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روند رشد و رژیم غذایی بچه ماهی سوف معمولی
( )Sander luciopercaدر استخرهای خاکی
1

شاهپور غالمی ،1بهرام فالحتکار* ،2ایرج عفتپناه ،1بهمن مکنت خواه

 .1کارشناس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور ،سیاهکل ،ایران.
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
تاریخ دریافت1397/4/22 :

تاریخ تصویب1397/6/19 :

چکیده
اين تحقيق به مدت  45روز در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخاير ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان دکتر يوسفپور سياهکل واقع در استان
گيالن انجام گرفت .در اين مطالعه عادات غذايی بچه ماهيان سوف معمولی تا وزن  1گرمی در  4استخر خاکی  4هکتاری مورد بررسی
قرار گرفت .نمونهبرداری از الرو و بچه ماهيان هر  15روز يکبار انجام شد و در مجموع تعداد  320قطعه بچه ماهی از استخرها صيد و
محتويات شکمی آنها مورد بررسی قرار گرفت .محتويات دستگاه گوارش در بچهماهی سوف معمولی شامل روتيفر ،دافنی ،سيکلوپس و
شيرونوميد میشد .در دوره الروی ،روتيفر و دافنیهای ريز جزو غذای اصلی آن بهحساب آمدند .در دومين دوره نمونهبرداری (روز سیام)،
روتيفر و دافنی از غذاهای اصلی و ناپليوس سيکلوپس از غذاهای فرعی مصرف شده بودند .در پايان دوره آزمايش دافنی ،سيکلوپس و
شيرونوميد جزو غذاهای اصلی محسوب میشدند و روتيفر غذای اتفاقی بود .نتايج نشان داد که بيومس غذای زنده در استخرهای مورد
مطالعه در ابتدای دوره پرورش افزايش ولی در انتهای آن سير نزولی را نشان میدهد .در هر نمونهبرداری ،شاخصهای رشد مثل رشد روزانه
( ،)GRنرخ رشد ويژه ( )SGRو ضريب چاقی ( )CFاندازهگيری شدند .نتايج نشان داد که  GRبا افزايش اندازه و وزن بچه ماهيان در طول
دوره پرورش افزايش داشته است .همچنين کاهش  SGRو  CFدر انتهای دوره تنها به کاهش غذای زنده در استخرها بستگی داشت .بر
اساس مطالعه حاضر میتوان بيان نمود که غذای زنده با اندازههای مختلف در طول دوره آزمايش ،سبب رشد مطلوب ماهيان گرديده و پس
از عبور از مرحله الروی و هم زمان با روند رشد ،تمايل بچه ماهيان به تغذيه از غذاهای زنده با اندازه بزرگ (شيرونوميد و دافنی) افزايش
يافته و بهتدريج از مصرف روتيفرها کاسته شده است .بنابراين توليد غذای زنده از طريق کوددهی و غنی سازی استخرها ،از لحاظ اقتصادی
مقرون به صرفه بوده و می تواند به مديريت بهتر استخرهای پرورش و توليد بچهماهيان سوف با وزن باالتر در زمان کوتاهتر کمک قابل
توجهی نمايد.
واژگان کلیدی :سوف معمولی ،رژیم غذایی ،محتویات روده ،شاخصهاي رشد ،بازسازي ذخایر.

* نويسنده مسئول:

