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ماهیان خاویاری از قدیمی ترین مهره دارن بوده و از
دیدگاه تکاملی نسبت به ماهیان استخوانی قدمت بیشتری
دارند( .)Gaumnitz et al.,2001تاس ماهی ایرانی گونه
بومی کشورمان است که ا ز نظر میزان تفریخ باالترین نرخ
را داشته و سهم بسیار باالیی از ترکیب رهاسازی مراکز
تکثیر شیالتی راتشکیل میدهد (سالنامه آماری شیالت،
 .)3193متاسفانه این گونه درصد تلفات الروی باال یی در
روزهای نخست تغذیه و در هنگام رها سازی به دریا دارا
میباشد .بنابر این به منظور بهره برداری مداوم از ذخایر
تاسماهیان یافتن راه حلهایی برای افزایش بازماندگی،
ازدیاد نسل و بهبود کارایی تکثیر و پرورش ضروری بنظر
میرسد).(Burtsev et al., 2001
- Lاسید اسکوربیک یا ویتامین  Cبعنوان یکی از
ضروریترین مواد مغذی است ،که در ماهیان نقش بسیار
مهمی را در تشکیل کالژن برای بافت های پیوندی شامل
غضروف ،استخوان و پوست ایفا می کند و بر روی شاخص

های ایمنی نقش بسیار مهمی دارد ( Dabrowski et

 Brachionus calyciflorus .(al., 1990با اندازه
مناسب ( ) 389 -939میکرون و میزان تولید مثل باال یک
گون ه ی ایده آل برای تغذیه الرو ماهیان آب شیرین است
(روفچایی و همکاران .)3188،از اینرودر این بررسی تاثیر
روتیفر آب شیرین غنی شده با اسید آسکوربیک پالمیتات
و جایگزینی آن با سیست دکپسوله آرتمیادر روزهای
نخست پرورش مورد بررسی قرار گرفت.ازآنجاییکه
درمرحله انتقال از تغذیه داخلی به خارجی ،مرگ و میر
زیادی رخ می دهد ( )Ljunggren et al., 2002و
روتیفر ها قابلیت بسیار باالیی جهت غنی سازی باویتامین
ها و لیپید ها دارند ،می توانند مناسب ترین غذا برای غنی
سازی در این دوران باشند ). )Castell et al., 2003در
این تحقیق گونه  Brachionus calyciflorusاز مرداب
بندر انزلی خالص سازی شد و به کشت نیمه انبوه رسید.
سپس جهت باالبردن ضریب بازماندگی ورشد  92ساعت
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با اسید آسکوربیک پالمیتات غنی سازی شد .الروهای
دارای کیسه زرده تاسماهی ایرانی پس از  1روز سازش با
شرایط جدید به وان های فایبر گالس منتقل شدند .تعداد
 24عدد الرو به وانهای  311لیتری که نزدیک  9/1آن آب
گیری شد منتقل شدند.در طول  8روز ابتدای تغذیه فعال
در این بررسی دما 99±1/4درجه سانتی گراد±1/39 pH ،
 8/4واکسیژن  ( 9/4 ± 1/ 9میلی گرم /لیتر) بود .زمانی
که قسمت اعظم مالنین پروپکا از روده دفع شد الروها
برحسب  11درصد وزن بدن غذا دهی شدند(
جدول.)3،سه تیمار مورد بررسی ،با سه تکرار در نظر
گرفته شد.روتیفر مورد نظر در محیط کشت 99 ( EPA
میلیگرم بیکربنات کلسیم  91 ،میلیگرم سولفات کلسیم
 91،میلیگرم سولفات منیزیم و  2میلیگرم کلرید پتاسیم را
در یک لیتر آب ) با تراکم جلبک )میلی لیتر/سلول
 )3×319کشت داده شد .تولید انبوه Chlorella
 vulgarisدر دمای  94 ± 3درجه سانتی گراد و
روشنایی ( )1411± 111لوکس و با محیط کشت زایندر
مثبت )  )Z-8± Nانجام شد .دراین بررسی دافنی برای
مطالعه تیمار  3در حوضچه بتونی با شیرابه کود گاوی و
برای سایر تیمار ها ،دافنی خالص در شرایط آزمایشگاهی
بامخلوط جلبک کشت داده شد .سیست Artemia
 parthenogeneticaپس از پوسته زدایی در زوک های
 311لیتری و در دمای  99درجه سانتی گراد هچ شد.
تعداد ناپلیوس ها در هر گرم به طور متوسط  81111عدد
بود که از آن برای تغذیه الرو استفاده گردید .فاکتور های
رشد طبق فرمول  Wangو همکارانش محاسبه شد
).)Wang et al.,2003برای تجزیه و تحلیل دادها از
برنامه های  Excelو  SPSSاستفاده گردید .جهت بررسی
توزیع نرمال بودن داده ها از آزمون Shapiro
Wilkاستفاده شد.نتایج نشان داد که تیمار که تغذیه
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همانطور که جدول 9نشان می دهد ،باالترین درصد
افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه وضریب چاقی و پایین
ترین  FCRرا داراست .این تفاوت در پایان دوره مورد
آزمایش درتمام فاکتور های مورد بررسی درسطح  4درصد
اختالف ،معنی دار بود(شکل3و .)9بررسی بازماندگی
الروهم همانطور که در جدول  3نشان داده شده در تیمار
 1به طور معنی داری باالتر بود.بررسی ها نشان داده که
تغذیه الرو ماهی قره برون با ناپلیوس آرتمیای غنی شده
با ویتامین Cتاثیر معنی داری بر روی وزن تر و فاکتور
وضعیت الرو قره برون داشته (حافظیه.)3188 ،بررسی ها
نشان دادمصرف ویتامین  Cبا توجه به عملکرد این
ماهیان در سنتز این ویتامین ،جهت باال بردن مقاومت در
برابر عوامل پاتوژن  ،تراکم و سایر عوامل استر س زا
ضروری است ( فالحتکارو همکاران .)3184 ،ژن گلو نو
الکتو اکسیداز ( )GULOبه عنوان کلیدیترین آنزیم در
مسیر تولید ویتامین  Cمی باشد و تحقیقات نشان داد که
دو روز قبل از تغذیه فعال ،ژن کد کننده این آنزیم
بیشترین میزان بیان خود را داراست.این نتیجه میتواند
منعکس کننده نیاز باالی این ماهی به ویتامین  Cدرآغاز
تغذیه فعال باشد( .)Akbarzadeh et al.,2011با توجه به
هدف اصلی این مراکز که رها سازی موفق ،و بازگشت
شیالتی باالست باید درنظر داشت که در صورت مساعد
بودن شرایط زیستی ،تغذیه ای و محیط پرورش بچه
تاسماهی ایرانی در روزهای اولیه پس از تفریخ و تغذیه
فعال می توان در سنن  11تا  14روزگی پس از جذب
کیسه زرده این ماهیان را در حاشیه یا مصب رودخانه رها
سازی نمود (کاظمی و همکاران  .)3182،از اینرو می توان
جهت پرورش الروی با کیفیت از روتیفر غنی شده در
دوران آغازین تغذیه فعال بهره برد.
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جدول  : 1برنامه درصد غذایی تیمار های مختلف
تیمار 1
روز
3

