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تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا  (Poecilia reticulata Peters)میزان بلع  و رفتار تغذیه ای الرو ماهی گوپی 

 ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا

 

*امیدوار فرهاديان
 ، دالرام تقوی، آذر مرادی پور، رويا صداقت 12

 

 دانشگاه صنعتي اصفهانگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعي ، 

 

 چکیده

ناپلیوس آرتمیا، علي رغم منشاء دريايي آن، پتانسیل خوبي برای استفاده در پرورش  ماهیان اکواريومي آب شیرين 

از ناپلیوس های تازه تفريخ شده  (Poecilia reticulata Peters) برای تغذيه الرو ماهي گوپيدر اين مطالعه . دارد

ناپلیوس های تازه تفريخ   استفاده شد.  (A. franciscana)و آرتمیا فرانسیسکانا ( Artemia urmiana)آرتمیا ارومیه 

فرد در میلي لیتر بعنوان غذای زنده به منظور اندازه گیری میزان بلع در الروهای ماهي  12و  6، 9شده در سه تراکم 

ر معني داری بر میزان بلع الروهای گوپي مورد مقايسه قرار گرفت.  نتايج نشان داد که نوع ناپلیوس و تراکم آن تاثی

ساعت گرسنگي )دسته اول  آزمايش(   12.  میانگین میزان بلع  آرتمیا برای الروهای با >P) 50/5( ماهي گوپي دارد

ناپلیوس در روز در  664و    244، 96عدد ناپلیوس در میلي لیتر برای آرتمیا ارومیه به ترتیب  12و  6، 9در تراکم 

ناپلیوس در روز در الرو  برآورد گرديد. میزان بلع  885و   485،  165ارتمیا فرانسیسکانا به ترتیب  الرو  و برای 

ساعت ) دسته دوم ، سوم و چهارم آزمايش( بطور معني داری کاهش  22و  48،  24الروهای با سابقه تغذيه  قبلي 

،  04-22ده با آرتمیا ارومیه به محدوده ای از بعد از رفع گرسنگي ، میزان بلع الروهای تغذيه ش  .>P) 50/5(داشت 

 -255و  265-155، 155-66ناپلیوس در روز در الرو و بطور مشابه  برای ارتمیا فرنسیسکانا  188-148و  86-152

عدد ناپلیوس در میلي لیتر رسید . استفاده از تراکم های  12و  6، 9 تراکمناپلیوس در روز در الرو به ترتیب در  224

تولید الرو بهبود  وافزايش کارايي مصرف آرتمیا  موجبناپلیوس در هر میلي لیتر از آرتمیا مي تواند  12و  6مناسب 

 .شودماهي گوپي 
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 مقدمه .1

رفتار جانوران آبزی از قبیل شنا، مهاجرت،        

جفت گیری و تولید مثل بر بقاء و رشد آن ها تاثیر  

گذار است. يکي از مهمترين رفتارهای جانوران، رفتار 

تغذيه ای آنها است. فاکتورهای اساسي موثر در اين 

رفتار شامل،  اندازه غذا، نور، اندازه بدن، درجه حرارت 

ت.  برای مثال تغذيه  با افزايش دما آب و غیره اس

 ,.Kiorboe et al) وفراواني غذا افزايش مي يابد

. تاثیر اندازه و تراکم غذا روی میزان بلع طعمه (1982

يا غذا بوسیله بسیاری از محققان اثبات شده است 

(Ivlev, 1961; Bartram, 1980; Marin et al., 

بلع شرايط  (. ازديگر فاکتورهای موثر بر میزان1986

ماقبل تغذيه ای است. سابقه تغذيه ای از قبیل اندازه 

غذا يا طعمه، تراکم و کیفیت غذا ، نور و شرايط 

گرسنگي ماقبل تغذيه  بسیار مهم مي باشد.  در 

بسیاری از زئوپالنکتون ها گرسنگي ماقبل تغذيه 

 ,.Huntely et al) موجب افزايش میزان بلع مي شود

1986). 

