شده بذا م

ناپلی آرتمیا، در مقايسه با دو تیمار ديگر به بیشذترين 

( رسذیده و کمتذرين آن در تیمذار 81/3سط  خذود )

غاايی ناپلی آرتمیا بدسذت آمذد. بذین تیمذار غذاايی 

دافنی و مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنی تفاوت معنی دار 

(. کمترين مقذدار ارزش تولیذد P <37/3حاصل نشد )

( در وروهای ازون برون تغايذه شذده بذا 13/3چربی )

دافنی ديده شد. در حالیكه وروهای ماهی تغايه شده 

( 21/3از ناپلی آرتمیا از ارزش تولیذد چربذی بذاوتری)

برخوردار بودند. تفاوت معنی داری بین هر سه تیمذار 

(. همچنذذین بذذاوترين ارزش P <37/3مشذذهود بذذود )

مخلذوط دافنذی و  ( در تیمار غاايی81/3) تولید انرژی

( در 15/3ناپلی آرتمیا تعیذین گرديذد و کمتذرين آن )

 تیمار غاايی دافنی بدست آمد. 

 

 بحث

هذای متفذاوت وروهذای مذاهی در اين مطالعه قابلیت

از سذذه ترکیذذب غذذاايی  ازون بذذرون در بهذذره بذذرداری

آشذذكار گرديذذد. تفذذاوت در ترکیذذب  متفذذاوت کذذامالً

مورد آزمايا برای  ی انتخابیبیوشیمیايی سه نوع غاا

ای گوارشذی هذهای اين مذاهی و همچنذین آنذزيمورو

رسد به عنوان عامل اصلی در نظر میهموجود در آنها ب

بهره برداری متفاوت وروهای اين ماهی در استفاده از 

(. اسذتفاده از 2338اين منابع غاايی باشد )جعفريان، 

غاای زنده در تغايه وروهای ماهی محذدوديت هذای 

کذه دسذتكاری خصو  زمذانیهصی را دارا بوده و بخا

ترکیبات شیمیايی طعمذه زنذده بسذیار مشذكل باشذد 

نذونی (. بنابراين دانا ک2335)کانسیكائو و همكاران، 

ای ورو ماهیذان دريذايی، در ارتباط با نیازهذای تغايذه

يذک  ورو ماهیذان عمومذاًهنوز هم محدود می باشذد. 

جذذاب ترکیبذذات تذذری را در هضذذم و ظرفیذت ضذذعیف

غاايی پیچیده دارا می باشند. بنابراين آنزيم های بدن 

نقا بسیار مهمی را در هضم مواد غاايی  ،طعمه زنده

ايفذا عملكذرد تغايذه ای آنهذا همچنین خورده شده و 

.(2335)کانسذذذذیكائو و همكذذذذاران،  کنذذذذدمذذذذی
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ناپلی آرتمیا و الشه الرو ازون برون قبل از شروع . ترکیبات مغذی ناپلی آرتمیا اورمیانا، دافنی، مخلوط دافنی و 2جدول

 تغذیه فعال
 ترکیب الشه

 

 

 جانور آبزی

پروتئین خام 

 )درصد(

 چربی خام

 )درصد(

 انرژی خام

 )کالری بر گرم(

 ماده خشک

 )درصد(
 

 

 رطوبت

 )درصد(

 

 خاکستر

 )درصد(

99/35 ناپلی آرتمیا ± 53/5  20/22 ± 25/2  93/9424 ± 33/239  03/3 ± 99/2  32/30 ± 43/9  43/9 ± 09/0  

59/93 دافنی ± 29/2  33/29 ± 40/9  29/9903 ± 20/203  33/9 ± 23/0  02/33 ± 93/4  23/29 ± 5/2  

92/93 ناپلی و دافنی ± 24/9  99/22 ± 93/2  29/9422 ± 29/992  33/5 ± 33/0  29/39 ± 54/9  9/29 ± 93/9  

الرو ازون برون 

قبل از تغذیه 

 فعال

99/33 ± 49/9  40/22 ± 23/2  99/9953 ± 33/239  35/3 ± 32/0  93/39 ± 99/2  02/3 ± 93/2  

