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چکیده

پژوهشی

در این مطالعه اثرات استفاده از رژیم های غذاا یی مختلذ رذر ماذ ار ذرد راذا وامذاروی دریذای ذ ر
 Pontogammarous meoticusرررسی اا .ماذ ار  1/5وذر وامذاروی ذر رذا ماذا وان ذ لی 7±0/55
مالیمتر ره ظروف آک اری می ره حجم  000سا تی متر مکعب (را حجم آرواری  5/5لاتر) منتقل وردیذا.
واماروی ها ره مات  55روز و ره ما ار  6ا  7درصا را مس کل را رژیم های غاایی اامل ساب زمانذی
پخته ( امار )1؛  00درصا مخمر و  70درصا غاا ساب زمانی ( امار )5؛ 50درصذا مخمذر و  50درصذا
ساب زمانی ( امار )0؛ راور غاادهی ( امار  )5غایه اا ا .تایج این مطالعه شار داد که ما ار لاذا
کل (رالغان و زاد) ،سرعت دو ررارر اار جمعات و رد راا ویژه جمعاتی ره ر معنی داری در امار
 5و  0راشتر ر د ( .)P >0/05اف ایش را مای وزر و راا روزا ه ا در امارهایی که در جارهی غذاایی
مخمر دریافت میکرد ا ره ر معنی داری راشتر ر د ( .)P >0/05امار  0راشترین ضریب بایل غاایی
را داات .تایج این رررسی شار داد که استفاده از مخمر ا ایی می ا ا سذرعت راذا در وامذاروی را
رهب د رخشااه و در ارایط پرورای م رد استفاده قرار وارد.
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مقدمـه
صنعت آر ی پروری در سالهای ا ار راا ف آیناهای دااته و کثار و پرورش ا ذ ا مختلفذی از و ذه هذای آرذ ی در اذرایط
مصن عی رایج وردیاه است .رخش عماه ای از این آر یار در دوره ای از راا د ره غاای ز اه ررای غایه ااز دار ا .رسااری
از منارع غاای ز اه (از جمله رو افر ،آر ماا ،دافنی ،کر سفاا و )...از رژیم غاایی ماهاار پرورای در محاطهای باعی زیست
آ ها (آرهای ا ر و اارین) و ینش ااه و پس از رررسی و مطالعات اولاه زیستی ،پراکنش و روشهذای لاذا مثلذی سذعی در
لاا ا ب ه این م ج دات ااه است (سالک ی سفی .)1070 ،اهمات غایه آر یار را غاای ز اه در ار قای ارزش غاایی ،اف ایش
ضریب رازما اوی ،مقاومت در مقارل ع امل راماری زا ،رهتر اار عم و ر گ و ات مذی رااذا .وامذاروی یکذی از مهمتذرین
غااهای ز اه ر ده که ره صذ رت مسذتقام یذا غاذر مسذتقام در غایذه و پ یذایی جمعاذت ماهاذار اقتصذادی اثاروذاار اسذت
( .)Lavens and Sorgeloos, 1996این و ه ره عن ار منبع غاایی ررای رسذااری از مذاهی هذا از جملذه مرو ماهاذار اویذاری،
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رررسی شار داده است که از  5آمفی پ د
 crassusو  Gammarus aequicaudaکه در س احل جن ری دریای ر وج د دار ا  Pontogammarus maeoticusراشترین
فراوا ی را دااته است ( ;Mirzajani, 2003قلی پ ر .)1000 ،البته سرعت راا ،مالک عاان کنناه ای ررای ا تخاب و ه
پرورای می رااا که اکن ر مطالعهای در این زمانه ارائه شاه است.
Obesogammarus ،Pontogammarus borcea ،Pontogamarous maeoticus

