
192 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان193 و د ام امور
در

 

محمود توکلی حسین پرندآور و • •
رشت،  د کتر دادمان، خاویاري ماهیان المللی تحقیقات بین  انستیتو
تورجی رضا محمد •

تهران  ـ جهاد کشاورزي آموزش و تحقیقات  سازمان
1385 ماه آبان پذیرش: تاریخ   1384 خردادماه دریافت: تاریخ
Email:h_parand@yahoo.com
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آزمایشگاهی شرایط در با دافنی (Acipenser nudiventris) 
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چکیده
در مهم از گونههاي یکی عنوان به که روزه 62 و 55 ،48 ،41(Acipenser nudiventris) شـیپ بچه ماهیان روي بر بررسـی حاضر
صورت ماهیان شیپ بچه تغذیه بر تاریکی و نور منظور تأثیر به سـال 1380 میشوند در محسـوب ذخایر بازسـازي و امر پرورش
تاریکی) کامًال شرایط سـه عدد در و آزمایشگاه نور معمولی شـرایط در عدد (سـه آکواریوم 6 از بررسـی این انجام جهت گرفت.
منظور به گردیدنـد. ماهیان تغذیه بچه زنده درصـد زيتوده 50 به میزان و دافنی اسـتفاده از با ماهیان بچه شـد.کلیه اسـتفاده
1000) آزمایشـگاه معمولی نور عدد در شـرایط 30 تاریکی و شـرایط در ماهیان بچه ایـن عدد از 30 تعداد آمـاري بررسـی هاي
ثبت نیز اکسـیژن آکواریومهـا و د ما میزان و شـده بیومتري ماهیان بچه بررسـی ها، از مرحله هر در شـدند. لوکـس) نگهداري
میلی 7/8 تا 6/2 از اکسـیژن تغییرات د امنه و سـانتیگراد درجه 22/7 تا از 21/5 آزمایش طول در د مـا گردید.دامنـه تغییـرات
نهایی وزن گرم و 1 /12 ±0/02(41 (روز شروع آزمایش در و روشنایی شرایط شـیپ در بچه ماهیان متوسـط لیتر بود. وزن در گرم
تاریکی شـرایط در ماهیان بچه متوسـط وزن همچنین بود. گرم 3/42±0/02 غذادهی از پس (62 (روز آزمایـش دوره پایـان در
گرم 4/8±0/03 غذادهـی از پس آزمایـش(روز62) دوره در پایان نهایـی وزن و گـرم 1/23 ±0/01 (41 (روز آزمایـش شـروع در
تیمارهاي د ر یکطرفه آنالیز واریانس از اسـتفاد ه با %95 اطمینان سطح در و آماري نظر از که داد نشـان آمده بدسـت نتایج بود .
وجود د ار اختالف معنی روزه) و 62 تیمارها(48، 55 سایر در ولی ند اشـته وجود د ار معنی اختالف روزه 41 تاریکی و روشـنایی
و صید را بیشـتري طعمه قرار داشـتند ، شـرایط تاریکی که در ماهیانی بچه گردید مشـخص غذا گرفتن نظر از داشـت.همچنین
آمده بنظر بدست نتایج بود. از % 5/5 تاریکی در و %4/7 شـرایط روشـنایی بچه ماهیان در رشـد سـرعت میزان تغذیه نمود ند.
حالت این در آنان وتغذیه کامًال تاریک شرایط در و ونیرو از پس مرحله در خاویاري ماهیان بچه پرورش و نگهداري که رسد می

میباشـد. بیشـتر مطالعات بررسـی و به نیاز قطعی،  به نظریه رسـیدن نماید هرچند براي را کوتاهتر پرورش دوره طول می تواند

