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غني شده با  Artemiaurmianaبا ناپلي  Oncorhynchus mykiss)) ثیر تغذيه الرو قزل آالي رنگین كمانأت

 هاي گیاهي بر مقاومت در برابر تنش دما، شوري وكمبود اكسیژن روغن

 

3، ناصر آق1،2اسماعيل كاظمي
* 

 

 گروه شيالت، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه اروميه. 1

 مركز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان سردآبي شهيد مطهري یاسوج. 2

 پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزي، دانشگاه اروميهگروه تکثير و پرورش آبزیان، . 3

 

 چكیده

و به كااه    ثير قرار دهندأتحت ترا آبزیان پرورشي هاي رفتاري و فيزیولوژیک د فعاليتنتوان هاي غير حاد مياسترس

ري . آرتمياي غني شده با مواد مغذي ضارو دنسرعت رشد و همچنين كاه  توليد منجر شو ،مقاومت در برابر بيماري

-در برابر تن  هاي محيطي و بيمااري اسيدهاي چرب بلند زنجيره جهت افزای  رشد و درصد بقا و مقاومت  خصوصاً

ثير تغذیاه الرو قازآ آالي   أهاي عفوني در گونه هاي مختلف آبزیان مورد استفاده قرار گرفته است. در ایان تحقياق تا   

هااي گيااهي بار مقاومات در     شده با روغان غني  Artemiaurmiana ( با ناپليOncorhynchus mykissرنگين كمان )

تيمار مختلف و باا   6هاي محيطي دما، شوري و كمبود اكسيژن مورد بررسي قرار گرفت. آزمایشات در قالب  برابر تن

 6روز انجام گرفت. الروهاي ماهي قزآ آال از مرحله شروع تغذیه خاارجي در قالاب    11سه تکرار در هر تيمار به مدت 

( نااپلي غناي شاده باا روغان      3غني شده با روغن مااهي، )  ( ناپلي2( غذاي كنسانتره تجاري، )1غذایي شامل ) تيمار

( ناپلي تاازه تخاگ گشاایي شاده     6( ناپلي غني شده با روغن سویا و )5با روغن كلزا، ) ( ناپلي غني شده4آفتابگردان، )

 25و  21ومت الروها در برابار اساترس هااي حرارتاي )    تغذیه شدند. نتایج تحقيق نشان داد تفاوت معني داري در مقا

(، باين  ppm 5ميلاي گارم درليتار( و اساترس كمباود اكسايژن )       21و  15، 11درجه سانتي گراد(، استرس شوري )

جز در یک مورد( مربوط باه  تحت كليه استرس هاي اعماآ شده ) تيمارها وجود دارد. باالترین درصد بازماندگي الروها

كه بطور معني داري نسبت به الروهاایي كاه غاذاي     از ناپلي غني شده با روغن كلزا تغذیه كرده بودند تيماري بود كه

كنسانتره مصرف كرده بودند باالتر بود ولي در اكثر موارد با الروهایي كه از آرتمياي غني شده با روغان مااهي تغذیاه    

 . رده بودند اختالف معني دار نداشتك

 

 تغذیه آغازین، آرتميا، غني سازي، استرس هاي محيطي قزآ آال، واژگان كلیدي:
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 . مقدمه1

شامار   تهيه غذا مهمترین فرایند در پرورش آبزیان باه 

% كال  61-31مي آید و هزینه آن به طور معموآ بين 

و سااخت  هزیناه هااي سيساتگ هااي پارورش مااهي      

اكبااري و همکاااران، پوسااتان را تشااکيل مااي دهااد )

ماهيان كه از بحراناي تارین و   (. در پرورش الرو 1336

ليااد بسااياري از  حساااس تاارین مراحاال در چرخااه تو

مين غذا باا  أهاي ماهيان است اصلي ترین مساله تگونه

الرو ماااهي كيفياات باالساات كااه بااه راحتااي توساا  

(. از طرفي غاذاي  1331گدارد، پذیرفته و هضگ شود )

الروي گرانترین غذاي مورد استفاده در آبازي پاروري   

چناد نسابت باه غاذاهاي دوره      هر مي شودمحسوب 

پرورش به مقدار كمتري مورد استفاده قرار ماي گيارد   

(Halver and Hardy, 2002  تکثير و پرورش مااهي .)

قاازآ آالي رنگااين كمااان در ایااران بخاا  مهمااي از  

 صنعت آبزي پروري را به خاود اختصااد داده اسات.   

ورش هاي تکثير و پار سفانه امروزه در بيشتر كارگاهأمت

این ماهي تلفات الروي باال مشااهده ماي شاود كاه از     

نظر اكثر كارشناسان یکي از دالیل اصلي آن به تغذیاه  

هااي  بناابراین اساتفاده از روش   آغازین مربوط اسات. 