 

 . ترکیبات بیوشیمیایی الشه الرو ازون برون تغذیه گردیده با ناپلی آرتمیا، دافنی و مخلوط آنها2جدول 
 تیمار                     

 معیار

 الرو ازون برون

 تغذیه شده از ناپلی

 الرو ازون برون

 تغذیه شده از دافنی

 الرو ازون برون

 و دافنی تغذیه شده از مخلوط ناپلی
 

  
 پروتئین خام)درصد(

 چربی خام)درصد(

 انرژی خام)کالری بر گرم(   

 ماده خشک )درصد(

 رطوبت )درصد(

 

c        93/0± 39/53 
a      24/0± 45/9 
a       35±9424        

a           93/9±92/29      

a    93/9±54/93 

 

b       23/0± 22/49 
c       29/0± 44/5 
a       29±9525                                      

  a  24/2±99/20      

a       29/2±34/93 

 

a      25/0± 59/43 
b      45/0± 90/5 

a            299±9525   
a            30/0±39/22      

a           30/0±95/99    

 

(P<03/0می باشد) دار بودناحروف التین غیر مشترک در هر ردیف نشانه معن

الرو ماهی ازون برون تغذیه گردیده با ناپلی آرتمیا، دافنی و  ی.برخی از معیارهای تغذیه ای، رشد و درصد بقا 9جدول 

 مخلوط آنها
 تیمار                     

 معیار

 الرو ازون برون

 تغذیه شده از ناپلی

 الرو ازون برون

 تغذیه شده از دافنی

 الرو ازون برون

 ذیه شده از مخلوط ناپلی و دافنیتغ
 

  
 وزن نهایی )میلی گرم(

 طول نهایی )میلی متر(

 ضریب تبدیل غذایی

 یی تبدیل غذا )درصد(اکار

 یی پروتئینانسبت کار

 یی چربیانسبت کار

 ارز  تولید پروتئین

 ارز  تولید چربی

 ارز  تولید انرژی

 درصد بقاء

b        35/49± 99/939 

b          23/9± 99/30 

b             50/0± 02/9 

b           30/5±35/99 

c             24/2±59/5 
c             92/9±90/24 
b             22/0±54/0 
a             09/0±22/0 
b             03/0±32/0 
a           9123±3/93 

c           33/99± 03/992 
c             24/2± 95/90 

      a         54/0± 24/9 
c              59/9±30/29 

a              92/2±23/22 
b               02/9±99/20 
a               29/0±93/0 
c               02/0±29/0 
a               04/0±94/0 
c             32/9±43/33 

a                  29/35± 59/333 
a                   95/9± 99/33 
c                   90/0±94/2 

a                   92/9±29/92 

a                   23/2±00/22 
a                     04/9±33/23 
a                     22/0±39/0 
b                    02/0±23/0 
a                    04/0±59/0 

b                  29/3 ±22/99 

 (.P <37/3حروف وتین غیر مشترک در هر رديف نشانه معنی دار بودن می باشد)

 ضريب  تبديل غاايی وزن زنده بدست آمده ماهی )گرم( / غاای خشک خورده شده) گرم( 

  ]غاای خشک خورده شده) گرم( / وزن زنده بدست آمده ماهی)گرم(  ×[ 133کارآيی تبديل غاا  = 

     ارزش تولید چربی =  گرم چربی خورده شده /گرم چربی ابقاء شده    پروتئین خورده شده /گرم پروتئین ابقاء شده     ارزش تولید چربی ارزش تولید پروتئین=  گرم

          

 ن بدست آمده  نسبت کارآيی پروتئین= گرم پروتئین خورده شده /گرم وزن بدست آمده        نسبت کارآيی پروتئین= گرم پروتئین خورده شده /گرم وز

   قاء شده  نسبت کارآيی چربی  = گرم چربی خورده شده /گرم وزن بدست آمده          ارزش تولید انرژی= مگاژول انرژی خورده شده / مگاژول انرژی اب
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ن داد در ورو ماهی ازون برون در ايذن آزمذايا نشذا 