دافنی تاریکی، و شیپ، نور ماهی تغذیه، بچه کلیدي: کلمات
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در دنیا ــان آبزی ارزشترین ــا ب جمله ــاري از ــان خاوی ماهی
از ــار سرش خاویار بود ن دارا ــت جه که به ــد ــوب می گردن محس
از  ــیالتی ش ــوالت محص ــه ب ــد ان عالقمن ــان می د ر ــن پروتئی
این ــام ن 1997 ــال س ــند. از میباش ــگاه ویژهاي برخوردار جای
بر تجارت ــارت نظ المللی بین ــیون کنوانس ــت فهرس ماهیان در
به توجه ــت (11،1). اس ــه گرفت خطر قرار ــرض مع د ر ــهاي گون
تغذیهاي رفتار جمله از ماهیان این بیولوژیکی مختلف جنبههاي
بعدي ریزیهاي برنامه و پرورش امر در مناسبی راهگشاي میتواند
میلیون ها ساله حاضر همه حال د ر پروري باشد . آبزي خصوص در
ماهیان خاویاري پرورش و کارگاه تکثیر 5 در ماهی خاویاري بچه
رودخانههاي به ذخایر بازسازي منظور به و تولید ــورمان کش در
طی د ر فعالیت این که میگردند رهاسازي خزر دریاي به منتهی
صورت زیادي صرف هزینه هاي پرورش با از ــخص مش یک دوره
به نورس ماهیان بچه معرفی پرورش، مراحل جمله از میگیرد.
که بر اساس کرد میباشد رها وزن به رسیدن ــتخر به منظور اس
به روز 50 40 تا بین مرحله این ــتی زیس غیر و ــرایط زیستی ش

میانجامد. طول
از جمله مطلوب وزن به رسیدن و پرورش دوره ــد ن ش کوتاه

در تولیدي واحد هر کاري ــتهاي سیاس
این میان نقش خصوص آبزي پرورياستکهد ر

حرارت، ــرایط زیستی(درجه ش غذا، نوع غذا،  میزان
رفتار د ر موارد  مناسب) سایر و تاریکی روشنایی،  اکسیژن،

در ماهی تغذیهاي رفتار د انستن است اهمیت حائز ماهیان تغذیهاي
ــت.چنین مهم اس افزایش ذخایر و آبزي پروري اولیه براي مراحل
سودمند رشد دینامیک و میر مرگ و بینی پیش براي دانستههایی
خصوصیاترفتار انتخابغذا و مقادیر غذا روزانه میزانتغذیه است.
ــت(4). اس ــده ش مطالعه پراکنده ــور بط ــه ک ــتند هس تغذیهاي
کمک می تواند ــرورش پ ــرایط بهترین ش ــن یافت ــاس اس بر این
آن ــه جمل از ــه ــدک باش ــته داش ــا هزینه ه ــش کاه د ر ــري مؤث
مطالعات ــد. میباش ــه ماهیان بچ تغذیه ــان زم نمودن ــخص مش
ــت اس گرفته صورت ماهیان تغذیهاي ــار زمینه رفت در ــددي متع

.(15، 10 ،7 ، 6)
عالقمندي بچه ــه میزان ب ــتیابی دس مطالعه، از این هدف
ــرایط ش در تغذیه به (Acipenser nudiventris)ــیپ ش ماهیان
امر در آن از حاصل ــج نتای بتوان از ــی بود تا تاریک و ــنایی روش

استفاده شود. خاویاري ماهیان پرورش بچه

مقدمه

Pajouhesh & Sazandegi No 77 pp: 192-199

Effects of photoperiod on ship sturgeon (Acipenser nudiventris), feeding on Daphnia at laboratory condition
By: Parandavar H. Tavakoli M. and Touraji M.R. 
The present study was carried out in 2001 to understand the effects of photoperiod on feeding in juvenile ship 
sturgeon, an essential species for culture and stock enhancement. The ship sturgeon specimens belonged to the age 
classes of 41,48,55,62 days. Some 6 aquaria were used for this study (3 in ambient light and 3 in dark condition, each 
containing 30 specimens). Juvenile ship sturgeon was fed by daphnia at 50% of their biomass. Water temperature 
varied between 21.5- 22.7oC and the dissolved oxygen between 6.2- 7.8 mg.l-1. The average weight of fish in the 
beginning of the experiment (41 days old juvenile) was 1.1 ±0.02 and 1.2 ±0.01 at light and dark condition and by the 
end of the experiment (day 62) juvenile ship sturgeon reached 3.4 ± 0.02 and 4.8±0.03 gr respectively. There were no 
significant statistical differences between juvenile fish in the beginning of the experiment but at in the day 48, 55 and 
62 (termination of the experiment) significant statistical differences were observed at 95% confidence level between 
fish kept in ambient and dark condition (p<0.05). The study showed uptake was higher at dark condition as compared 
to light condition. Growth rate of juvenile fish was 4.7% and 5.5% at light and dark condition respectively. According 
to our study it seems that maintenance and feeding sturgeon fish under complete dark condition following early rearing 
period in Vniro tanks would shorten the rearing period though further studies are suggested in this regard. 