مختلف براي كاه  تلفاات و تولياد الروهااي مقااوم     

موجاودات زناده ریاز باه      ضروري به نظار ماي رساد.   

ان غاذاي الروي باراي   خصود زئوپالنکتون ها به عنو

       برخااي از گونااه هاااي ماهيااان مااورد اسااتفاده قاارار   

از بين این موجاودات نااپليوس آرتمياا باه      مي گيرند.

دليل داشتن مزایایي همچون دسترسي به آن در طوآ 

داشتن ارزش غذایي بااال و امکاان بهباود ارزش     ساآ،

به ميازان   غذایي آن از طریق تکنيک هاي غني سازي،

ري نسبت به سایر غذاهاي زناده ماورد اساتفاده    بيشت

(. با وجود كيفيات  Leger et al.,1986قرار مي گيرد )

غذایي باالي آرتميا از نظار ميازان پاروت،ين، تركياب     

 اسيدهاي آمينه، چربي كل و تركيب اسيدهاي چارب، 

ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع بلناد زنجياره در آن   

غني سازي آرتميا باا   با استفاده از تکنيک پائين است.

روغن ماهي مي توان ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع 

 يبلند زنجيره را در آن افزای  داد. استفاده از آرتمياا 

  الروهااا و بچااه ماهيااان   غنااي شااده جهاات تغذیااه  

هاااي غياار اختصاصااي مقاوماات عمااومي در مکانيسااگ

 هاا، ماهيان تقویت یافته و مقاومت آنها در برابر بيماري

               لي و تااان  هااااي محيطاااي افااازای    باااد شاااک 

 ;Gapasin et al., 1998; Lim et al., 2002) مي یابد

Noori et al., 2005   بعضي از ماهي ها مانناد مااهي .)

قادر به طویال ساازي زنجياره     قزآ آالي رنگين كمان

كربناه   13كربني و غير اشباع سازي اسيد هاي چرب 

 22و  21اي چارب  خصوصآ اسيد لينولنيک به اسيده

ایکاوزا پنتانوئياک    خصوصااً  n-3سري  HUFAكربنه 

 Webster etاسيد و دكوزا هگزانوئيک اسيد هساتند ) 

al., 2002  توانااائي ساانتز .)EPA وDHA  از اساايد

لينولنيااک در ماااهي قاازآ آالي رنگااين كمااان بااه    

متخصصين تغذیه اجاازه سااخت جياره هااي غاذایي      

وي اسيد لينولنيک حاوي روغن هاي گياهي ارزانتر حا

)مانند روغن بذر كتان( به جاي اساتفاده از روغنهااي   

 DHAو EPAهااي دریاایي كاه غناي از     گرانتر مااهي 

 ,.Loveel., 1988; Webster et alهستند را مي دهد )

(. آزمای  مقاومت در برابر تان ، باا قارار دادن    2002

الروها در معرض وضعيت نامتعادآ فيزیکي، شايميایي  

        سااتي و در یااک دوره زماااني كوتاااه انجااام    و یااا زی

(. باا بررسااي مياازان  Ako et al., 1994) ماي گياارد 

ثير مواد أبازماندگي الروها در مقابله با تن  مي توان ت

غذایي آزمایشي را در ایجاد مقامت در برابر تن  و در 

و  Gapasin نهایت كيفيات الروهاا را مشاخم نماود.    

غني سازي غذاي زنده باا  اثر  1993همکاران در ساآ 

روي خامااه ماااهي   Cاساايدهاي چاارب و ویتااامين   

(Chanoschanos)   و نق  آنها را در افزای  مقاومات

و همکااران در   Ashrafبچه ماهيان در برابار تان  و   

اثر غذاي غني شده با اسايدهاي چارب را    1993ساآ 

بر ميزان بازماندگي و تن  در برابار شاوري در مااهي    

( مورد بررساي قارار   Menidiaberyllina) سيلور ساید

 ,.Ashraf et al., 1993; Gapasin et alدادنااد )

1998.) 

Piedecausa ( طي بررسي2007و همکاران ) هاي خود

در مورد جایگزیني كل روغان مااهي باا روغان هااي      
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گياهي شامل روغن هاي سویا و باذر كتاان در جياره    

 Diplodus)غااذایي ماااهي ساايگ دریااایي تيااز پااوزه 

puntazzo) هاي % را براي ماهي35، بازماندگي بي  از

ارش تغذیه شده با جيره غذایي حاوي روغن ساویا گاز  

هااي تغذیاه شاده باا     كردند، در حاليکه تلفات مااهي 

روغن بذر كتان بسيار بيشتر از سایر تيمارهاا باود. باا    

هاي تغذیه شده باا  توجه به نتایج به دست آمده ماهي

هااي تغذیاه شاده باا     به مااهي روغن بذر كتان نسبت 

هاي ماهي و سویا حساسيت بيشتري نسابت باه   روغن

 ,.Piedecausa et alشرای  استرس زا نشاان دادناد )  