 الرو ماهیان اکواريومي از جمله گوپيدر پرورش  

(Poecilia reticulata Peters)   استفاده از ناپلیوس و

سیست خشک آرتمیا مناسب است و موجب بهبود 

 ,Lim et al., 2002) بقاء و رشد الروها مي شود

به لحاظ درصد   فرانسیکانا. سیست آرتمیا (2003

تفريخ باال، اندازه کوچک، درصد خلوص، همزماني 

 تفريخ، ارزش غذايي باال،  قیمت و تقاضای جهاني

 .(Lavens and Sorgeloos, 1996)دارد  باالی

ناپلیوس آرتمیا در مقايسه با آنتن منشعب هايي نظیر 

Moina   بطور قابل مالحظه ای باعث بهبود رشد و

. (Lim et al., 2003)ي شود بقاء در ماهي گوپي م

اگرچه منابع مختلفي از سیست آرتمیا در مناطق 

مختلف ايران وجود دارد اما مهمترين و باارزش ترين 

ذخاير آن دردرياچه ارومیه موجود است. عملکرد 

تغذيه ای الروها با استفاده ازناپلیوس آرتمیا در 

ماهي و میگو تابع ويژگي های گونه ای  تفريخگاهای

 میا  و همچنین رفتار تغذيه ای ماهي و میگواستآرت

( MacKenzie et al., 1990; Lim et al., 2002, 

2003) . 

هدف از اين تحقیق بررسي رفتار تغذيه ای الروماهي 

با   گوپي  بر اساس میزان بلع و بلع ويژه وزني

ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا با توجه به 

شرايط ماقبل تغذيه )دو حالت گرسنگي ماقبل تغذيه 

و سیری بعد از تغذيه( بود. يافته های اين تحقیق را 

مي توان در استفاده از ناپلیوس آرتمیا در تغذيه 

ماهیان اکوريومي از قبیل گوپي استفاده نمود. اگاهي 

بلع و مصرف آرتمیا میتواند از مصرف بیش از میزان 

آرتمیا و مشکالت ناشي ازغذادهي  ناپلیوساز اندازه 

 بیش از اندازه پرورش دهندگان الرو را کمک نمايد.

 

 مواد و روشها .2

در اين تحقیق میزان بلع در چهاردسته الرو ماهي 

ساعت،  12گوپي )دسته اول= الروها با عدم تغذيه 

ساعت تغذيه، دسته سوم =  24دسته دوم= الروها با 

ساعت تغذيه،  دسته چهارم = الروها با  48الروها با 

ساعت تغذيه( بررسي شد. عملکرد هر دسته از  22

الروها با استفاده از دو نوع ناپلیوس آرتمیا ارومیه و 

آرتمیا فرانسیسکانا بطور جداگانه و همزمان با سه 

لیوس در هرمیلي لیترهرکدام با ناپ 12و  6، 9تراکم 

سه تکرار در قالب طرح کامل تصادفي مورد ارزيابي 

 155ارومیه را در شوری سیست آرتمیا  قرار گرفت.

در شوری  قسمت در هزار و سیست آرتمیا فرانسیکانا

قسمت در هزار از آب شور ساخته شده در  95

مک کلريد سديم هر کدام به آزمايشگاه با استفاده از ن

درجه  20گرم سیست در لیتر در دمای آب  2میزان 

ساعت تاريکي و  12ساعت نور و  12ساتني گراد و 

pH   مورد تفريخ قرار گرفت  0/8-8برابر   (Lavens 

and Sorgeloos, 1996; Abatzopoulos et al., 

تا ناپلیوس مورد نظر به اندازه کافي بدست  (2006

 آيد.

 دارای برچسب تجاری فرانسیسکاناآرتمیا سیست 

NABS تولید شده از  Great Salt Lake  155با 

درصد خلوص مورد استفاده قرار گرفت. بعد از هر 
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و پس از ساعته معموال هوادهي متوقف شده  24دوره 

اينکه بسیاری از ناپلیوس ها ته نشین شد، انها را 

اپلیوس ها ن بوسیله سیفون کردن جمع آوری گرديد.