Keywords: Feeding, Ship sturgeon, Photoperiod, Daphnia
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کار روش مواد و
روزه 62 و 55 ، 48 ، ــیپ41 ش ــان ــه ماهی بچ روي ــر ب ــه مطالع
ــا ب ــوم آکواری در6 و ــگاه آزمایش ــل داخ در ــه مطالع ــن ــد. ای ش ــام انج
سه آکواریوم  ماهیان د ر بچه پذیرفت. انجام سانتیمتر 29 × 26  ابعاد90 ×
تاریکی شرایط کامًال در و سه آکواریوم آزمایشگاه نور معمولی ــرایط ش د ر
د ر گردید ند، نگهداري بود، شده پوشانده رنگ سیاه اتیلن پلی بوسیله که
24 ماهیان این و ــد داده ش قرار ماهی بچه تعداد 10 عدد ــوم آکواری ــر ه
غذاهاي کلیه ــدند تا ش د اشته نگه گرسنه آزمایش شروع از قبل ــاعت س

گردد. د فع کامًال روده نیز داخل و محتویات هضم معده موجود در
دیجیتال ــرازوي ت کمک به ماهیان بچه ابتدا در ــش آزمای هنگام ــه ب
د ر عملیات، ــن ای انجام از پس و گرد ید ند ــن توزی گرم 0/001 د قت ــا ب
ماهیان کل بچه وزن درصد مقد ار 50 تغذیه به منظور به آکواریوم و ــر ه
ــط توس ــرارت آکواریومها ح ــیژن و درجه اکس مقد ار ــد. ش دافنی داد ه ،
و اندازه گیري OXI 323 B WTW مد ل دیجیتالی متر ــی اکس ــتگاه دس
و گرفته توزین قرار مورد ماهیان بچه ساعت 24 از گذشت ــد.پس ش ثبت

گردید. ثبت حاصل اطالعات
×100 فرمول از استفاده رشد با سرعت میزان

این فرمول: که در محاسبه گرد ید (2)
(نهایی) جدید وزن = WK روز اضافه رشد در شبانه میزان = V

پرورش روزهاي تعداد =n قبلی(ابتدایی) وزن = WH
واریانس  ــز (آنالی SPSS ــه برنام از ــتفاده اس با آماري ــی هاي  بررس

گرفت. صورت ٪95 اطمینان سطح د ر و یکطرفه)

نتایج
انجام 41 روزه ــان ماهی ــه روي بچ ــر ب ــش آزمای ــه مرحل ــن اولی
نور ــرایط ش د ر که آکواریومی ــه س ــه ماهیان بچ ــوع وزن گرفت.مجم
گرم 32/72 ــش آزمای انجام از ــتند قبل داش قرار ــگاه معمولی آزمایش
وزن بچه مجموع همچنین ــود. ب گرم 35/67 آزمایش انجام از ــس پ و
از قبل داشتند قرار تاریکی کامًال شرایط در که آکواریومی ــه س ماهیان
1 شماره جدول بود.در گرم 41/85 آزمایش از پس و گرم 37 آزمایش

است. شده آورده مرحله این آزمایش از حاصل نتایج
تاریکی تیمار د و د ر یکم و چهل روز در ماهیان بچه وزنی مقایسه در
آنالیز از استفاده با آماري دار معنی اختالف دهی غذا از ــنایی قبل و روش

.( p نشد(0/326 = مشاهده ٪95 اطمینان سطح در واریانس یکطرفه
ــنایی و روش تاریکی تیمار دو بین آمده ــل بعم ــه مقایس همچنین در
ــاهد ه مش د ار معنی اختالف ٪95 اطمینان ــطح در س نیز غذادهی از پس