در تغايذه از ترکیبذات  شراين محیطی کنتذرل شذده،

د های متفاوتی را از خذود بذروز ملكرغاايی مختلف، ع

دهذذد. همچنذذین ايذذن وروهذذا در افذذزايا میذذزان مذذی

پروتئین خام وشه در تغايه از مخلوط دافنی و نذاپلی 

آرتمیا نسبت به دو تیمار غاايی ديگر موفق بوده انذد، 

بطوريكه میانگین میزان پروتئین خام وشه به سطحی 

دار پروتئین درصد رسید. در حالیكه مق 86/57معادل 

خام وشه ورو های ماهی تغايه شده از نذاپلی آرتمیذا 

اورمیانا با وجود باو بودن میزان پذروتئین خذام نذاپلی 

آرتمیا نسبت به دو ترکیب غاايی ديگر، از آنها کمتذر 

بود و اين نشان می دهد توانايی وروهذای ازون بذرون 

لی مان تغايه از ناپدر ذخیره سازی پروتئین وشه در ز

باشذد. از طرفذی چربذی خذام وشذه مذی آرتمیا، کمتر

درصذد( در تیمذار تغايذه  58/6وروهای ازون بذرون )

شده از ناپلی آرتمیا، علیرغم پائین بودن درصد چربذی 

در ناپلی آرتمیا اورمیانا در مقايسه با دو ترکیب غاايی 

دويذل ديگذر، بذه شذكل معنذی داری افذزايا يافذت. 

توانذد در چگذونگی نذرب بهذره بیولوژيكی مختلفی می

برداری وروهای ماهی از غااهای زنذده مطذرح گذردد. 

در اين خصو  مواردی نظیر: میزان سطوح پذروتئین 

و چربی خذام، پروفیذل اسذیدهای آمینذه و اسذیدهای 

چرب و سطوح آنزيمهای گوارشی طعمذه هذای زنذده 

مورد اسذتفاده جهذت تغايذه ورو مذاهی و همچنذین 

زيمهای گوارشی ورو ماهی نیذز بسذیار فعالیت ويژه آن

اهمیت دارند. در خصو  آنزيمهای گوارشی دافنذی و 

آرتمیا اورمیانا گزارشات زيادی در دسترس نیسذت. در 

يک تحقیق مشخص گرديد کذه میذزان فعالیذت ويذژه 

آنزيم لیپاز و پروتئذاز در نذاپلیوس آرتمیذا بذه ترتیذب 

IU/mg  protein 3385/1  وIU/mg  protein 

(. در همین راسذتا 2338باشد )جعفريان، می 1335/3

در يک تحقیق مشذخص گرديذد کذه سذطوح فعالیذت 

آنزيمهای گوارشی لیپاز و پروتئاز در ورو تذاس مذاهی 

ايرانذذی در مرحلذذه شذذروع تغايذذه فعذذال بذذه ترتیذذب  

IU/mg  protein 7285/1  وIU/mg  protein 

پلی بود و زمانیكذه وروهذای ايذن مذاهی از نذا 317/3

يی بذاويی در ابقذاء چربذی اآرتمیا تغايه شدند، از کار

(. 2312برخذذوردار گرديدنذذد )جعفريذذان و همكذذاران، 

شايد يكی از دويل عملكذرد بهتذر در افذزايا میذزان 

بهره برداری از ناپلی آرتمیا توسذن ورو ازون بذرون و 

يی ابقذذاء چربذذی، عملكذذرد آنذذزيم لیپذذاز راافذذزايا کذذا

ماهی باشد، ولی تاکنون گزارشذی دستگاه گوارش اين 

در اين خصو  ارائه نگرديذده و تحیقذات بعذدی مذی 

 تواند بسیاری از اين يافته ها را به اثبات برساند.