با آب شیرين اتوکالوه شده شستشو و سپس برای 

آماده نمودن تراکم مورد نظر و يا تنظیم آن در طي 

آزمايش مورد استفاده قرار مي گرفت. اندازه ناپلیوس 

استفاده شده آرتمیا ارومیه و فرانسیسکانا به ترتیب  

 میکروگرم بود.                      6/1میکروگرم و  1/9

وزن آزمايش با استفاده از الروهای ماهي گوپي  با 

میلي متر انجام شد.  12و طول  میلي گرم 05خشک 

درجه سانتي  20الروها در شرايط آب شیرين، دمای 

ساعت تاريکي  12ساعت نور و  12گراد، فتوپريود 

ساعت مورد سازگاری قرار گرفت بدون اينکه  90برای 

ه آنها داده شود و اطمینان حاصل شود که غذايي ب

معده الرو ها کامال خالي بوده و گرسنگي در الروهای 

آزمايش حاصل شده است. سپس الروها ماهي گوپي 

لیتری با تراکم مورد نظراز  2آزمايشگاهي  به بشرهای

ناپلیوس منتقل گرديد. الروهای ماهي گوپي برای 

لي در بشرها تعیین میزان بلع برای چهار روز متوا

الرو  15نگهداری شد. در هر بشر يا واحد آزمايش 

ماهي گوپي معرفي شد. از سوی ديگر بشرهايي برای 

کنترل میزان ناپلیوس بدون وجود الرو در نظر گرفته 

ساعت يکبار به بشر جديدی منتقل  8شد. الروها هر

مي گرديد که دارای ناپلیوس در اندازه، نوع و تراکم 

 بتدای آزمايش بود.مناسب نظیر ا

شمارش ناپلیوس ها برای آزمايش اول هم در بشرهای 

تیمار شده و دارای الروماهي و هم در بشرهای کنترل 

میلي لیترو  0و بدون الرو ماهي گوپي با پنج زير نمونه

انجام شد. وزن خشک  با استفاده از پلیت باگاروف

 0الرو ماهي ها با جدا نمودن تصادفي دو نمونه 

از الروها در ابتدای آزمايش وقرار دادن در آون  عددی

 24درجه سانتي گراد برای  155الکتريکي در دمای 

ساعت تخمیین زده شد. اندازه گیری طول ناپلیوس 

های آرتمیا از نوک روستروم تا قاعده دمي با استفاده 

از يک میکروسکوپ دارای میکرومتر چشمي انجام 

 شد. 

در سال    Paffenhoferمیزان بلع براساس فرمول 

 به شرح زير مورد محاسبه قرار گرفت. 1321

 
 

 

 

 

 

 در فرمول فوق پارامترها عبارتند از :

IR  تعداد ناپلیوس بلع شده توسط الرو ماهي گوپي =

 در روز

C0  تراکم اولیه ناپلیوس در هر بشر دارای الرو =

 ماهي گوپي

Ct  تراکم نهايي ناپلیوس در هر بشر دارای الرو =

 ماهي گوپي

C1  تراکم اولیه ناپلیوس در هر بشر بدون الرو ماهي =

 گوپي )کنترل(

C2 تراکم نهايي ناپلیوس در هر بشربدون الرو ماهي =

 گوپي )کنترل(

 V حجم ظرف کشت الروها = 

n تعداد الرو ماهي گوپي = 

 t  زمان بر حسب روز = 

الرو ماهي گوپي ، اين پارامتر میانگین در مورد تعداد 

تعداد الرو در ابتدا و انتهای آزمايش در نظر گرفته 

شد. با توجه با اينکه محیط زندگي ناپلیوس آرتمیا 

آب شور مي باشدو آزمايش  تغذيه ای در آب شیرين 

با الروهای ماهي گوپي انجام شد، به منظور جلوگیری 

سرشکن نمودن آن از مرگ و میر ناپلیوس آرتمیا و 

در محاسبات میزان بلع، اوال میزان بلع برای دوره 

ساعته اندازه گیری شد و ثانیا ظروف کنترل )  0های 

بدون الرو و تنها دارای ناپلیوس( مطابق فرمول  بلع 

 در محاسبات در نظر گرفته شد.
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 براساس (WSI) برای محاسبه میزان بلع مخصوص

 Omori and) تفاده شدرابطه زير  اس وزن بدن الروها

Ikeda, 1984). 

مقدار غذای يا طعمه بلعیده شده  Fدر اين رابطه اخیر

 05وزن خشک الرو ) Lبر حسب وزن خشک آن و 

 میلي گرم( پس از تغذيه است.