رررسی راا لی  P. maeoticusدر ی 00روز غایه را ساب زمانی پخته در دمای  55درجه سا تی وراد 0/0± 0/1
مالامتر و ارش ااه است (یاوری و همکارار )1080 ،و سرعت راا ویژه این و ه در ارایط ا ری دریای ر حاود
 0/05±0/01ررآورد وردیاه است (.)Soldatova et al., 1986
از آ جا که ررای استفاده کنناه غاای ز اه ،در دستری ر در و ه جا ری ،ح ه وهااری ،راا و لاا مثل آر در ا تخاب
غاای ز اه مهم است (یاوری و همکارار ) 1080 ،و را جه اثرات س دمنا غایه را واماروی ،پرورش و لاا را مای آر حائ
اهمات است .رنارراین در این مطالعه اثرات رژیمهای غاایی مختل رر واماروی دریای ر حت ارایط پرورای رررسی
وردیا.
مواد و روشها
جمع آوری و خالص سازی و تهیه ذخیره اولیه

واماوریها از رخش ساب لات رال س احل جن ری رنار ا لذی رذا مختصذات جغرافاذایی" 07°58'51اذمالی و "50°58'57
غرری در اهری ر ماه  1001از ساحل رنار ا لی سط ری را چشمهی  1مالیمتر رردااذت و رذه آزمایشذواه منتقذل اذا ا.
م هها در مخ ر  100لاتری حاوی ان و ماسه ساحل و آب دریا را ه ادهی مالیم زیر ردایم ممپ مهتاری وهااری اذا ا
( .)Mirzajani, 1997اناسایی وامارویها را استفاده از کلاا ا لس ریمهرهوار دریای ر ( )Birishtin, 1968ا جا اا.
طرح و نحوه انجام آزمایش

جهت عاان ارایط رهانه ررای ا جا آزمایش اثرات رژیمهای مختل غاایی 0 ،پاش آزمایش راحی اا .در ی  0ماه
رررسی اولاه و ی دوره سازواری در آزمایشواه را ا جا پاش آزمایش ما ار غاادهی رهانه روزا ه وامارویها  6ا  7درصا
را مای وز ی عاان اا .در پاش آزمایش دو فاصله مناسب ردهی ررای جل واری از راا جلبک رررسی اا و فاصله ری
ران 70سا تی متر ا  1متر ره عن ار فاصله مناسب عاان اا .پاش آزمایش س اامل عاان درصا مناسب استفاده از مخمر
ر ده و مشخص اا امار  100درصا مخمر جهت رررسی آزمایشواهی ره ا ر کاورت ایجاد ااه در آب مناسب است .را
جه ره تایج پاش آزمایشهای راار ااه ،جهت رررسی اثرات رژیم های غاایی مختل رر واماروی ،سه امار غاایی راحی
وردیا .جهت رررسی أثار رینتهای م ج د در ماسه دریا در غایه وامارویها و همچنان أثاراار رر لاا جلبک ،امار
چهار راور غاادهی ا جا اا.
عااد  55 ±5واماروی ( ر و ماده  )1:1را ماا وان وزر اولاه  1/5 ±0/0ور و را ماا وان لی 7±1مالیمتر ره ظروف
آک اری می ره حجم  000سا تی متر مکعب را رستر انی ره ار فا سه سا تی متر که ا حجم  5/5لاتر آرواری ااه ر د منتقل
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کالکا ،فال ماهی ،واوماهی ،س ف امب ا لی و اگ ماهاار میرااا ( ریک .)1071 ،از پ در وامذاروی مذی ذ ار رذه عنذ ار
مکمل در جاره غاایی ره عن ار جایو ین منبع پرو اانی مرو ماهاار قذ ل آمی ر وذان کمذار (علذ ی یوا ذه1086 ،و،)1085
کپ ر معم لی (مارزاجا ی ،)1087 ،آزاد ماهاذار و هذالاب ت اقاذا ی ا لذس (Moren et al., 2006, Suontama et al., 2007
; )2007استفاده کرد .واماریاه ها همچنان ره دلال دارا ر در مقادیر رامی رتا کارو ن و آ تی اکسااا ت و ا قارلاذت وهذااری
اص غاایی د ره فر زی ده و ره ص رت شک ،غاای ز اه مناسبی ررای پرورش محس ب می ا ا (س داور و همکارار،
.)1085
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محاسبه جمعیت نهایی ،میزان رشد ویژه و زمان دو برابر شدن