2006 .)Almaida –Pagan ( طااي 2007و همکاااران )

تحقيقات خود در خصود جایگزیني كل روغن مااهي  

با روغن هاي گياهي شامل روغنهاي سویا و بذر كتاان  

یي ماهي سيگ دریایي تيز پوزه درصدهاي در جيره غذا

بازماناادگي بساايار مشااابه بااين تيمارهاااي مختلااف را 

 (.Almaida Pagan, 2007گزارش كردند )

با توجه به فراواني بيشتر روغن هاي گيااهي و هزیناه   

كمتر تهيه آنهاا در مقایساه باا روغان مااهي و لازوم       

ها جهت معرفي به صنعت بررسي اثرات این نوع روغن

زي پروري، در این تحقيق جاایگزیني روغان مااهي    آب

هااي گيااهي تولياد داخال )روغان      وارداتي باا روغان  

آفتابگردان، ساویا و كلازا( در مرحلاه اوآ تغذیاه الرو     

ماااهي قاازآ آال از طریااق غنااي سااازي ناااپلي آرتميااا 

و با گروه كنتارآ كاه    اروميانا مورد بررسي قرار گرفت

بودناد از نظار   غذاي كنسانتره تجااري مصارف كارده    

 هاي محيطي دماا، ميزان مقاومت الروها در برابر تن 

 شوري و كمبود اكسيژن مقایسه شدند.

 

 ها. مواد و روش 2

در ایاان تحقيااق بااراي پاارورش الرو ماااهي قاازآ آال از 

ليتار اساتفاده    111حوضچه هاي پلي اتيليني با حجگ 

ليتر آبگياري گردیاد و باراي هار      55شد. هر حوضچه 

ليتر در دقيقه برقرار شاد.   2ان آب با دبي حوضچه جری

درجاااه  5/14 ± 6/1باااا دمااااي  آب ماااورد اساااتفاده

ميلي گرم در ليتر و  3±5/1سانتيگراد، اكسيژن محلوآ 

3/1± 55/5=pH تعداد  مين گردید.أاز یک چاه عميق ت

ميلاي   111قطعه الرو قزآ آال )باا مياانگين وزن    511

 به هر حوضاچه  ایيگرم( در سه تکرار براي هر تيمار غذ

 منتقل شدند. 

سيست آرتميا اروميانا طبق روش هاي استاندارد پوسته 

(. Sorgeloos, 1986زدایااي و تخااگ گشااایي شاادند ) 

هاي غناي ساازي ماورد اساتفاده حااوي      سوسپانسيون

باراي   روغن هاي ماهي، كلزا، ساویا و آفتاابگردان باود.   

م مقادار یاک گار    هاا تهيه هر كدام از این سوسپانسيون

ميلي  111گرم از روغن هاي مورد نظربه  11لسيتين و 

درجه سانتيگراد افزوده شد و به مدت  41ليتر آب ولرم 

الکتریکاي مخلاوط گردیاد تاا باه       دقيقه با همازن  11

ن صورت كامال همگن درآیند. ذرات چربي سوسپانسايو 

هاي آماده شده توس  یک ميکروساکو  ناوري مجهاز    

رج اندازه گيري شادند تاا   به ميکرومتر چشمي و الم مد

 31اطميناان شااود كااه قطار ذرات چربااي كااوچکتر از   

ميکرومتر هستند. ساپ  مقادار دو ميلاي ليتار از هار      

باه ازاي   كدام از سوسپانسيوهاي غني سازي آماده شده

سازي حاوي غني     هايهزار ناپلي به مخروط 211هر 

و ناپلي هاي تازه تخگ گشایي شاده اضاافه    ppt 33آب 

 ساعت ادامه یافت.   12. عمل غني سازي به مدت شد

در این تحقيق اثر ش  تيمار غذایي بر الروهااي قازآ   

از نظار   ( Oncorhynchs mykiss) آالي رنگين كماان 

 ثير بر مقاومات در برابار تان  هااي محيطاي دماا،      أت

شوري وكمبود اكسيژن مورد آزمای  قرار گرفات كاه   

 عبارت بودند از :

شاهد(: غذاي كنساتره تجاري مخصاود   تيمار اوآ )تيمار

 الرو قزآ آال تهيه شده از شركت چينه

 تيمار دوم: آرتمياي غني شده با امولسيون روغن ماهي

تيمااار سااوم: آرتمياااي غنااي شااده بااا امولساايون روغاان  

 آفتابگردان

 تيمار چهارم: آرتمياي غني شده با امولسيون روغن كلزا

 ولسيون روغن سویاتيمار پنجگ: آرتمياي غني شده با ام

 تيمار ششگ: آرتمياي تازه تخگ گشایي شده )غني نشده(

 مقدار غذاي روزانه الروها با توجه به وزن متوس  آنهاا، 

% 5/12از روز اوآ الاي پانجگ بار حساب      1براي تيمار 

% وزن 12وزن بدن و از روز ششگ الي دهاگ بار حساب    
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ب بر حسا  بدن و براي سایر تيمارها از روز اوآ الي دهگ