 تجزیه و تحلیل آماری. 2-5

داده های میزان بلع برای الروهای ماهي گوپي با 

به میزان تراکم و نوع ناپلیوس آرتمیا بوسیله توجه 

تجزيه واريانس دوطرفه مورد آنالیز قرار گرفت . 

تفاوت بین میانگین داده ها بوسیله آزمون چند دامنه 

درصد مورد  1درصد و  0دانکن در سطح احتمال 

 SPSS مقايسه قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از

 انجام شد.

 

 نتایج .3

آنالیز واريانس دو طرفه تاثیرات نوع  1جدول 

 6،  9رتمیا )آ)ارومیه ، فرانسیسکانا( و تراکم آرتمیا

ناپلیوس در میلي لیتر( روی میزان بلع الرو ماهي  12،

گوپي را نشان میدهد. در مرحله اول آزمايش تاثیر و 

اختالف معني داری حاصل شد که ناشي از تراکم 

در مرحله دوم اختالف .>P) 51/5(ناپلیوس مي باشد 

معني داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نگرديد 

)50/5< (P.    در مرحله سوم اختالف معني دار بین

تیمارهای آزمايشي به تراکم دو نوع ناپلیوس مربوط 

 است در حالیکه در مرحله چهارم اختالف معني دار

)51/5 (P<  به تراکم و نوع ناپلیوس آرتمیا مربوط

  .است

میزان بلع يا مصرف ناپلیوس دونوع آرتمیا را  1شکل 

در الروهای ماهي گوپي نشان مي دهد. از انجائیکه در 

مرحله اول آزمايش الروهای ماهي گوپي در معرض 

(  A-1ساعت گرسنگي قرارگرفته بودند )شکل  12

رتمیا  به شدت افزايش يافت آمیزان بلع ناپلیوس 

وس ارومیه در غلظت بطوريکه میزان بلع برای ناپلی

، 966عدد در میلي لیتر به ترتیب  12و   6، 9های 

در روز به ازای هر الروبود در  عدد 664و  244

حالیکه اين مقادير به ترتیب  درتراکم های فوق برای  

عدد   885و  485،  165فرانسیسکانا  آرتمیا ناپلیوس

ع عالوه بر اين میزان بل  در روز به ازای هر الرو رسید.

 باال در تراکم های بیشتربدست آمد.

 24میزان بلع درمرحله دوم آزمايش)الروها برای  

ساعت سابقه تغذيه با ناپلیوس( میزان بلع  در هر دو 

نوع به مقدار تقريبا ثابتي رسید بطوری که میزان بلع 

عدد  12و   6، 9برای ناپلیوس ارومیه در غلظت های 

عدد در روز  105و 156، 04در میلي لیتر به ترتیب 

به ازای هر الروبود در حالیکه اين مقادير به ترتیب  

، 38درتراکم های فوق برای  ناپلیوس فرانسیسکانا 

عدد در روز به ازای هر الرو رسید.    255و  155

میزان بلع در مرحله سوم آزمايش)يعني در الروهای با 

ساعت با ناپلیوس( میزان بلع  48سابقه تغذيه ای 

عدد  12و   6، 9ناپلیوس ارومیه در غلظت های برای 

عدد  188و 152، 44ناپلیوس در میلي لیتر به ترتیب 

در روز به ازای هر الروبود در حالیکه اين مقادير به 

ترتیب  درتراکم های فوق برای  ناپلیوس فرانسیسکانا 

عدد در روز به ازای هر الرو رسید.   224و  265، 66

زماني که الروهای مورد نظر در مرحله چهارم يعني 

ساعت از ناپلیوس تغذيه کرده بودند میزان  22مدت 

 12و   6، 9بلع برای ناپلیوس ارومیه در غلظت های 

 148و 86،  22عدد ناپلیوس در میلي لیتر به ترتیب 

عدد در روز به ازای هر الروبود در حالیکه اين مقادير 

به ترتیب  درتراکم های فوق برای ناپلیوس 

عدد در روز به ازای   225و  245، 155فرانسیسکانا 

نتايج بلع بدست آمده در روزهای دوم  هر الرو رسید.

اختالف معني داری در مقايسه با روز اول تا چهارم 

که يکي از داليل آن به شرايط  .>P) 50/5( نشان داد

ساعته  24ماقبل تغذيه ای الروها يعني گرسنگي 

 ماقبل تغذيه مربوط مي شود.