ايميلfalahatkar@guilan.ac.ir :
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 .1مقدمه
ماهی سوف معمولی ) (Sander luciopercaاز
ماهيان مهم و با ارزش دريای خزر بوده که اهميت
زيادی در چرخه اکولوژيک و اقتصاد شيالتی دارد.
سوف معمولی بيشترين ميزان رشد را در بين خانواده
سوف ماهيان دارد (.)Hilge and Steffens, 1996
زيستگاه آن آبهای شيرين داخلی ،نواحی مصبی و
آب لبشور درياها با شوری کمتر از  12قسمت در
هزار میباشد ( .)Koed et al., 2000اين گونه به
آبهای داخلی چندين کشور اروپايی مانند هلند ،ترکيه،
فرانسه ،ايتاليا ،اسپانيا ،سوئد و فنالند و بخشهايی از
آفريقای شمالی (تونس و مصر) نيز معرفی شده است
( .)Hamza et al., 2007پراکنش اين ماهی بهصورت
طبيعی در ايران مربوط به رودخانه ارس و کليه نواحی
ساحلی دريای خزر از آستارا تا رودخانه اترك میباشد
(عبدلی.)1378 ،
پرورش سوف معمولی چندين دهه است که در
تعدادی از کشورهای اروپايی نظير آلمان ،لهستان،
هلند ،مجارستان انجام میگيرد ( Kestemont et al.,
 ،)2007اما عالقه به پرورش اين ماهی در چند سال
اخير افزايش درخور توجهی داشته است .بازارپسندی
باال ،رشد سريع و گوشت با کيفيت از علل عالقمندی
برای پرورش اين گونه محسوب میشود ( Kestemont
.)and Melard, 2000; Falahatkar et al., 2017
اين ماهی در سنين مختلف بهطور اتفاقی و يا انتخابی
اقدام به خوردن انواع مختلف غذاهای زنده مینمايند.
منابع غذايی زنده برای پرورش اين ماهی بهويژه در
مراحل الروی ضروری هستند.
مرگ و مير اوليه الرو در پرورش ماهيان ،يکی از
بزرگترين مشکالت پرورش آبزيان به حساب میآيد و
تحت تأثير عوامل زنده و غيرزنده ،شکار شدن بهوسيله
موجودات ديگر ،گرسنگی ،حمل و نقل و شرايط
نامناسب فيزيکی و شيميايی آب قرار دارد ( Houde,
 .)1987بنابراين میتوان با غذادهی اوليه مطلوب الرو
و نگهداری در محيط مناسب ،مرگ و مير اوليه در
پرورش الروی را کاهش داد .بهطور کلی غذا نقش
مهمی در رشد و نگهداری ،توليد مثل ،مقاومت و
سالمت موجودات زنده ايفا میکند ،بهطوری که با
تغذيه مناسب و شرايط محيطی مطلوب مشکالتی از
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قبيل عدم رشد ،بيماری و کمبود رشد اتفاق نمیافتد.
اطالعات در مورد نيازهای دوران الروی ماهيان سوف
محدود بوده ( )Kestemont et al., 1996و برای
پرورش موفقيت آميز آنها نياز به بهبود تکنيک
پرورش الرو میباشد ،بنابراين مطالعات در زمينه
خصوصيات دوران الروی ،امری مهم و بسيار اساسی
محسوب میشود (.)Baranek et al., 2007
متأسفانه جمعيت اين ماهی به داليل مختلف از
جمله صيد بیرويه و تخريب زيستگاههای تخمريزی با
کاهش همراه بوده ،بهطوری که ميزان صيد سوف
معمولی در چند دهه اخير کاهش شديدی يافته است.
بنابراين توجه ويژهای به امر تکثير و بازسازی ذخاير
آن شده است ،به طوری که همه ساله تعداد زيادی
مولد از درياچه پشت سد ارس صيد و پس از انتقال به
مرکز شادروان دکتر يوسفپور سياهکل به صورت
نيمهمصنوعی مورد تکثير قرار میگيرند ( Falahatkar
 .)et al., 2017الرو بچه ماهيان سوف در استخرهای
خاکی مورد پرورش قرار گرفته و پس از رسيدن به وزن
 1–1/5گرم در منابع آبی مناسب برای بازسازی ذخاير،
رهاسازی میگردند ،اما توجه به کيفيت بچه ماهيان
رهاسازی شده در منابع آبی حائز اهميت است .يکی از
اين موارد در نظر گرفتن کميت و کيفيت تغذيهای اين
ماهی در شرايط نگهداری و پرواربندی در استخرهای
خاکی است تا بتوان با توليد غذای مناسب در استخرها
عالوه بر کاهش زمان پرورش ،بچه ماهی با اوزان
باالتری توليد و رهاسازی نمود .با توجه به اهميت ماهی
سوف بهعنوان يک گونه با ارزش در ايران ،تاکنون
مطالعه دقيقی در مورد تغذيه اين ماهی با غذای زنده
در استخرهای خاکی صورت نگرفته است .بنابراين
هدف از اين تحقيق بررسی رژيم غذايی بچهماهی سوف
معمولی در استخرهای خاکی در مراحل مختلف رشد
تا زمان رهاسازی می باشد.

 .2مواد و روشها
اين تحقيق در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخاير
ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان دکتر يوسفپور واقع
در  32کيلومتری جنوب شرقی رشت و در فاصله 12
کيلومتری شهرستان سياهکل انجام گرديد .يک فصل
پرورش به مدت  45روز در استخرهای خاکی اين مرکز
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جدول  -1نام فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي مورد بررسی در طول مدت پرورش.
تاريخ نمونهبرداری
۹5/1/30
۹5/2/15
۹5/2/30

دمای آب (درجه سانتیگراد)
15/2 ± 1/8
1۹/0 ± 0/2
21/2 ± 3

اکسيژن محلول (ميلیگرم در ليتر)
8/7 ± 0/3
8/8 ± 0/2
7/7 ± 0/1

pH
7/۹ ± 0/3
8/1 ± 0/4
7/7 ± 0/5

شکل  – 1روند تغییرات درجه حرارت آب در طول دوره پرورش بچه ماهی سوف در استخرهاي خاکی.