% وزن خشک ناپليوس آرتمياا محاسابه و در اختياار    6

مين زماان كاافي باراي    أالروها قرار گرفت. به منظور تا 

الروها جهت تغذیه، جریان آب در هر وعده غاذایي باه   

مدت نيگ ساعت قطع شده و غذاي مورد نظر در اختيار 

هر گروه قارار گرفات. غاذادهي الروهاا در طاوآ دوره      

 21و  15، 14، 11، 3سااعات  باار در روز در    5پرورش

انجام گرفت. در طوآ ده روز تحقيق، هر روز صبح قبال  

از شروع تغذیاه، ابتادا تلفاات احتماالي الروهاا در هار       

حوضچه شمارش شده وپ  از خاارج كاردن الروهااي    

        ماارده از حوضااچه هااا برنامااه روزانااه تغذیااه شااروع    

 گردید.مي

 11تيماار )  مااهي از هار   31براي این منظاور تعاداد   

ماهي از هر تکرار( در سه مرحله بطور تصاادفي صايد   

شده و بترتياب باه درون حوضاچه هااي تمياز دیگار       

اكساايژن منتقاال گردیدنااد.  ppm 5حاااوي آب داراي 

ها هر ساه  هاي غير طبيعي و تلفات ماهيعک  العمل

ساعت تا پایان روز چهاارم   12ساعت در روز اوآ و هر 

 و ثبت شدند.مورد بررسي قرار گرفته 

 11ماهي از هر تيماار )  31براي این منظور نيز تعداد  

در سه مرحله بطور تصاادفي صايد    ماهي از هر تکرار(

شده و بترتيب به حوضچه هاي حااوي آب باا شاوري    

ميلي گرم در ليتر انتقاآ و ميزان تلفات  21و  15، 11

هر ش  ساعت یکبار در روز اوآ و در روزهاي بعد تاا  

سااعت یکباار بررساي و ثبات      12دوم هار   پایان روز

 شدند.

در  ماهي از هر تکرار( 11ماهي از هر تيمار ) 31تعداد 

سه مرحله بطاور تصاادفي صايد شاده و بترتياب باه       

 31و  21،25 حوضااچه هاااي حاااوي آب بااا دماهاااي 

درجه سانتيگراد انتقاآ و ميزان تلفات هار شا  عات    

ن روز دوم یکبار در روز اوآ و در روزهاي بعاد تاا پایاا   

 ساعت یکبار بررسي و ثبت شدند.  12هر 

 SPSSبراي تجزیه و تحليل آماري داده ها از نرم افازار  

 oneآزمون آنااليز واریاان  یاک طرفاه )     (،15)نسخه 

way ANOVA   استفاده شد و مقایساه مياانگين داده )

( انجاام و ميازان   Duncanها با كماک آزماون دانکان )   

درصاد تعياين    95تمااد  اختالف معني دار در ساطح اع 

 گردید.  

 

 . نتايج3

نتااایج مياازان بازماناادگي الروهاااي تحاات تاان  در   

ارائاه   1درجه سانتي گراد در جدوآ  25و  21دماهاي 

شده است. همانطور كه مالحظاه ماي شاود در دمااي     

درجه سانتي گراد الروهاي تغذیاه شاده باا نااپلي      21

درصااد  65/99± 34/1غنااي شااده بااا روغاان كلزابااا  

ترین مقاومت و الروهاي تغذیه شده با ناپلي غناي  بيش

درصد بازماندگي  65/91±35/11با  شده با روغن سویا

كمتاارین مقاوماات را نشااان دادنااد. اخااتالف درصااد  

روغان آفتاابگردان و روغان     بازماندگي بين تيمارهااي 

. در (P<15/1)ها معني دار مي باشاد  با بقيه گروه كلزا

ز تيمار روغان كلازا باا    درجه سانتي گراد ني 25دماي 

درصد بازماندگي كمترین تلفات را در  54/15±12/35

برابر استرس داشته بطوریکاه باا كلياه تيمارهاا بجاز      

تيمااار روغاان ماااهي داراي اخااتالف معنااي دار اساات 

(15/1>P).  درجاه ساانتي گاراد تماامي      31در دماي

 الروها در كليه تيمارها تلف شدند.