.( p = نگرد ید(0/076
روزه انجام گرفت. 48 ــان ماهی بچه آزمایش بر روي ــه مرحل ــن دومی
معمولی ــور ــرایط ن ش د ر که آکواریومی ــه س ــه ماهیان بچ وزن ــوع مجم
انجام پس از گرم و 52/52 آزمایش انجام از قبل ــگاه قرار داشتند آزمایش
آکواریومی ماهیان سه بچه وزن مجموع همچنین بود. 75/ 56 گرم آزمایش
پس و گرم 65 /08 آزمایش داشتند قبل از تاریکی قرار کامًال شرایط که د ر
این آزمایش از حاصل نتایج 2 شماره جدول بود.د ر گرم 71/29 آزمایش از

است. شده آورده مرحله
و تاریکی دوتیمار در و یکم چهل روز ماهیان د ر بچه وزنی مقایسه در

واریانس آنالیز استفاده از آماري با دار اختالف معنی دهی از غذا روشنایی قبل
در همچنین .( p = ــد (0/009 ش مشاهده ٪95 اطمینان ــطح س د ر یکطرفه
در نیز غذاد هی از پس روشنایی و تاریکی تیمار دو بین آمده بعمل مقایسه

.( p = گردید(0/005 مشاهده دار معنی اختالف ٪95 سطح اطمینان
که گرفت انجام روزه 55 بچه ماهیان روي بر آزمایش مرحله سومین
آزمایشگاه معمولی نور شرایط در که آکواریومی سه ماهیان بچه وزن مجموع
74/77 آزمایش از انجام و پس گرم از انجام آزمایش68/47 قبل داشتند قرار
شرایط در که آکواریومی ماهیان سه وزن بچه مجموع همچنین بود. گرم
از آزمایش پس و 100/02 گرم آزمایش از قرار داشتند قبل کامًال تاریکی
مرحله  این آزمایش از حاصل نتایج شماره 3 جدول بود.در گرم 109/96 

است. شد ه آورد ه
انجام روزه 62 خاویاري ماهیان بچه روي بر آزمایش مرحله چهارمین
ــرایط نور ش در که آکواریومی ــه س بچه ماهیان وزن مجموع ــه ک ــت گرف
پس و گرم آزمایش94/04 انجام از قبل ــتند داش قرار آزمایشگاه معمولی
ماهیان بچه ــوع وزن همچنین مجم بود. 102/45 گرم آزمایش ــام انج از
آزمایش از داشتند قبل قرار تاریکی کامًال ــرایط ش که در آکواریومی ــه س
نتایج 4 ــماره جد ول ش بود.در گرم 144 آزمایش پس از و گرم 127/57

شده است. آورده مرحله این آزمایش حاصل از
در ــیپ ش ماهیان بچه وزن میانگین تغییرات ــه مقایس 2 و 1 نمود ار
را آزمایش د وره در از غذادهی) و بعد (قبل ــنایی روش ــرایط تاریکی و ش
که در است ــیپی ش ماهیان بچه بهتر در ــد رش بیانگر که ــان میدهد نش

شرایط تاریکی تغذیه نموده اند.

غذادهی) از بعد و تاریکی(قبل شرایط در
غذادهی) از بعد روشنایی (قبل و شرایط در

روز 21 طی د ر ماهیان که بچه این د ر سرعت رشد بررسی همچنین
ــان گرفت، نش صورت زنده ذیتوده درصد 50 میزان به دافنی تغذیه با و
نمودند داراي سرعت روشنایی تغذیه ــرایط ش که در ماهیانی بچه که داد
رشد تاریکی، سرعت شرایط در شده نگهداري ماهیان بچه 4/7% و رشد

5/5٪ داشته اند.

بحث
ــورت ص دو ــه ب ــوالً معم ــان   ماهی د ر ــهاي تغذی ــار رفت
(9،4) ــد ان ــده ش ــدي  بن ــه طبق ــی خارج ــا  ی ــی داخل ــاي رفتاره
ــور ن ــر نظی ــی ــل خارج ــیله  عوام بوس ــاً اساس ــی خارج ــاي رفتاره
ــوند میش کنترل مدي و ــزر ج رفتار یا (13) ــی ــدازه ماه ان .(12،4)
ــطه بدون واس ــرد گی قرار ــت ثاب وضعیت ــک ی در ــی ماه ــه چنانچ و
ــاي رفتاره صورتیکه داد در ــد خواه ــت از دس را ــود خ ــی تناوب دوره
ــاعت س 24 ــا محد ود ت ــان زم ــد ت م در یک ــت اس ــن ممک ــی داخل
یک ــنا ش و فعالیت ــهاي تغذی ــار رفت ــن بی ــاط ارتب ــد (4 ). بمان ــی باق
به ــتند نیس ــه هماهنگ همیش ــت دو فعالی ــن ای و ــت ویژه اس ــار رفت
Alosa pseudoharengus(Wilson)در ــردن ک ــنا ش ــال: مث ــوان عن
پهن ماهیان در ــت(14). اس ــبانه ش خوردن غذا اما ــت(17) روزانه اس
د ادند ــان نش ــبانه ش فعالیت (Paralichthys olivaceus)ژاپنی نوجوان
بچه ــتند (8). هس روزانه نمونه تغذیه کننده بطور آن ها چند (16)، هر