ای وروهذای ماهیذان نتايج متفاوتی از عملكرد تغايذه

خاوياری در تغايه از نذاپلی آرتمیذا اورمیانذا و دافنذی 

ات در بدست آمده است. هر چنذد اکثذر ايذن آزمايشذ

همسانی صورت گرفته اند ولذی علیذرغم  شراين نسبتاً

آن، نتايج متفذاوتی از نذرب بهذره بذرداری و  عملكذرد 

تغايه ای و رشد متفاوت در آنها ديده شذده اسذت. در 

( در تحقیقات 1883تاکامی و همكاران ) ،همین راستا

خويا دريافتند که نذاپلی آرتمیذا اورمیانذا در تغايذه 

خاويذاری از پتانسذیل بسذیار بذاويی وروهای ماهیان 

نذوان يذک غذاای زنذده بسذیار برخوردار بوده و بذه ع

توانذد نیازهذای غذاايی ايذن ماهیذان بذا مذی ارزشمند

 بخوبی تامین نمايد.  ،اهمیت را

در يک تحقیق وروهای تذاس مذاهی ايرانذی از نذاپلی 

پروتئین  مقدارکه طوریهآرتمیا اورمیانا تغايه شدند، ب

درصذد  85/2و  83/85خام وشه آن به ترتیب و چربی

(. در مقايسه بذا نتذايج 2338جعفريان، تعیین گرديد )

حاصل از تحقیق ذکر شده، ورو مذاهی ازون بذرون بذا 

درصد و چربذی  86/57دارا بودن پروتئین خام معادل 

درصد، نشان داد که در مقايسه با ورو تاس  58/6خام 

در ابقذاء پذروتئین و ماهی ايرانذی از عملكذرد بهتذری 

که در مقايسه بذا ورو فیذل چربی خام داشت. در حالی

شده از ناپلی آرتمیا، کذه تغايه (Huso huso) ماهی

پروتئین و چربی خام آن به ترتیب در سطحی معذادل 

درصد تعیین شذد )جعفريذان و  28/5و درصد  85/55

ب(، نشان داد که عملكرد ورو ماهی  2335همكاران، 

يی چربذی در مقايسذه بذا اون در ارتباط با کذارازون بر

کذه میذزان عملكذرد ورو فیل ماهی، باو بوده در حالی

 پروتئین خام ابقاء شده از سط  کمتری برخوردار بود.
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های مختلف ماهی با توجه بذه مكذانیزم هرحال گونههب

هضم و جاب غاا و نیز دارا بودن سذطوح مختلفذی از 

هذای ارشذی دارای عملكرده آنزيم هذای گوفعالیت ويژ

متفاوتی از نرب بهره برداری از غااهای زنده را دارا می 

(.  در همذذین 2335باشذذند )کانسذذیكائو و همكذذاران، 

راسذذتا نتذذايج مشذذابهی توسذذن حافظیذذه و همكذذاران 

( در ارتباط با میزان پروتئین خذام وشذه ورو  2313)

تذذاس مذذاهی ايرانذذی تغايذذه شذذده از آرتمیذذا اورمیانذذا 

ن دريافتنذد کذه میذزان اهده گرديذد. ايذن محققذمشا

پروتئین خام وشه ورو تاس ماهی ايرانی در تغايذه از 

سذطحی  روزه به 23ناپلی آرتمیا اورمیانا در يک دوره 

رو مذاهی درصد رسید که نسذبت بذه و 83/88معادل 

ای برخوردار بود. در حالیكه ازون برون از  سط  مشابه

ن، ورو ازون اق ايذن محققذمقايسه با نتذايج تحقیذ در

درصد( را در ابقاء میذزان  58/6برون عملكرد کمتری )

چربی خام وشه نسذبت بذه ورو تذاس مذاهی ايرانذی 

 درصد( داشت. 35/15)

