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پارامترهاي و بقاء ، رشد بر نوري رژيم تاثير
كمان رنگين آالي نورس قزل تغذيهاي الرو

(Oncorhynchus mykiss) 

چكيده
بقاء، فاكتور ، رشد روي بر تاثير فتوپريود تحقيق ماهيان به شمار مي رود. در اين زندگي موثر در محيطي مهم فاكتورهاي يكي از نور
مورد روز مدت ۳۰ ۲۴D/۰L) به , ۱۶L/۸D , ۱۶D/۸L , ۲۴D/۰L ) نـوري تيمار ۴ در تبديل غذايي۳  ضريـب ويژه۲، ، رشـد وضعيـت۱
كه تازه الروهايي از طرح اين در تاريكي هست. ساعات برابر D نوري و دوره سـاعات برابر L تيمارها اين در كه گرفت بررسـي قرار
با سفيد از نور براي بررسي بود. ميلي گرم ۱۱۲/۲۸ دوره، شروع در الروها متوسط شد. وزن استفاده بودند كرده جذب را زرده كيسه
داد نشان طرح نتايج داده شدند. پرورش تانكر هر در الرو با تراكم ۲۰۰ در تانكرهاي ۴۰ ليتري الروها شد . استفاده ۳۰۰ Lux شدت
.(p<۰/۰۵ ) بود دار معني (FCR)غذايي ضريب تبديل ، وضعيت فاكتور ، طول ، روي وزن بر نوري رژيم مختلف تيمارهاي تاثيـر كـه
۲۴L نوري تيمار رشد در باالترين نبود. معني دار پرورش دوره طول در تيمارها بين در (SGR ويژه( رشد و بقاء پارامترهاي تغييرات

بود. طرح ديگر نتايج از تيمارها ساير به نسبت ۲۴L در تيمار درصدي ۱۸-۳۰ رشد افزايش شد. مشاهده
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The effects of photoperiod on the growth, survival and feeding parameters in the rainbow trout (Onchorynchus 
mykiss) Larvae

By: E. H. N. Geramy.,A. J. Irani, Artemia Research Institute, Urmia University. Urmia
Light is one the important and effective environment factor in fish life. In this research, effects of photoperiod were 

studied on growth, survival, condition factor, specific growth rate and food conversion rate in 4 photoperiod treatments 

(24L/0D, 16L/8D, 16D/8L, 24D/8L) for 35 days. In this study larvae immediately after yolk sac absorption are used. 
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The average weight of larvae was 112.28 mg at the beginning of experiment. Larvae were reared at the density 200 

larvae in 40-liter tanks. The result showed that photoperiod treatments have significant effects on the weight, total 

length, condition factor and food conversion rate (p<0.05). Whereas survival and specific growth rate in different 

treatments did not show significant difference. The growth rate, total length and condition factor in the 24D/0L and 

16L/8D treatments were significantly lower (p<0.05) than in the 24L/0D and 16D/8L treatments. Comparison of the 

16L/8D and 16D/8L treatment showed that visual feeding period in trout larvae is very important. The highest growth 

was observed in 24L and 16D treatment. The growth rate in 24L treatment was 30% higher in compare to other 

treatment.
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روشها و مواد
فصل ــارج از خ حاصل تكثير ــرح ، اين ط در ــتفاده اس مورد ــاي الروه
آبزي جانوران آرتميا و تحقيقات مركز در ــان كم آالي رنگين ــن قزل مولدي
فعال تغذيه شروع و زرده جذب كيسه از الروها پس بودند. اروميه ــگاه دانش

منتقل تانكر هر در الرو ۲۰۰ ــم تراك با ليتري، ۳۵ ــاي تانكره به ــه بالفاصل
تأمين ميشد. تكثير سالن چاهي در نزديكي از استفاده مورد شدند(۹). آب
متري ۱ در فاصله ــفيد، س با نور وات حبابي ۲۵۰ المپ هاي از اين طرح در
تانكرها در باالي تيمارها تنظيم براي ــكي ــتيك مش پالس از و تانكرها باالي
غذايي جدول به ــه با توج به طور روزانه الروها ــد(۱۰). تغذيه ش ــتفاده اس
مهاباد ميالد غذايي ــركت ش آغازين غذاي با درجه حرارت آب با ــب متناس
۱۱۲/۲۸ حدود مطالعه ــروع ش در الروها وزني گرفت(۲). ميانگين صورت
نمونه در الروهاي كل طول متوسط و وزن اندازه گيري بود. براي ميليگرم
ديجيتالي ترازوي از مي گرفت صورت يكبار روز پنج هر كه ــده، ش برداري
اين از استفاده با ــد. ش ــتفاده اس ±۰/۰۱ دقت كوليس با و ± ۰/۰۰۱ دقت با