هاي تيمار روغن مااهي  ، الروppt11در استرس شوري 

درصاد بازمانادگي بيشاترین مقاا      111و روغن سویابا 

ومااات و الروهااااي تيماااار غاااذاي كنساااانتره باااا   

درصد بازماندگي كمترین مقاومات را   41/19±69/59

نشان دادند. بين تيمارهاي تغذیاه شاده غاذاي زناده     

)غني شده و غني نشده( اخاتالف معناي داري وجاود    

ي آزمایشي باا تيماار غاذاي    نداشت ولي كليه تيمارها

 كنسانتره داراي اختالف آماري معني دار بودند.

 الروهاي تيمار روغان كلازا   ppt 15در استرس شوري 

درصد بازماندگي بيشترین مقاومات   59/95± 65/3با 

و الروهاااي تغذیااه شااده بااا غااذاي كنسااانتره بااا      

درصد بازماندگي كمترین مقاومات را   31/21±15/56

مار روغن كلازا باا كلياه تيمارهاا بجاز      نشان دادند. تي

تيمارهاي روغن ساویا و آرتميااي غناي نشاده داراي     

 .(P<15/1)اختالف آماري معني دار بود 
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الروهاي تيمار روغن كلزا باا   ppt21در استرس شوري 

درصد بازماندگي بيشترین مقاومات و   55/31±69/51

الروهاااي تغذیااه شااده بااا غااذاي كنسااانتره بااا       

رصد بازماندگي كمترین مقاومات را  د 44/31±31/19

نشان دادند اختالف آماري معني داري بين تيمار كلازا  

و تيمارهاي روغن مااهي، روغان ساویا و نااپلي غناي      

نشااده دیااده نشااد درحاليکااه تيمااار روغاان كلاازا بااا  

تيمارهاي غذاي كنسانتره و روغن آفتابگردان اخاتالف  

 .(P<15/1)آماري معني دار دارند 

نشاان داد كاه    از استرس كمبود اكسيژننتایج حاصل 

تفاوت معني داري در ميزان بقاء در تيمارهاي مختلف 

. باالترین درصاد بازمانادگي در   (P<15/1)وجود دارد 

تيمار روغن كلزا دیاده شاد كاه باا تيمارهااي غاذاي       

كنسانتره و ناپلي غني نشاده داراي تفااوت معناي دار    

 بود.

 
 11وهاي قزآ آال به استرس هاي محيطي در روز درصد بقا و مقاومت الر .1جدوآ 

 
 استرس

گروههاي 

 آزمایشي

درجه  21دما 

 سانتي گراد

درجه  25دما 

 سانتي گراد

ميلي  11شوري 

 گرم در ليتر

ميلي  15شوري 

 گرم درليتر

ميلي  21شوري 

 گرم در ليتر

كمبود اكسيژن 

ppm5 

 b29/5±55/94 c46/33±11/15 b41/19±69/59 c31/21±15/56 b14/31±31/19 ab11/5±629/91 1تيمار 

 b43/3±35/92 a93/25±12/32 a11/±111 b39/13±55/36 a53/23±41/44 bc33/4±921/95 2تيمار 

 a34/1±44/99 b63/42±63/63 a33/5±11/93 b53/14±44/33 b22/31±11/32 c16/3±593/95 3تيمار 

 a34/1±65/99 a54/15±12/35 a65/2±14/99 a65/3±59/95 a55/31±69/51 c15/2±13/99 4تيمار 

 b35/11±65/91 c93/32±11/15 a11/±111 ab49/3±44/93 a44/35±35/41 c41/1±551/95 5تيمار 

 b54/5±44/93 c64/35±63/15 a32/1±65/99 ab24/6±33/93 a53/23±22/43 a21/15±21/91 6تيمار 

 

هاي برخي از اسيدهاي چرب مهگ در جيرهمقادیر 

ن در بافت ماهي قزآ آال در پایان غذایي و همچني

ارائه شده است.  4و  3دوره پرورش بترتيب در جداوآ 

هاي غذایي اسيدهاي چرب در جيره باالترین غلظت

ترتيب مربوط به اول،يک، پالميتول،يک، لينول،يک، ب

ایکوزاپنتانوئيک و است،اریک اسيد بود در حاليکه در 

رتيب مربوط به بافت الرو قزآ آال در كليه تيمارها بت

اول،يک، لينول،يک، لينول،يک، است،اریک و 

در غذاي  EPAدكوزاهگزانوئيک اسيد بود. ميزان 

كنسانتره بطور معني داري پایينتر، در حاليکه ميزان 

DHA  در غذاي كنسانتره بطور معني داري بيشتر از

در ناپلي غني  EPAسایر تيمارها بود. بيشترین ميزان 

دیده شد كه بطور معني داري شده با روغن ماهي 

هاي بيشتر از ميزان آن در تيمارهایي بود كه با روغن

در ناپلي  DHAگياهي غني سازي شده بودند. ميزان 

هاي گياهي غني نشده و ناپلي هاي غني شده با روغن

 صفر بود.
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جاري )مقادیر هر اسيد چرب بر حسب درصد از كل ميزان برخي اسيدهاي چرب مهگ در جيره هاي غذایي آزمایشي و در غذاي ت .3جدوآ 