داری در هر سه تیمار در ارتباط با انذرژی اعملكرد معن

خام وشه مشاهده نگرديد. باوترين مقدار انرژی خذام 

کذالری بذر  1525ن، معذادل وشه ورو ماهی ازون برو

گرم، در تیمار غاايی نذاپلی آرتمیذا بدسذت آمذد و در 

وروهای ازون برون تغايه شذده بذا دافنذی و مخلذوط 

کالری بر گرم بذود  1828ناپلی آرتمیا و دافنی معادل 

ر نداشتند. در همذین داری را با يكديگاکه اختالف معن

عذات های ايذن تحقیذق در مقايسذه بامطالارتباط يافته

انرژی محاسبه شده برای وشه فیل ماهی  مقدارديگر، 

و تاس ماهی تغايه شده از نذاپلی آرتمیذا اورمیانذا بذه 

کالری بر گرم بذود )جعفريذان،  1862و  1855ترتیب 

( و در مقايسذه الف 2335؛ جعفريان و همكاران،2338

با ورو ماهی ازون برون تغايذه شذده از نذاپلی آرتمیذا 

  کمتذری برخذوردار بودنذد. گرايلذو و اورمیانا، از سط

ن نمودند کذه نذاپلی آرتمیذا در ( عنوا1383همكاران )

ی برخوردار شدن با اسیدهای چرب از توانايی باويغنی

توان کیفیت بیوشذیمیايی ايذن بوده و با اين روش می

جانور را برای تغايه وروهای آبزيذان پرورشذی ارتقذاء 

 داد.

های ماهی وای و رشد، وريهدر ارتباط با معیارهای تغا

ازون برون نیز قابلیت های مختلفی را در رويارويی بذا 

سه ترکیب غاايی فذوق الذاکر بذروز دادنذد. بذاوترين 

 81/777میلی متر( و وزن ) 11/77میانگین طول کل)

میلی گرم( در وروهای ماهی تغايه شذده بذا مخلذوط 

دل دافنی و ناپلی بدست آمد. کارآيی تبديل غذاا معذا

درصد نیز در تیمار غاايی مخلوط نذاپلی و دافنذی  11

بیشتر از دو تیمار ديگر بود. اين نشان مذی دهذد ورو 

ازون برون تغايه شده از مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا 

در مقايسه با دو تیمار ديگر کذه بذه ترتیذب وروهذای 

طذور جداگانذه تغايذه هماهی از ناپلی آرتمیا و دافنی ب

، در ارتبذاط بذا ايذن معیذار تغايذه ای، از کرده بودنذد

توانمندی بیشتری برخوردار شده است. در مقايسه بذا 

اين نتايج، معیار فوق برای تاس ماهی تغايذه شذده از 

          درصذذد )جعفريذذان  26/11دافنذذی ماگنذذا، معذذادل 

  ث( و ورو مذذذذاهی شذذذذی 2338 و همكذذذذاران،

(Acipenser nudiventris) پلی تغايه شذده از نذا

درصذذد تعیذذین گرديذذد )جعفريذذان و  88/27آرتمیذذا 

دو ماهی از کارآيی تبديل  الف( و هر 2336همكاران، 

غذذاای کمتذذری نسذذبت بذذه ورو مذذاهی ازون بذذرون 

 برخوردار بودند.

 7/68وروهای ماهی ازون برون ) یبیشترين میزان بقا

 کهدرصد( در تیمار تغايه ای ناپلی آرتمیا بدست آمد 

( در  2313) ا نتذايج حافظیذه و همكذاراندر مقايسه ب

تغايه ورو تاس ماهی ايرانی از نذاپلی آرتمیذا اورمیانذا 

 درصد( عملكرد بهتری را نشان داد. 8/65)

( و ممذذیس و همكذذاران 1881کذذارلون و برگذذوت )

ت خذويا دريافتنذد کذه عملكذرد ( در تحقیقا2338)

 ماهیذان، عذالوه بذرای، رشد و بقاء وروهای تاستغايه

نرب تغايه روزانه آنها بستگی زيادی به کیفیت و نذوع 

غاای زنده تغايه شده توسذن وروهذای ايذن ماهیذان 

داری را از خذود نشذان اداشته و همبستگی مثبت معن

داد. در همین راستا نتايج مطالعه حاضذر همسذوی بذا 

ن بود. با توجه به اينكه ترکیبات ايافته های اين محقق

تمیا اورمیانا، دافنی و نیز مخلوط تقريبی وشه ناپلی آر
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آنها با يكديگر متفاوت بود، لاا بر همذین مبنذا، نتذايج 