جهت ا اازه واری جمعات واماروی لاا ااه از م ر واروف استفاده اا و جمعات هر کرار پس از فاکس اار در فرمالان
 5درصا در دو وروه زاد و رالغان زیر ل پ آزمایشواهی ما اک را درات مایی  X50امارش وردیا .محاسبه ل را استفاده
از ر اف ار متصل ره ل پ ا اازهواری اا .وامارویهای ا ل  5مالیمتر در دسته رنای غار رالغ و رقاه ج و جمعات رالغ
(اکل  )1محاسبه وردیا (. )Satklif, 1992
محاسبه میزان نرخ رشد ویژه جمعیت و زمان دو برابر شدن جمعیت

ما ار رد راا ویژه جمعات ( )Omori and Ikeda 1984و زمار دو ررارر اار جمعات ( )James and Al-khars, 1986را
استفاده از فرم لهای زیر محاسبه وردیا:
K= (Ln Nt – LnN0)/ Δ t
Dt = Ln 2 /K

( Kما ار راا ویژه واماروی Nt ،جمعات هایی واماروی پس از زمار  N0 ،tجمعات اولاه واماروی در آغاز معرفی ره محاط
کشت).
همچنان ما ار اف ایش وزر رار ،سرعت راا روزا ه و ضریب بایل غاایی را استفاده از فرم لهای زیر محاسبه اا
:)and xu, 2006

( Wang

( - Δwما ار اف ایش وزر رار) = فاوت ماا وان وزر ا تهای دوره ره ماا وان وزر ارتاای دوره
سرعت راا روزا ه (مالیور ) = ماا وان وزر ا تهای دوره  -ماا وان وزر ارتاای دوره /مات زمار پرورش
( = FCRضریب بایل غاایی) = اف ایش وزر رار  /مقاار غاای مصرفی
ما ار غاای داده ااه = را مای وزر اولاه × ل دوره پرورش × درصا غاا ره وزر رار

جهت رررسی دقاق لی وامارویها در ی ارایط رررسی و معرفی کشت اولاه از ک لاس را دقت  0/1مالامتر استفاده اا
(صفایی و کامرا ی .)1085،
آنالیز آماری

پس از رررسی رمالاتی و هم ژ اتی ،داده ها را استفاده از آ الا واریا س (یکطرفذه) مذ رد ج یذه آمذاری قذرار ورفذت .متغاذر
مستقل در این مطالعه امارهای آزمایشی (رژیم های غاایی مختل ) و متغار وارسته اا صهای راا وامذاروی رذ د .فذاوت
م ج د در ران ماا وان را استفاده از آزم ر چنا دامنه دا کن را هم مقایسه وردیا .دادههای ره دست آماه از ما ار راذا ویذژه
جمعات ارتاا ره  Arcsin- square rootبایل و سپس آ الا آماری آ ها ا جا اا .ما آ الا ها در سطح معنی داری  0/05رذا
استفاده از ر اف ار  SPSSا جا اا.
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وردیا .وامارویها در  5امار و را  5رژیم غاایی متفاوت اامل ساب زمانی پخته ( امار )1؛  00درصا مخمر و  70درصا
ساب زمانی ( امار )5؛  50درصا مخمر و  50درصا ساب زمانی ( امار )0؛ راور غاادهی ( امار  )5غایه اا ا .فاصلهی
منبع ری  70سا تی متر و اات آر در حا  1000ل کس نظام اا .در ل دوره آزمایش ماا وان دمای آب ±1/06
 50/50سا تیوراد ،ما ار اکساژر محل ل در آب ( )0/08±1/17مالیور در لاتر 8/50± 0/5 pH ،و ا ری  ppt 11±0/5ر د
( ابی.)1085 ،
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رالغان