جهت پرورش بچه ماهيان سوف بهمنظور رهاسازی به
دريا ،حفظ و بازسازی ذخاير ماهيان اختصاص يافت.
در اين تحقيق عادات غذايی الرو و بچه ماهيان سوف
معمولی تا وزن تقريبی يک گرم در چهار استخر 4
هکتاری مورد بررسی قرار گرفت .برای توليد
ارگانيسمهای غذايی ،قبل از آبگيری ،به ميزان  2تن
در هکتار کود گاوی به بستر اضافه و شخم و ديسک
زده شد و پس از آبگيری ،به مقدار  100کيلوگرم
شيرابه کود گاوی به استخرها داده شد و سپس در کل
دوره بسته به ميزان مورد نياز براساس شفافيت آب،
مقدار  200کيلوگرم کود اوره و  100کيلوگرم کود
فسفات به استخرها اضافه گرديد.
بعد از دو هفته و توليد غذای زنده در استخرها،
الروهای  5روزه با تراکم  400000قطعه در هکتار به
استخرها معرفی شدند .پارامترهای فيزيکوشيميايی آب
شامل دما ،اکسيژن محلول و  pHآب استخرها در هر
روز يک بار بهترتيب با استفاده از دماسنج ديجيتالی و
دستگاه اکسی-پی اچ متر ديجيتال ( WTW 340,
 )Weilheim, Germanyاندازهگيری و ثبت شد.
دمای آب استخرهای مورد مطالعه در طول دوره
پرورش با افزايش نسبی همراه بود ،بهطوری که از
 15/2تا  21/2درجه سانتیگراد افزايش يافت .روند
تغيير درجه حرارت آب در طول دوره پرورش در شکل
 1نشان داده شده است .اکسيژن محلول از  7/7تا 8/8
ميلیگرم در ليتر و  pHاز  7/7تا  8/1در طول دوره

پرورش متغير بود (جدول .)1
نمونهبرداری از بچه ماهيان سوف هر  15روز يک
بار با  3تکرار و با استفاده از ترال دستی با دهانه × ۹0
 100سانتیمتر و چشمه تور با اندازه  3ميلیمتر در
سه نقطه ابتدا ،وسط و انتهای استخرها انجام گرديد.
سپس نمونهها در فرمالين  4درصد تثبيت و به
آزمايشگاه منتقل گرديد ( .)Sourina, 1978در
مجموع تعداد  320قطعه بچه ماهی در اوزان متفاوت
جهت بررسیهای الزم جمعآوری شد.
در آزمايشگاه طول و وزن هر ماهی به طور انفرادی
اندازهگيری شده و سپس شکم ماهيان شکافته و
محتويات دستگاه گوارش با ترازوی با دقت  0/01گرم
توزين شدند .فاکتورهای مربوط به رشد شامل رشد
روزانه ( ،)GRنرخ رشد ويژه ( )SGRو ضريب چاقی
يا فاکتور وضعيت ( )CFاز رابطههای زير محاسبه
گرديد:
GR (mg/day) = (Wf - Wi)/T
[SGR (% / day) = 100×[(Ln Wf–Ln Wi)/T
)CF = 100 × (W/L3
در معادالت مذکور  Lطول (سانتیمتر) W ،وزن
(گرم) Wf ،ميانگين وزن پايانی (گرم) Wi ،ميانگين
وزن اوليه (گرم) و  Tتعداد روزهای پرورش میباشد.

برای تعيين فراوانی موجودات بلعيده شده محتويات
شکمی بهصورت جداگانه در زير ميکروسکوپ
( )Nikon, Tokyo, Japanبا بزرگنمايی  ×40مورد
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جدول  -2روند تغییرات بیومس غذاي زنده  ،شاخص شدت تغذیه و فراوانی طمعه در نمونه برداري هاي مختلف.
بيومس غذای زنده در استخر
(گرم در متر مکعب)
51/5 ± 2/5

شاخص شدت تغذيه
()IF
23/6 ± 1/17

روتيفر ،دافنی ريز

۹6/2/15

48/7 ± 0/4

356/2 ± 38/2۹

روتيفر ،دافنی

۹6/2/30

20/3 ± 1/۹

25۹/6 ± 44/5

دافنی ،سيکلوپس،
الرو شيرونوميد

تاريخ نمونهبرداری
۹6/1/30

غذای اصلی

غذای فرعی
ناپليوس،
سيکلوپس

غذای اتفاقی
روتيفر

-

جدول  -3نتایج بررسی شاخص هاي رشد بچه ماهی سوف معمولی در استخرهاي خاکی در طول دوره آزمایش.
تاريخ نمونه برداری
۹6/1/30
۹6/2/15
۹6/2/30