... تاثیرفتوپریود  بررسی
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تاریکی ــرایط در ش را ــتر بیش تغذیهاي فعالیتهاي حاضر ــیپ ماهیان ش
بر بچه صورت گرفته ــه بررسیهاي و مقایس نتایج بطوریکه د اد ند ــان نش
تاریکی روشنایی و شرایط در غذادهی) از بعد و (قبل 41 روزه ماهیان
نشان ٪95 اطمینان ــطح س در واریانس یکطرفه و آنالیز ــتفاده از اس با
که ند ارد وجود گروه بین دو وزن ــر نظ از معنیداري اختالف ــه ک داد
آنها نگهداري شرایط بود ن میتواند یکسان آن دالیل جمله ــاید از ش
جد اسازي یکم و و چهل روز از پس ــد . باش ــات آزمایش ــروع از ش قبل
اختالف مجزا، بطور ــنایی روش و تاریکی ــرایط ش در نگهداري آنها و
رشد بچه وزنی و مقایسه که گونهاي گرد ید به نمایان ــد ،  رش وضعیت
روشنایی ــرایط تاریکی و د ر ش روزه 62 55 و ،48 در روزهاي ماهیان

یکطرفه و در ــس آنالیز واریان از ــتفاد ه اس با غذادهی) ــد از و بع ــل (قب
است. را نشان داده اختالف معنی دار اطمینان ٪95، سطح

در نور به ــیت الروها حساس خاویاري، ماهیان ــاي مختلف در گونهه
روي گونه شد ه انجام ــت. در آزمایشات اس متفاوت مختلف تکامل مراحل
که گردید مشخص تغذیه فعال مرحله ــروع ش تا تفریخ مرحله از چالباش
الرو ها و بازماند گی نموده کند را اند امها تمایز و خورشید رشد مستقیم نور

میدهد .(3). کاهش توجهی قابل مقدار به را
عکس و ــد رش تأخیر خصوص د ر (18 ــکاران( Simensen و هم
ــبت نس Atlantic salmon و Atlantic halibut ماهیان د ر ــل العم
ند نمود ایراز ــوري ن وره یا کاهش د افزایش ر د فوق ــرات تغیی ــه ب

معمولی نور شرایط در که آکواریومهایی
بودند آزمایشگاه

قرار تاریکی کامًال شرایط د ر که آکواریومهایی
داشتند

123456

آزمایش(گرم) از قبل ماهیان بچه زنده وزن 13/747/7612/2211/9312/4212/65مجموع

آزمایش(گرم) از پس ماهیان بچه زنده وزن 14/258/2913/1313/5713/9214/36مجموع

(سانتیگراد) آب حرارت 22/222/122/222/722/722/7درجه

لیتر) در گرم آب (میلی در محلول 6/376/956/296/356/336/30اکسیژن

معمولی نور شرایط در که آکواریومهایی
بودند آزمایشگاه

قرار تاریکی کامًال شرایط د ر که آکواریومهایی
داشتند

123456

آزمایش(گرم) از قبل ماهیان بچه زنده وزن 20/4214/4617/6420/9822/4521/65مجموع

آزمایش(گرم) از پس ماهیان بچه زنده وزن 21/6715/5619/5223/6024/3823/31مجموع

(سانتیگراد) آب حرارت 21/521/521/621/921/721/6درجه

لیتر) در گرم آب (میلی در محلول 7/347/277/217/167/167/17اکسیژن

روزه 41 ماهیان بچه بررسی نتایج ـ 1 شماره جدول

روزه 48 ماهیان بچه بررسی نتایج ـ 2 شماره جدول
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معمولی نور شرایط در که آکواریومهایی
بودند آزمایشگاه