جمله(۹): از ديگري پارامترهاي سنجي زيست دوره هر در پارامترها
وضعيت =CFفاكتور W/ L۳

افزايش وزن / ــده ش ــتفاده مقدار غذاي اس غذايي الروها تبديل ضريب
FCR الرو=

SGR = (Ln w۲ - Ln w۱) / (t۲-t۱) * ۱۰۰  رشد ويژه
سنجي، زيست دوره هر در تحليل دادههاي خام تجزيه براي آمد. بدست
آماري برنامه در ــن دانك ــت تس و (ANOVA) ــس يك طرفه واريان ــز از آنالي

شد(۹). استفاده EXCEL منحني از رسم نمودارها و و براي SPSS

نتايج
طول و وزن مورد در دانكن ــت و تس طرفه آناليز واريانس يك ــج نتاي
.(p<۰/۰۵)داد نشان دوره پرورش طول در داري را، معني تغييرات الروها
به ۱۶D ۲۴L و تيمارهاي در ــا الروه ــط متوس وزن كل و طول ــج نتاي
بودند ــتر بيش ۱۶L ۲۴D و تيمارهاي وزن طول و از ــي داري معن ــور ط

.(۱ نمودار )
دوره  در طي ــوري ن تيمارهاي در ــا، الروه وضعيت ــور فاكت ــرات  تغيي
به ــبت نس ۱۶D و ۲۴L تيمارهاي فاكتور در اين و بود معنيدار ــي پرورش
غذايي تبديل ضريب همچنين تغييرات (جدول ۱). بود بيشتر ۱۶L و ۲۴D

و ۲۴D تيمارهاي فاكتور در اين مقدار ــود. معنيدار ب دوره طول در ــا الروه
و ويژه ضريب رشد تغييرات باالتر بود(جدول ۱). ۱۶D ۲۴L و به نسبت ۱۶L

۲۴L تيمار در ويژه رشد مقدار اگرچه نبود معنيدار نوري تيمارهاي بقاء در

مقدمه
محيطهاي در موثر ــي محيط مهم فاكتورهاي از نور
اصلي منبع عنوان خورشيد به نور رود و مي ــمار ش به آبي
.(۱۲) ــت اس مطرح آبي محيطهاي در ــور ن تامينكننده
ــتقيم اهميت مس غير هم و ــتقيم مس صورت به هم ــور ن
مخصوصًا رفتار ماهيان و دارد ــان ماهي زندگي در ــادي زي
زندگي ديگر ــاي جنبهه و آنها روزي ــبانه فعاليتهاي ش
در ماهي جنسي ــيدگي رس ــم ، متابوليس جمله از ماهيان

.(۶) با نور است رابطه
در ماهيان مختلف گونههاي در نور زمان مدت ــر تاثي
نور مدت افزايش طول است. شده اخير بررسي ــالهاي س
باعث همچنين و ــد رش افزايش بهار باعث و ــتان زمس در
از .(۸) شود ماهيان مي در رسيدگي جنسي وقوع كاهش
به بازار محصول عرضه زمان ،كاهش رشد مزاياي افزايش
ــي ماهيان جنس ــيدگي رس از قبل دهي مزرعه محصول و
و گوشت كيفيت كاهش با ماهيان جنسي رسيدگي است.