  .داری برخوردار بودندادست آمده از تفاوت معنهب

( در 15/2همچنین پائین ترين ضريب تبديل غاايی )

تیماری که وروهای ازون برون در آن از مخلوط ناپلی 

اد که با افزايا و دافنی تغايه شده بودند، نشان د

کارآيی تبديل غاا، قابلیت وروهای ماهی ازون برون 

در بهره برداری از اين غاا بسیار باو می باشد. اين 

معیار تغايه ای با ضريب تبديل غاايی وروهای تغايه 

( و وروهای ماهی که تنها 31/3شده از ناپلی آرتمیا )

 ( اختالف معنی15/1از دافنی تغايه شده بودند )

داری را نشان داد. در حالیكه در تحقیقات صورت 

گرفته با تاس ماهی ايرانی تغايه شده از دافنی، اين 

و در تغايه با ناپلی آرتمیا  6/8معیار تغايه ای معادل 

(. اين نتايج نشان 1888بدست آمد ) شعبانپور،  1/1

برداری از رد متفاوت وروهای ماهی، در بهرهاز عملك

تلف را نشان می دهد که عموما به غااهای زنده مخ

اای زنده و آنزيمهای گوارشی ترکیبات شیمیايی غ

ماهی و شراين پرورشی آنها بستگی دارد  ورو

 (. 2336)کانسیكائو و همكاران، 

لید چربی در ديگر معیارهای بجز معیار ارزش تو

ای نظیر ارزش تولید پروتئین، ارزش تولید تغايه

وتئین و چربی، وروهای يی پراانرژی و نسبت کار

ماهی ازون برون در تیمار مخلوط دافنی و ناپلی 

آرتمیا از عملكرد بسیار خوب و معنی داری برخوردار 

يی چربی و ابودند. در همین ارتباط نسبت کار

پروتئین ورو تاس ماهی ايرانی تغايه شده از ناپلی 

بود  8/7و  5/13آرتمیا به ترتیب معادل 

در حالیكه اين دو معیار در ورو (، 2338)جعفريان،

ماهی ازون برون تغايه شده از ناپلی آرتمیا به ترتیب 

بدست آمد که مقايسه با آن از عملكرد   81/8و  6/15

باوتری برخوردار بود. همچنین نسبت کارآيی 

پروتئین در ورو ازون برون تغايه شده از دافنی به 

خود می  مراتب از دو تیمار ديگر بیشتر بود و اين

برداری خوب ورو اين ل بهرهتواند دلیلی بر پتانسی

ماهی در استفاده از مواد مغای دافنی باشد. اين نتايج 

 2338در مقايسه با يافته های جعفريان و همكاران )

ث( در تغديه ورو تاس ماهی تغايه شده از دافنی 

ماگنا، ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط دافنی و آرتمیا، 

 .  ندزيادی برخوردار بود شابهتاز 

ب( نتايج همسويی با 2338جعفريان و همكاران )

قیق در ارتباط با تغايه ورو تاس حهای اين ت يافته

در  (Acipenser guldenstaedtii)ماهی روسی 

ای آن از ناپلی آرتمیا برداری و عملكرد تغايهنرب بهره

. نتايج اين ارائه نمودند را اورمیانا، دافنی و مخلوط آنها

ن نشان داد که میزان پروتئین، چربی و انرژی امحقق

بدست آمده در وشه وروهای اين ماهی در تیمارهای 

تغايه شده از مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا از سط  

های اين رخوردار بود. در مغايرت با يافتهباوتری ب

د(  2338الف؛  2338تحقیق، جعفريان و همكاران  )