اکل  .1ا اازههای مختل واماروی پرورای

نتایـج
تایج مرر ط ره ما ار لاا کل ،رد راا ویژه جمعات و زمار دو ررارر اار در قالب سه م دار در اکل  5شار داده ااه
است .هما ط ر که م دارهای  B ،Aو  Cشار میدهنا ،راشترین ما ار لاا کل واماروی (رالغ و زاد) در امار  0را
 058± 05عاد در هر لاتر و کمترین ما ار لاا در امار  1و را عااد  101± 05عاد در هر لاتر مشاهاه وردیا .ا تالف
معنیداری ران امار  5و  0را امارهای  1و  5از ظر ما ار لاا کل وج د داات ( .)P >0/05را این حال ا تالف ران
امارهای  1و  5از ظر ما ار لاا کل معنی دار ب د ( .)P <0/05راشترین ما ار رد راا ویژه جمعات و کمترین زمار
م رد ااز جهت دو ررارر اار در امارهای  5و  0مشاهاه اا که ا تالف معنی داری را امارهای  1و  5داات (.)P >0/05
ا تالف معنی داری از این ظر ران امارهای  1و  5وج د ااات ( .)P <0/05تایج مرر ط ره رررسی اا صهای راا در
جاول  1شار داده ااه است .رر اسای تایج ره دست آماه راشترین اف ایش را مای وز ی در امار  0را ما ار
 5/5±0/0ور و کمترین ما ار اف ایش در امار  1را  1/00±0/55ور ررآورد اا .اف ایش معنی داری از ظر را مای وز ی
در امارهای  5و  0در مقایسه را امارهای  1و  5مشاهاه اا ( .)P >0/05راشترین ما ار ماا وان راا روزا ه 100±6/6
مالیور در روز مرر ط ره امار  0و کمترین  50/6 ±10مالیور در روز مرر ط ره امار  1ره دست آما .هما نا را مای
وز ی ماا وان راا روزا ه ا در امارهای  5و  0ره ر معنی داری راشتر از سایر امارها ر د ( .)P >0/05کمترین ضریب
بایل غاایی مرر ط ره امار  0را 1/5 ±0/08و راشترین مرر ط ره امار 1را  5/0± 1/5ررآورد وردیا.
جاول  .1اثر رژیمهای غاایی مختل ]ساب زمانی پخته ( امار )1؛  00درصا مخمر و  70درصا ساب زمانی ( امار )5؛  50درصا مخمر و  50درصا
ساب زمانی ( امار )0؛ راور غاادهی ( امار  [ )5رر ما ار راا واماروی P. meoticus

اا ص راا /امار
را مای اولاه ( W1ور )
ما ار اف ایش را مای ∆( Wور )
راا روزا ه (مالی ور )
FCR

امار 5

امار 1
1/5

a

1/5

1/00±0/55
50/6±10 a

c

0/81±0/6

c

5/0±1/5 

a

b

85/7±15

1/55±0/56

ارقا شا هوااری ااه را حروف مختل م ان ،ا تالف معنی دار آماری دار ا (آزم ر دا کن .)P>0/05

4

امار 5

امار 0

1/5

1/5

5/7±0/5
60/5±5/5 b

5/5±0/0 
100± 6/6 c
c

a

1/5±0/08

b

1/00±0/15 
b
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B

C

اکل  .5ماا وان لاا ( ،)Aرد راا ویژه ( ،) Bزمار دو ررارر اار  )C( P. meoticusغایه ااه را رژیمهای غاایی مختل
داده ها ( :ماا وان ±ا حراف استا اارد)
در هر ست ر ماا وان های دارای حااقل یک حرف مشاره از ظر آماری ا تالف معنی داری را هم اار ا
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بحث