 اسيدهاي چرب است(

 

 
درصد اسيدهاي چرب مهگ در بافت ماهي قزآ آال تحت تيمارهاي مختلف غذایي در پایان دوره پرورش )مقادیر هر اسيد چرب بر  .4جدوآ 

 ل اسيدهاي چرب است(حسب درصد از ك

 

 

 

 

 نوع غذا

 

غذاي كنسانتره 
sft00 

ناپلي غني شده 

 با روغن ماهي

 

ناپلي غني شده 

با روغن 

 آفتابگردان

ناپلي غني شده 

 با روغن كانوال

 

ناپلي غني شده 

 با روغن سویا

 ناپلي غني نشده

اسيد 

 چرب
C18:0 

 
13/1±33/2 b 22/1±55/4 cd 61/1±54/4 cd 14/1±11/4 c 11/1±14/4 c 52/1±91/4 d 

C18:1n9 

 
12/1±35/16 a 22/1±31/15 ab 65/1±16/13 ab 35/1±51/21 c 16/1±34/15 ab 13/1±25/13 ab 

C18:1n7 

 
11/1±11/1 a 53/1±39/11 bc 45/2±59/11 bc 33/1±56/11 bc 21/1±16/9 b 41/1±53/12 c 

C18:2n6 

 
12/1±61/26 d 91/1±33/4 a 91/1±93/9 c 55/1±45/3 c 52/1±19/9 c 15/1±21/6 b 

C18:3n3 

 
16/1±93/3 cd 11/1±24/2 a 31/1±21/3 bc 24/1±49/3 bcd 14/1±55/2 ab 11/1±13/3 bc 

C20:4n6 

 
11/1±11/1  a 19/1±41/1 bc 21/1±42/1 bc 14/1±36/1 bc 12/1±26/1 b 14/1±56/1 c 

C20:5n3 

(EPA) 

 

16/1±53/1 a 14/1±55/6 c 54/1±56/5 b 24/1±34/4 b 16/1±33/4 b 41/1±63/6 c 

C22:6n3 

(DHA) 

 

11/1±12/1 c 11/1±65/1 b 11/1±11/1  a 11/1±11/1  a 11/1±11/1  a 11/1±11/1  a 

 C18:0 C18:1n9 C18:2n6 C18:3n3 C20:4n6 (EPA) (DHA) تيمار

1 64/1±13/5 a 12/2±59/19 a 13/2±61/16 d 19/1±11/2 a 21/1±94/1 a 11/1±53/1 a 44/1±25/2 a 

2 34/1±96/5 a 21/2±66/19 a 44/1±15/5 a 41/1±31/3 b 22/1±13/1 ab 15/1±93/1 cd 13/1±64/2 a 

3 52/1±31/5 a 91/1±34/21 a 41/1±55/9 bc 54/1±99/3 bc 15/1±13/1 ab 12/1±55/1 b 24/1±25/2 a 

4 95/1±93/4 a 35/1±91/23 b 54/1±33/11 c 24/1±41/4 c 16/1±31/1 c 15/1±15/1 d 56/1±62/2 a 

5 41/1±52/5 a 54/1±41/21 a 53/1±56/3 ab 35/1±53/3 b 11/1±32/1 b 16/1±33/1 bc 19/1±39/2 a 

6 13/1±32/5 a 59/1±39/21 a 51/1±26/3 ab 45/1±51/3 bc 15/1±35/1 b 13/1±91/1 bc 29/1±53/2 a 
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ميلي  11(، شوري Bدرجه سانتي گراد ) 25(، دما Aدرجه سانتي گراد ) 21هاي مختلف اعماآ شده: دما درصد بقا تحت تن  .1نمودار 

 (Fميلي گرم درليتر ) 5(، اكسيژن Eميلي گرم در ليتر ) 21(، شوري Dميلي گرم در ليتر ) 15(، شوري Cگرم در ليتر )

 

 