با توجه به  (WSI)مقايسه میزان بلع مخصوص وزني 

ارائه شده است.  2تراکم ونوع ناپلیوس آرتمیا در شکل

الروهای دسته اول در تراکم   WSIنتايج نشان داد که

پلیوس در میلي لیتر به ترتیب برای نا 12و  6، 9های 

درصد و برای  12/4و 09/1، 29/5آرتمیا ارومیه 
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درصد بود.  82/2و  04/1، 01/5آرتمیا فرانسیسکانا 

بدست آمده برای مراحل دوم ، سوم و   WSIمیزان 

به ترتیب  12و  6، 9چهارم آزمايش در تراکم های 

،  94/5-14/5برای ناپلیوس آرتمیا ارومیه دامنه ای از

درصد  درحالیکه برای  18/1-39/5و  04/5-62/5

 89/5-92/5،  92/5-21/5فرانسیسکانا به ترتیب فوق 

  WSIدرصد داشت.  بطور کلي میزان  22/5-64/5و 

ناپلیوس در میلي لیتر از آرتمیا ارومیه  12در تراکم 

بطور معني داری باالتر از ساير تراکم ها و باالتر از 

از  .>P) 50/5، 2انا بود )شکل ناپلیوس فرانسیسک

سوی ديگر مي توان بیان کرد که تاثیر تراکم ناپلیوس 

در هر دو نوع ناپلیوس افزايشي بود يعني افزايش 

تعداد ناپلیوس در محیط کشت يا محیط تغذيه الروها 

تاثیر افزايشي در میزان و سرعت بلع ناپلیوس ها 

 (.2و 1نشان داد )شکل های 

 
ناپلیوس در میلي لیتر( بر میزان بلع  6،12،  9: آنالیز واريانس دو طرفه تاثیرات نوع آرتمیا )ارومیه ، فرانسیسکانا( و تراکم آرتمیا ) 1جدول 

 الرو ماهي گوپي.

 معنی دار سطح F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تنوع فاکتور

 

 

  مرحله اول 

 آزمایش

 

 ** 4/29 8/28596 935184 0 تیمار

 ns 2/1 41422 41422 1 رتمیاآنوع 

 ** 8/95 129518 946596 2 تراکم

 ns 4/5 1998 2626 2 تراکم ×نوع

   9998 45506 12 خطا

    495245 12 کل

 

 

مرحله دوم 

 آزمایش

 

 ns 3/5 8/1356 3094 0 تیمار

 ns 0/5 368 368 1 رتمیاآنوع 

 ns 2/2 0/9328 2802 2 تراکم

 ns 2/5 0/904 253 2 تراکم ×نوع

   0/2155 20256 12 خطا

    94245 12 کل

 

 

مرحله سوم 

 آزمایش

 

 ** 4/2 0396 23685 0 تیمار

 ns 8/2 0892 0892 1 رتمیاآنوع 

 ** 0/2 0/3820 13601 2 تراکم

 ns 6/2 2/2538 4132 2 تراکم ×نوع

   0/851 3618 12 خطا

    93238 12 کل

 

 

مرحله چهارم 

 آزمایش

 

 ** 3/6 2/0221 26156 0 تیمار

 * 8/2 11002 11002 1 رتمیاآنوع 

 * 4/4 0/6439 12382 2 تراکم

 ns 1 0/289 1062 2 تراکم ×نوع

   0/202 3595 12 خطا

    35133 11 کل

=گرسنه نگه داشتن الروها به  مرحله اول آزمايش، = غیر معني دار nsدرصد ،  1درصد ، ** = سطح معني دار  0* = سطح معني دار 

مرحله ، ساعت تغذيه  48= الرو ها با مرحله سوم آزمايش،  ساعت تغذيه 24مرحله دوم آزمايش = الرو ها با ، ساعت ماقبل تغذيه 12مدت 

 ساعت تغذيه 22ها با  چهارم آزمايش =الرو
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 هیاروم ایاز آرتم تریل يلیدر م وسیعدد ناپل 12و  6،  9 ی/ روز/ الرو( در تراکم هاوسی) عدد ناپل يگوپ يبلع الرو ماه زانی: م1شکل 

 48سابقه = الرو با C. هيساعت تغذ 24= الروها با سابقه B. يدرگرسنگ یساعت نگه دار 12= الروها با سابقه A. سکانایفراس ایوآرتم