9

1

2

4

9

0

8

تیمار 2

تیمار 3

غذای زنده مصرفی ( درصد)
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا
روتیفر
دافنی
آرتمیا

1
1
311
1
41
41
1
91
21
1
41
41
1
81
91
1
91
31
1
94
4
311
1
1

41
1
41
11
21
11
94
41
94
91
91
91
11
21
11
31
81
31
11
21
11
4
91
4

311
1
1
91
21
1
41
41
1
21
91
1
11
01
1
91
81
1
31
91
1
1
311
1

درصد های تعیین شده بر حسب بیومس وزنی محاسبه گردید.

141

تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین  Cبر ...

روفچایی و همکاران

جدول : 2فاکتور های رشد و تغذیه ای تیمارهای مختلف مورد بررسی در طی  8روز بررسی ،وزن اولیه(  33 ±0/5میلی گرم ).
FBW
تیمار 3
تیما ر9
تیمار 1

04/32±1/91 b
99/19±1/84 a
99/19±1/98 c

WG
b

09/93± 1/99
24/38±1/99 a
392/2±1/99 c

C.F
b
a
c

SGR

1/98±1/11
1/99±1/14
1/09±1/10

FCR

b

درصد بقا
82/29 ± 4/80
82/2± 2/24 a
90/8 ± 9/91 b

b

9/98±1/14
2/94±1/19 a
31/20±1/12 c

a

9/04±1/11
2/28±1/10 c
3/43±1/13a

حروف مختلف در هر ستون حاکی از اختالف معنی دار آماری طبق آزمون توکی یا آزمون جفتی ( من ویتنی ) است.
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Abstract
Acipenser persicus is the most important sturgeon species in the south Caspian Sea, showing high
mortality during larval culture. The aim of this study was to use the freshwater rotifer,
Brachionus calyciflorus to feed A. persicus larvae to improve survival rates and enhance
resistance. Three experimental treatments were used in this study; Treatment 1, similar to the
feeding protocol of the hatchery was initially fed decapsulated cysts of artemia and then fed
daphnia; Treatment 2, was fed a mixed diet of decapsulated artemia cysts, daphnia and freshwater
rotifers and Treatment 3, was fed freshwater rotifers enriched with vitamin C (ascorbic acid 6palmitate). A total of 45 larvae were stocked in each experimental tank (100 l capacity) filled
with 30 l of water. Three replicates were used for each experimental group. Larvae were fed at the
rate of 30% of body weight per day for 8 days. Mean dissolved oxygen, pH and water
temperature throughout the experimental period were 9.58±0.2 mg/l, 8.5±0.1 and 22.5±0.5 ºC,
respectively. Results showed significant differences in specific growth rate (SGR), percentage
weight gain (WG), feed conversion ratio (FCR), and condition factor (CF) of experiment
treatment 1 and treatment 3 and survival ratio were significantly different among treatment 3 and
other treatments .This study demonstrated that Brachionus calyciflorus is a suitable live food for
larval feeding.
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