تاریکی شرایط کامًال در آکواریومهایی که
داشتند قرار

123456

آزمایش(گرم) از قبل ماهیان بچه زنده وزن 24/5321/1322/8132/5833/4633/98مجموع

آزمایش(گرم) از پس ماهیان بچه زنده وزن 26/8422/8925/0435/6437/2037/12مجموع

(سانتیگراد) آب حرارت 21/922/222/322/722/722/6درجه

لیتر) در گرم آب (میلی در محلول 7/026/986/456/316/326/30اکسیژن

معمولی نور شرایط در که آکواریومهایی
بودند آزمایشگاه

تاریکی شرایط کامًال در آکواریومهایی که
داشتند قرار

123456

آزمایش(گرم) از قبل ماهیان بچه زنده وزن 34/0238/6231/4044/9444/2942/34مجموع

آزمایش(گرم) از پس ماهیان بچه زنده وزن 3731/1734/2845/3250/6548/03مجموع

(سانتیگراد) آب حرارت 21/421/321/221/421/321/4درجه

لیتر) در گرم آب (میلی در محلول 7/687/717/727/767/587/70اکسیژن

ــرایط ش تغییرات ــا ب ــازگاري  س براي را ــدت زمانی م ــی ماه ــه ک
که ــت آن اس از حاکی علمی ــات مطالع ــج نتای . ارد ــاز د نی ــوري ن
ــعه توس ، زندگی  اولیه مراحل  ر د آبزي جانوران  الرو ر د ــمها چش
که میکنند ــا ایف غذا ر گرفتن د را ــی مهم ــیار بس ــش نق و ــه یافت
بطوریکه ــت، اس متفاوت مختلف ــاي ه گونه بین د ر ــی نای توا ــن ای
حضور ــدون ب ــد رن ــان قاد تاسماهی ــه از جمل ــا ه گونه از ــی بعض
روي گرفته ــورت ص ــیهاي  بررس ــن همچنی ــد  نماین ــه تغذی ــور ن
منظور ــه ب ــه ک (Acipenser transmontanus ) ــفید  س ــماهی تاس
ــورت ص ــنایی روش و ــی تاریک ر د ــه طعم ــن گرفت ــزان می ــن تعیی

براي آنها  ــالمون س ماهی ادن د ــرار ق طعمه ــا وجود  ب ــت،  گرف
گرفته سفید ــماهی تاس توسط اي طعمه هیچ ــنایی روش شرایط ر د
ــالمون س ماهی از د عد 3 ــی  ــرایط تاریک ش ر د ــه ر حالیک د ــد نش
میتواند مبین ــر حاض ــی بررس نتایج و مطالب فوق .(5 ) ــد ش گرفته
نبوده نور ــور به حض منوط ــاً ــماهیان صرف تاس تغذیه که ــد باش این
ــرایط در ش و زند گی از مرحله ــن ای آنها در ــه اي تغذی ــت و فعالی
با لذا ــد میباش ــنایی روش ــرایط ش در گرفتن قرار از ــر بهت ــی تاریک
ــت بهبود د ر جه مؤثر ــی گام میتوان ــیعتر وس ــتر و بیش ــات مطالع
کارگاههاي در خصوص ــه ماهیان خاویاري ب بچه پرورش ــاي روشه

روزه 55 ماهیان بچه بررسی نتایج ـ 3 شماره جدول

روزه 62 ماهیان بچه بررسی نتایج ـ 4 شماره جدول
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ماهیان تصویر بچه نگهداري آکواریومهاي تصویر 1ـ

ماهیان بچه طول اندازهگیري 3ـ تصویر

ماهیان تصویر بچه توزین تصویر 2ـ
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... تاثیرفتوپریود  بررسی

شیپ ماهیان ـ میانگین وزن بچه شماره 1 نمودار

شیپ ماهیان بچه وزن میانگین ـ 2 شماره نمودار

و پرورش دوره کاهش ــور بهمنظ خاویاري ماهیان ــرورش پ و تکثیر
برد اشت. هزینهها کاهش
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