حرف مشابه با آزمون دانکن در سطح پنج درصد اختالف  کيبا حداقل  یها نیانگی. مهيساعت تغذ 22= الرو با سابقه D. هيساعت تغذ

 ندارند. یدار يمعن

 

 

 

 

 )عدد بر میلی لیتر( تراکم ناپلیوس آرتمیا

رو
 ال

لع
ن ب

زا
می

و( 
الر

ز/
رو

س/
یو

اپل
)ن

 

A 

c 

c 
b 

a 

b 

c 

 )عدد بر میلی لیتر( تراکم ناپلیوس آرتمیا

رو
 ال

لع
ن ب

زا
می

و( 
الر

ز/
رو

س/
یو

اپل
)ن

 

B 

a a a a 
a a 

 )عدد بر میلی لیتر( تراکم ناپلیوس آرتمیا

رو
 ال

لع
ن ب

زا
می

و( 
الر

ز/
رو

س/
یو

اپل
)ن

 

C 

c c 
bc

a ab a 

 )عدد بر میلی لیتر( تراکم ناپلیوس آرتمیا

رو
 ال

لع
ن ب

زا
می

و( 
الر

ز/
رو

س/
یو

اپل
)ن

 

D 

a 
ab 

a 
bc bc

c 



 1931زمستان ،4، شماره 11دوره                                                    مجله علوم و فنون دريايي

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایو ارتم هیاروم ایاز آرتم تریل يلیدر م وسیعدد ناپل 12و  6،  9 ی) %/ الرو / روز( در تراکم ها يگوپ يماه WSI زانی: م2شکل

. هيساعت تغذ 48= الرو با سابقه C. هيساعت تغذ 12= الروها با سابقه B. يدرگرسنگ یساعت نگه دار 90= الروها با سابقه A. سکانایفراس

Dيحرف مشابه با آزمون دانکن در سطح پنج درصد اختالف معن کي یبا حداقل دارا یها نیانگی. مهيساعت تغذ 22 قه= الرو با ساب 
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 و نتیجه گیریبحث  .4

مطالعات میزان بلع الروها در يک گونه ماهي  يا 

میگو درشرايط آزمايشگاهي ناشي از رفتار شديد 

 است درتغذيه ای الرو ماهي در تراکم های پايین غذا 

حالیکه میزان بلع در تراکم های باال به حد اشباع 

 Ivlev, 1961; Klumpp and von) خود مي رسد

Westernhagen, 1986)میا در مقايسه . ناپلیوس آرت

با ساير طعمه ها از جمله ناپلیوس پاروپايان قدرت 

. از سوی (Gauld, 1959) شناگری محدود و آرام دارد

ديگر،  میزان ترجیح دادن طعمه در بین الرو ماهیان 

متفاوت است که بستگي به رفتار الرو ماهي ، اندازه و 

 Checkley, 1982; Peterson and) رنگ طعمه دارد

Ausubel, 1984).  البته تاثیرات بیان شده يعني نوع

طعمه و اندازه آن بطور نسبي در مقايسه با تاثیرات 

عواملي مثل درجه حرارت ، اندازه الرو و تراکم طعمه 

. (MacKenzie et al., 1990) يا غذا بسیار اندک است

دراين مطالعه نتايج حاصل نشان داد که تراکم 

ار بااليي را در مقايسه با رتمیا تاثیر معني دآناپلیوس 

نوع ناپلیوس يا طعمه بر میزان بلع الرو ماهي گوپي 

 دارد. 

الرو ماهي گوپي در گرفتن طعمه های با شنای  

آرام و نسبتا بزرگ نظیر ناپلیوس آرتمیا در تراکم 

های باالتر فعال تر است. افزايش در میزان بلع در 

ر به مراتب ناپلیوس در میلي لیت 12الروهای در تراکم 

ناپلیوس در میلي لیتر بود. اين  6و  9بیشتر از تراکم 

نتايج درتوافق کلي با نتايج گزارش شده ساير محققان 

 مبني بر میزان بلع باال در تراکم های باال بود

(Emmerson, 1980; Loya-Javellana, 1990; 