مز ره ذکر است که بق جاول  ،1امار  5که راا جلبکی را ره همراه داات ،ما ار اف ایش را مای وز ی ،راا روزا ه و
ضریب بایل غاایی معنی دار راشتری را سبت ره امار  1شار داد که احتمامً اای از ارزش ا رژی زایی چرری ذ اره در
دیا مههای مصرفی است (.)Wichard et al., 2007
رررسی ها شار داده که پاروپای  Microcyclops varicansغایه ااه را مخمر ار در مقایسه غایهای را پارامسی و غاای
کنسا تره ماهی دارای راشترین لاا ،رام رین ما ار راا ویژه و کمترین زمار دو ررارر اار جمعات ر ده است
(فرهادیار .) 1000،همچنان رررسی دیوری شار داد که مخمر ار می ا ا جا شان مناسبی ررای مخمر جاری
( )Lanzy PZم رد استفاده در پرورش آر ماا رااا ( البی و همکارار .)1005 ،در این مطالعه کاهش ضریب بایل غاایی در
اثر استفاده از مخمر در جاره مشاهاه ااه ،ممکن است ره علت کمک مخمر در اف ایش هضم و جاب غاا و رهب د کارایی غاا
در دا ل دستواه و ارش واماروی رااا .در این مطالعه مخمر ار ( )Saccharomyces cervisiaeعملکرد معنی داری در
پرورش و ه  P. meoticusدر ارایط آزمایشواهی شار داد و راا ور آ ست که مخمر ار را می ار ره عن ار جایو ین
دیتریت های م رد استفاده قرار داد.
اف ایش فاکت رهای راا و سرعت راا جمعاتی می ا ا ره ا ر غنی ر در مخمر از آ یمها ،کلئ ااهای آزاد و
ویتامانهای وروه  Bو أثار رر اف ایش جمعات ماکرواروا ا های مفاا و راح آ یمهای مختل (آماالز و لاپاز) در دا ل
دستواه و ارش رااا که سبب اف ایش هضم پایری می ا د (.)Lashkarbolouki et al., 2012
ره ر کلی می ار راار داات که و ه  P. meoticusقارلات وهااری و کشت و حمل ارایط محاطی را در ارایط
آزمایشواهی و احتمامً کارواهی دااته و راا و لاا قارل قب لی را را استفاده از مخمر ار دارا می رااا .را این حال عاان
مکا اسم اثر مخمر رر سرعت راا و لاا واماروی اازمنا حقاقات راشتر در آیناه است.
تشکر و قدردانی
وار اوار مقاله رر د مز می دا نا ا از زحمات و حمایتهای دکتر دقاق روحی مسئ ل وقت ایستواه خصصی غایه و
غاای آر یار وارسته ره مؤسسه حقاقات ااالت ایرار واقع در رنار ا لی شکر و قاردا ی ماینا.
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واماروی یکی از ا ا مهم غااهای ز اه ر ده و رس ااری از ماهاار اقتصادی مهم دریای ر (ما نا فال ماهی ،ای ماهی و
ماهاار کالکا) وارستوی غاایی زیادی ره واماریاها دار ا .ما ار پرو ئان و چرری در ماه واماروی ره ر اب راش از  50و 5
درصا ماده شک ر ده و ا غنی از کارو ن ئاا و اساا چرب غار اابا ) (HUFAمیرااا (; Correia et al., 2003
سا آرادی و همکارار .)1085،را جه ره اهمات و کارررد واماروی در آر ی پروری ،در این مطالعه ررای اولان رار اثرات
رژیمهای غاایی مختل رر اا ص های راا واماروی رررسی ااه است .هما ط ر که تایج فاکت رهای راا شار میدها
وج د مخمر می ا ا راعث اف ایش راا این غاای ز اه ا د .همراستا را تایج این مطالعه رررسیهای آر ی پروری شار داده
است مخمر ساکرومایساس سروی یا ( )Saccharomyces cerevisiaرا لاا متار لاتهای مختل م جب اف ایش راح
آ یمهای و ارای و رهب د هضم م اد غاایی ،حریک ساستم ایمنی ،اف ایش رد رقا و هایتاً اف ایش راا در مروهای پرورای
می ا د ( .)Ringo and Birkbeck , 1999رهب د اا صهای راا در اثر استفاده از مخمر می ا ا ره دلال ا جا فعالاتهای
متار لاکی مخمر در دا ل دستواه و ارش رااا ،هما ط ر که رررسی های ا جا ااه روی ماهی حاکی از أثار این مخمر در
القاء سل لهای راح کنناه آ یمهای آماالز و ریپسان جاار روده مرو ماهی رای دریایی ر ده است ( .)Tovar et al., 2004را
این وج د أیاا این م ض ااز ره حقاقات راشتر دارد.

اثرات رژیمهای مختلف غذایی بر سرعت رشد گاماروس...
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