است. (۱۵). همراه ماهي جمعيتهاي در و مير مرگ
ماهيان  ساير گونه هاي در الرو نور ي رژيم از استفاده
زمان كاهش و ــد رش افزايش و شده استفاده ــالمونيد۴ س

است(۱۱). داشته بر در را دهي محصول
قزل روي الروهاي ــر ب نور ي تاثير رژيم ــا ب رابطه در
ــترس دس در كمي اطالعات ــفانه متاس كمان رنگين آالي
نوري تيمارهاي مختلف تاثير حاضر در مطالعه (۳) است
نورس الرو در تغذيه اي پارامترهاي ــاير س و بقا، رشد ، بر

است. شده بررسي قزل آال
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و... بقاء رشد، بر نوري رژيم تأثير

(جدول ۱). بود باالتر نوري تيمارهاي ساير به نسبت
بحث

.(۱۴) دارد ــود وج ماهي ــد رش و فتوپريود ــتقيم بين مس رابطه ــك ي
ــرات فتوپريود تغيي ــه ب دريايي ــان به ماهي ــبت نس ــيرين ش آب ــان ماهي
زاويه دو از ماهيان رشد بر فتوپريود تاثير موضوع هستند(۱۳). ــاستر حس
که صنوبري۵ غده ــت. اس ــي بررس قابل اي تغذيه و ــرات فيزيولوژيكي تاثي
مثًال است. نوري حساسيت داراي ــت اس گرفته قرار مغز ــتي پش ناحيه در
لومن ۶*۱۰-۴ تقريبا معدل نور ي تغييرات به ــيليورينوس۶ س صنوبري غده
به ماه که است نور ي شدت از بسيار کمتر که ميدهد ــخ پاس مربع بر متر

حالت الرو از تغذيه شيوه تغيير تاثير تحت اساسي طور به الرو رشد شروع
تاثير تحت اتفاق و وقوع اين ــت اس فعال تغذيه حالت به زرده) ــه (كيس دروني
كه است اكتسابي يك رفتار شكار قابليت است. الروها آن بوسيله و ديدن شكار
فرصت نور مدت طول با افزايش و مي گيرد ياد اوليه تغذيه روزهاي طول در الرو

شود(۱۱). گرفته ياد كامال اين رفتار ميشود تا فراهم الرو براي بيشتري
الروها ــد رش نور، مدت طول افزايش با مطالعه ــن اي به نتايج توجه ــا ب
باالتر ۱۶L نسبت به ۱۶D در تيمار البته ميزان رشد است كه شده ــتر بيش
۸ ساعته دوره با مصادف مطالعه الروها در اين تغذيه بود. دوره دار معني و
بنابراين و بود ۱۶L تاريكي تيمار ــاعته ۸ س دوره و  ۱۶D تيمار ــنايي روش
به حالت داخلي از ــهاي تغذي ــريع س تبديل ، فرصت ۱۶D تيمار در ــا الروه
ــد مي رس نظر به ــتند. داش غذا را ــكار ش و ديدن قابليت بهتر هم بيروني و
رژيم تاثيرات ساير نسبت به آال، قزل در الروهاي آن، شكار و غذا ــاهده مش
داد ــان نش نتايج ما مجموع در ــد. باش برخوردار ــتري بيش اهميت از نور ي
اين و گرفت قرار ــوري ن تاثير رژيم آال تحت قزل الروهاي ــد که ميزان رش
هاي سيستم در آساني به ميتواند که محيطي فاکتور يک عنوان به فاکتور
کاهش و تبديل غذايي قابليت افزايش و رشد بهبود متراکم باعث ــي پرورش
افزايش رشد بدست آمده و نتايج به توجه با آن شود. بنابراين ضريب تبديل
اين تيمار براي ، تيمارها ــاير به س ــبت نس ۲۴L تيمار در درصدي ۱۸-۳۰

ميشود. پيشنهاد قزل آال، الرو نورس در تکثير در مراکز رشد افزايش

قدرداني و تشكر
ناصرآق دكتر ــاي آق جناب زحمات از ميدانم الزم ــود خ بر ــان پاي در
ــاير س اروميه و ــگاه آبزي دانش و جانوران ــا آرتمي تحقيقات ــز مرك ــس رئي

كنم. تشكر كردند ياري طرح اين اجراي در را ما كه همكارانم

پاورقيها
1 -Condition factor

2- Special growth rate  

3 - Food conversion rate

4 -Salmonid

5 - Pineal Gland

6 - Silurinus

7 - Parr

8 - Smolt
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نوري مختلف تيمارهاي در آال قزل نورس الرو غذايي در ضريب تبديل و رشد ويژه ، فاكتور وضعيت و مير، مرگ رشد، فاكتورهاي مختلف تغييرات -۱ جدول
(p<۰/۰۵)هستند دار معني اختالف داراي هستند مختلف حروف داراي كه ميانگين ± معيار انحراف پرورشي. دوره طول در