Yurochko, 1976; Alam, 1992) ،برای مثال .Alam 

 میزان بلع  میگوی بزرگ آب شیرين 1332در سال 

(Macrobrachium rosenbergii) 1/196  آرتمیا در

در سال  Shingو   Chuروز تخمیین زد و همچنین 

 Metapenaeusبرای پست الروهای میگوی  1386

ensis   رتمیا در روز گزارش داد.آ 155تا  45بین 

االتر به دلیل اصلي میزان بلع باال در تراکم های ب

شانس برخورد طعمه يا ناپلیوس به الرو ماهي در 

 . (Simon, 1975) محیط نگهداری  بر میگردد

نوع طعمه يا غذای زنده تاثیر مهمي بر میزان بلع 

 ,Yufera et al., 1984; Chu and Shing) دارد

با توجه به اينکه دو نوع طعمه مورد استفاده   .(1986

ناپلیوس آرتمیا بودند و رفتار مشابهي از خود نشان 

مي داد تنها تفاوت قابل اندازه گیری آنها مربوط به 

افزايش معني دار در اندزه يا وزن خشک انها بود. 

میزان بلع در الروهای دسته اول در مقايسه با افزايش 

روزهای بعد از رفع گرسنگي را  غیر معني دار بلع در

مي توان به اندازه و وزن کمتر ناپلیوس آرتمیا 

از سوی ديگر چنانچه بر  فرانسیسکانا نسبت داد.

و   Oppenheimerاساس رابطه ارائه شده توسط 

Moreira   میزان کربن = وزن خشک  1385در سال(

( میزان بلع الرو بر اساس 00/5  ×ناپلیوس آرتمیا

ن ارائه شود، مي توان بیان کرد که  در میزان کرب

ناپلیوس در میلي لیتر میزان بلع الرو  12تراکم  

ماهي گوپي )میکروگرم کربن/روز/الرو( به ترتیب در 

الروهای دسته اول ، دوم ، سوم و چهارم مورد بررسي 

، 1/1192برای تغذيه با ناپلیوس آرتمیا ارومیه 

ن مقادير بود که نظیر اي 9/202و 0/925، 8/200

و 1/132، 126، 4/244برای آرتمیا فرانسیسکانا 

مورد محاسبه قرار گرفت. اين نتايج حاکي از  6/139

میزان بلع الروهای ماهي گوپي با  آن است که

ناپلیوس ارتمیا ارومیه به مراتب بیشتر از ناپلیوس 

است. داليل اين گوناگوني را مي  فرانسیکاناآرتمیا 

غذيه ای برتر و کیفیت باالی توان به میزان ارزش ت

ارتمیا فرانسیسکانا نیز نسبت داد که خود مطالعه 

بیشتری را نیاز دارد. افزايش میزان بلع در الروهای با 

 مراحل بعدیساعت گرسنگي در مقايسه با  12سابقه 

که گرسنگي در الروها رفع شده را مي توان به خالي 

نرژی از دست بودن معده و روده آنها و نیاز به تامین ا

رفته مي باشد. چنین رفتاری اگرچه در ماهیان با 

اندازه گیری میزان بلع الروها کمتر گزارش شده است 

تا  9اما در مورد بسیاری از زئوپالنکتونها باعث افزايش 



 1931زمستان ،4، شماره 11دوره                                                    مجله علوم و فنون دريايي

 

67 
 

 ,MacAllister) برابری در میزان بلع مي شود 4

1970; Huntely, 1980) . 

بزی پروری در با توجه با اينکه يکي از مشکالت آ

استفاده از نوع غذا و میزان تراکم بهینه آن در 

نگهداری و پرورش الرو ماهیان بخصوص ماهیان 

اکواريومي است، مي توان ناپلیوس آرتمیا ارومیه که 

بومي ايران است و ذخاير مهمي در درياچه ارومیه 

 12-6دارد را در تغذيه الرو ماهي گوپي با تراکم 

تر مورد استفاده قرار داد که در ناپلیوس در میلي لی

اين چنین تراکمي باالترين میزان بلع و فعالیت تغذيه 

 ای را دارد.
 

 تشکر و قدردانی

 بدين وسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

به لحاظ  منابع طبیعي و دانشکده صنعتي اصفهان

فراهم نمودن اعتبار پژوهشي تشکر و سپاسگزاری مي 

 گردد.
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