که عملكرد تغايه ای ورو فیل ماهی در دريافتند 

استفاده از دافنی، ناپلی آرتمیا و مخلوط آنها کامال 

متفاوت بوده و بهترين نتیجه در خصو  ابقاء چربی، 

ای خام وشه و ديگر معیارهای تغايه پروتئین و انرژی

در وروهای فیل ماهی تغايه شده با ناپلی آرتمیا 

ه ورو تاس ماهی ايرانی کاورمیانا بدست آمد در حالی

نشان داد که قابلیت يكسانی را در بهره برداری از 

ناپلی آرتمیا و مخلوط دافنی و آرتمیا داشت 

ث(. نتايج اين تحقیق و  2338)جعفريان و همكاران، 

مقايسه آن با يافته های تحقیقات مختلف ديگر که در 

(، 2338خصو  ورو تاس ماهی ايرانی )جعفريان، 

 س ماهی روسی )جعفريان و همكاران،ورو تا

د(،  2338الف؛  2338ب(، ورو فیل ماهی )2338

( و ورو 2338تاس ماهی روسی )ممیس و همكاران، 

(، نشان 2313ايرانی )حافظیه و همكاران، یتاس ماه

داد که ورو های تاس ماهیان و بخصو  ماهی ازون 

برون در بهره برداری از منابع غاايی زنده مختلف، 

تابع ترکیبات بیوشیمیايی آن و قابلیت های خود 

 ماهی می باشد.

هرچند وروهای ازون برون تغايه شده با ناپلی آرتمیا 

اورمیانا در افزايا سطوح چربی و انذرژی خذام وشذه، 

نسذذبت بذذه وروهذذای مذذاهی تغايذذه شذذده از دافنذذی و 

تذر بودنذد، ولذی خلوط دافنی و ناپلی آرتمیذا، موفذقم
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اد که وروهای مذاهی ازون بذرون تغايذه نتايج نشان د

شده از مخلوط غاايی ناپلی آرتمیا اورمیانذا و دافنذی، 

ای و رشد د تغايه و افزايا معیارهای تغايهدر عملكر

در مقايسه با آن از موفقیت بیشتری برخذوردار بودنذد. 

در حالیكه وروهای تغايه شده از دافنذی، هذم ازنظذر 

رشد و تغايه نسذبت  عملكردسطوح مواد مغای و هم 

هذای تغايذه شذده از نذاپلی آرتمیذا و مخلذوط به ورو

دافنذذی و نذذاپلی آرتمیذذا از موفقیذذت کمتذذری در بهذذره 

زنذده خذورده شذده، دارا  برداری از مواد مغای غذاای

نذذین عملكذذرد ورو مذذاهی ازون بذذرون در چبودنذذد. هم

مقايسه بذا نتذايج ديگذر تحقیقذات در خصذو  تذاس 

 خوب ارزيابی گرديد.  به نسبتماهیان،  
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Abstract 

 

In this study the use of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii as live food for starting 

feeding of Starry Sturgeon (Acipenser stellatus) was investigated. Experiments were 

performed to determine the exploitation rate of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii by 

Starry Sturgeon larvae and to determine the best live food at first feeding stage. This 

experiment was conducted in a completely randomized design. Fish larvae in three 

experimental fed by Artemia nauplii, Daphnia and blend of Daphnia and Artemia having 

three replicates were fed based on the 30% of body weight day-1. After a 22-day rearing 

period, the proximate compositions of samples of fish were determined. The highest level of 

carcass crude protein (75.68%) and food conversion efficiency (41.13%) were obtained by 

the larvae receiving mixture of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii. At the end of the 

experiment, the larvae fed on Artemia nauplii and Daphnia sp a significantly higher mean 

weight compared to the other groups. Feeding of the larvae with Artemia urmiana nauplii 

resulted in a significantly lower carcass crude protein compared with the other treatments. 

During of experiment, among larvae groups, the maximum of survival rate (89.5%) was 

obtained by the larvae fed on Artemia nauplii. The results of the present study demonstrated 

that the exploitation ability of Acipenser stellatus larvae in using live food was different and 

the mixture of Daphnia and Artemia nauplii had almost the best feeding efficiency and they 

can be introduced as a suitable diet for rearing stages of Starry Sturgeon larvae.  
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