 . بحث ونتیجه گیري4

ماهي قزآ  حاضر ثابت مي كند كه تغذیه نتایج تحقيق

آالي رنگين كمان با ناپلي آرتمياي تازه تخاگ گشاایي   

هااي   شده و بخصود با نااپلي غناي شاده باا روغان     

گياهي به مقدار زیاد موجب افزای  مقاومت الروها در 

براباار شاارای  تاان  زاي حاصاال از تغيياارات درجااه  

حاارارت آب محااي  پاارورش و كمبااود اكساايژن و    

كه باا نتاایج باه     ،(1رات شوري مي شود )جدوآ تغيي

 1336دست آمده توس  اكبري و همکااران در سااآ   

هااي  . ایشان در طي بررسي اثر ناپليوسهمخواني دارد

آرتميا اروميانا غني شده با اسيدهاي چرب غير اشاباع  

بار مقاومات الرو قازآ آالي     Cبلند زنجيره و ویتامين 

محيطي دما و كمباود  رنگين كمان در برابر تن  هاي 

تغذیه شده باا آرتميااي    اكسيژن دریافتند كه الروهاي

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

  %
گی

ند
زما

با
 

 A تیمار های غذایی

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

 %
گی

ند
زما

با
 

 B تیمارهای غذایی

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

 %
گی

ند
زما

با
 

 C تیمارهای غذایی

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

 %
گی

ند
زما

با
 

 D تیمار های غذایی

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

 %
گی

ند
زما

با
 

 E تیمارهای غذایی

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

 %
گی

ند
زما

با
 

 F تیمارهای غذایی



 كاظمي و آق       …كمان رنگين آالي قزآ الرو تغذیه ريتأث

 

24 
 

درصااد بازماناادگي در  34/91±52/1بااا  غنااي شااده

درجاه ساانتي گاراد( و     24شرای  تن  دمااي بااال )  

درصد بازماندگي در شرای  كمبود اكسيژن باه   1±55

دقيقه، مقاوم ترین الروها در مقایسه باا ساایر    5مدت 

 (. 1336) اكبري و همکاران،  تيمارها بودند

اكثر ماهيان آب شيرین منجمله آزاد ماهيان، بارخالف  

ساازي   طویال  اهيان دریایي قادرت اشاباع زدایاي و   م

-3) اسيدهاي چرب براي توليد ایکوزاپنتان،ياک اسايد  

n21:5( و دكوزاهگزانوئياااک اسااايد )3-n22:6)  را از

-6( و آراشيدونيک اسايد ) n13:3-3لينولنيک اسيد )

n21:4 ( را از لينول،ياااک اسااايد)6-n13:2 دارناااد )

(Halver and Hardy, 2002.)  آزادماهيان همانند قزآ

سااازي و اشااباع زدایااي خااوبي توانااایي طویاال آال بااه

كربناه باه اسايدهاي     13اسيدهاي چرب غيار اشاباع  

كربنه را دارناد   22و  21چرب غير اشباع بلند زنجيره 

كربناه   13باع كه بازتاب وجود اسيدهاي چرب غير اش

 ,.Bell et al) در رژیگ غذاي طبيعاي آنهاا ماي باشاد    

ثير آرتمياي غني شاده باا اسايدهاي چارب     أ(. ت1994

بار   C( و ویتاامين  n-3HUFAغير شباع بلند زنجيره )

هاااي زماناادگي و افاازای  مقاوماات در گونااهرشااد، با

مختلف ماهي و ميگو به كرات در سطح جهان ارزیاابي  

 شده است. 

و  Lim، 2112و همکاااااران  Gapasianتحقيقااااات 

، نشان داد كه سطوح بااالي ویتاامين   1993همکاران 

C باعث مقاومات در برابار    و اسيدهاي چرب مي تواند

تن  و پاسخ ایمني ماهيان در برابار عوامال تان  زا    

بخصود در مراحل نوزادي و جاواني ماهياان گاردد،    

زیارا تااا حاادودي مااي تواننااد از تغيياارات متااابوليکي  

تحميل شده ناشي از تان  جلاوگيري كارده و باعاث     

 Gapasinها گردند )كاه  حساسيت ماهي به بيماري

et al., 1998; Lim et al., 2002   بررساي مقاومات .)

( نشاان ماي دهااد   1الروهاا در ایان تحقياق )جادوآ     

)غني نشاده( نسابت باه     Iاستفاده از آرتمياي اینستار 

مقاومات باه    غذاي كنسانتره تا حدودي باعث افازای  

تن  شده ولي استفاده از آرتمياي غني شده با روغان  

( 5و  4 ، 3 ،2هااي گيااهي )تيمارهااي    ماهي و روغن

مقاومت الروها را بسيار بيشتر افزای  مي دهد، علات  

در  n-3HUFAباادليل فااراهگ بااودن  آن هااگ احتماااالً

غشاي سلولي الروهاسات كاه از لحاای فيزیولاوژیکي     

نها مي شود. نمي توان گفت كاه  باعث بهبود وضعيت آ

كدام یک از اسيدهاي چرب در مقاومات باه اساترس    

مقادیر تماامي آنهاا در    نق  اصلي را دارند زیرا تقریباً

اثر غني سازي افزای  ماي یابناد. باا وجاود ایان، در      

باه عناوان عامال افازای       DHAنتایج سایر تحقيقات 

 ,.Ako et alمقاومت به اساترس اعاالم شاده اسات )    

(. در طااي تحقيقااي آذري تاكااامي در بررسااي   1994

 Artemia urmianaاثارات تغذیاه اي نااپليوس هااي     

درصاد بقاا و مقاومات الرو     بر Cغني شده با ویتامين 

قزآ آال در برابر استرس هاي محيطاي تفااوت معناي    

هاااي تيماااري از نظاار درصااد بقااا و داري بااين گااروه

س كمباود  مقاومت در برابر استرس حرارتي باال، اساتر 

بيشااترین  اكساايژن و اسااترس تااراكگ مشاااهده كاارد.

درصد بقا و مقاوم تارین الروهاا تحات اساترس هااي      

% تغذیه شده با نااپليوس  111محيطي مربوط به گروه 

% آساکوربيل پالميتاات   21با  هاي آرتمياي غني شده

و  Piedecausa(. 1333آذري و همکاااااران، بااااود )

در خصاود  هااي خاود   ( طي بررسي2007همکاران )

جایگزیني كل روغن ماهي با روغن هاي گياهي شامل 

روغن هاي سویا و بذر كتاان در جياره غاذایي مااهي     

( ميازان  Diplodus puntazzoسيگ دریایي تيز پاوزه ) 

هاي تغذیه شاده  % را براي ماهي35بازماندگي بي  از 

با جيره غذایي حاوي روغن بذر كتان گزارش كردند. با 

هاي تغذیه شده باا  دست آمده ماهي توجه به نتایج به

هااي تغذیاه شاده باا     روغن بذر كتان نسبت به مااهي 

هاي ماهي و سویا حساسيت بيشتري نسابت باه   روغن

و تلفااات بيشااتري  شاارای  اسااترس زا نشااان دادنااد 

(. ميرزاخاااني Piedecausa et al., 2006داشااتند )

طي غناي ساازي آرتمياا باا اسايدهاي       1333درساآ 

اع بلند زنجيره در بررساي مقاومات الرو   چرب غير اشب

قزآ آالي رنگين كمان در برابر استرس هاي محيطاي  

pH    و دما دریافتند كه الروهایي كه از آرتميااي غناي

درصااد  9/93± 9/1شااده تغذیااه كاارده بودنااد بااا    



 الري و ابره دري  ...يها ماهواره سنجي ارتفاع اطالعات تلفيق

45 
 

 5/66±5/3پاائين و   pHبازماندگي در شرای  استرس 

باااالتر از  pHدرصااد بازماناادگي در شاارای  اسااترس  

محي  پرورش، مقاوم تارین الروهاا در برابار اساترس     

 .(P<15/1) محااي  بودنااد  pH حاصاال از تغيياارات 

همچنين بيشترین ميازان مقاومات در برابار اساترس     

حاصل از تغيير دماي محي  در الروهاي تغذیه شده با 

آرتمياي غني شده و مخلاوط آرتميااي غناي شاده و     

ر دمااي  درصاد بازمانادگي د   3/55غذاي كنسانتره باا  

)ميرزاخاااني،  درجااه سااانتي گااراد مشاااهده شااد  24

(. در گربه ماهي آفریقایي، حساسيت كماي باه   1333

استرس شوري در الروهاي تغذیاه شاده باا آرتميااي     

% آساکوربيل پالميتاات و عادم تفااوت     21غني شده با

 معنااادار در زنااده ماااني الروهااا گاازارش شااده اساات 

(Merchie, 1997.) ر این موضوع نتایج تحقيق حاضر ب

داللت دارد، از آنجا كه نوسانات دمااي آب در محاي    

هاایي  پرورش ماهي قزآ آالي رنگين كمان در كارگااه 

كه از آب رودخانه استفاده مي كنند زیاد است، تغذیاه  

هااي گيااهي بخصاود    با آرتمياي غني شده با روغان 

روغن كلزا در مدت كوتاهي از دوران آغازین الرو ماي  

بهبود و افزای  مقاومات آن هاا در برابار    تواند موجب 

تن  دما، شوري و كمبود اكسيژن شود و در نتيجه با 

افزای  مقاومت الروها، ميزان بازمانادگي و در نهایات   

بنابراین باراي دساتيابي   ، ميزان توليد افزای  مي یابد

به توليد باال، بهبودي كيفي الروهاي قزآ آال اساتفاده  

هااي گيااهي در مراكاز    وغناز آرتمياي غني شده باار 

تکثير و پرورش ماهي قزآ آالي رنگين كماان توصايه   

 مي شود.

 

 تشكر و قدرداني

بدینوسيله از همکااري ریاسات پژوهشاکده آرتمياا و     

جانوران آبزي دانشگاه اروميه و ساایر پرسانل محتارم    

آن مركز كه در انجام این تحقياق ماا را بسايار ماورد     

 اني مي شود. لطف قرار دادند تشکر و قدرد
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