وزن ماهی
(ميلی گرم)
1۹5 ± 4
456 ± 10
1022 ± 45

طول ماهی
(سانتی متر)
2/5 ± 0/21
3/7 ± 0/23
5 ± 0/58

بررسی قرار گرفت .ارگانيسمهای غذايی در روده
شناسايی و سپس شمارش شدند .جهت شناسايی
ارگانيسمهای غذايی از کليد شناسايی معتبر استفاده
گرديد (.)Tsqlolikin, 1995
برای تعيين طعمههای اصلی ،فرعی و اتفاقی از
𝑷𝑵
فرمول  FP = 𝑵𝐈 × 100استفاده شد ( Biswass,
 ،)1993بهطوری که  FPفراوانی طمعه NP ،تعداد
معدههای پر که دارای طعمه مورد نظر باشند و NI
تعداد معدههای مورد بررسی میباشند که اگر %50
>  FPباشد طعمه اصلی ،اگر  FP > %50باشد طعمه
فرعی و اگر  FP > %10باشد طعمه اتفاقی محسوب
میشود .جهت بررسی اطالعات بهدست آمده از
محتويات دستگاه گوارش بچهماهيان ،شاخص شدت
تغذيه ( )IFمحاسبه شد (.)Esquivel et al., 1997
×10000

وزن توده غذايی معده و روده ماهی )گرم يا ميلی گرم(
وزن ماهی )گرم يا ميلی گرم(

=IF

کليه دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم-
افزار  Excelپردازش گرديدند .تجزيه و تحليل دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه SPSS, ( 17
 )Chicago, IL, USAصورت گرفت.

 .3نتایج
مقدار بيومس غذای زنده در استخر ،شاخص شدت
تغذيه ( )IFو همچنين غذاهای اصلی ،فرعی و اتفاقی
در جدول  2نشان داده شده است .روتيفر و دافنی ريز
در دوره الروی ماهی سوف معمولی جزو غذای اصلی
آن بود .در دومين دوره نمونهبرداری (با ميانگين وزن

ميانگين رشد روزانه
(ميلی گرم در روز)
12/۹3 ± 12
17/40 ± 12
37/73 ± 23

نرخ رشد ويژه
(درصد در روز)
35/15 ± 0/17
5/66 ± 0/2۹
5/38 ± 0/2۹

ضريب چاقی
1/25 ± 0/41
0/۹ ± 0/28
0/82 ± 0/12

 456±10ميلیگرم) روتيفر و دافنی از غذاهای اصلی
و ناپليوس سيکلوپس از غذای فرعی صرف شده بودند.
در سومين دوره نمونهبرداری (با ميانگين وزن
 1022±45ميلیگرم) دافنی ،سيکلوپس و شيرونوميد
جزو غذاهای اصلی محسوب میشدند و روتيفر غذای
اتفاقی بود .ميزان  IFاز ابتدا تا تاريخ  ۹5/2/15سير
صعودی را نشان داد ولی در انتهای دوره پرورش،
افزايش محسوسی در ميزان آن مشاهده نشد (جدول
.)2
ميانگين بيوماس ارگانيسمهای غذايی در
استخرهای مورد مطالعه از ابتدای دوره پرورش تا
انتهای آن سير نزولی را طی میکرد بهطوری که
باالترين ميزان آن برابر با  51/5±2/5گرم در متر
مکعب در نمونهبرداری اول و کمترين ميزان آن برابر با
 20/3±1/۹گرم در متر مکعب در نمونهبرداری سوم
مشاهده شد (جدول .)2
پارامترهای رشد بچه ماهيان سوف معمولی در
جدول  3نشان داده شده است .بر اساس نتايج ،ميانگين
وزن و طول بدن ماهيان در کل دوره پرورش افزايش
داشته است به طوری که در اولين زيستسنجی
ميانگين وزن ماهی  1۹5±4ميلیگرم و ميانگين طول
 2/5±0/21سانتیمتر و در انتهای دوره ميانگين وزن
ماهی  1022±45ميلیگرم و ميانگين طول 5±0/58
سانتیمتر بود .رشد روزانه با افزايش اندازه و وزن بچه
ماهيان در طول دوره پرورش افزايش چشمگيری
داشت .ميانگين رشد روزانه در اولين نمونهبرداری
 12/۹3±12ميلیگرم در روز و در سومين نمونهبرداری
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 37/73±23ميلیگرم در روز بود .نرخ رشد ويژه در
زيستسنجی اول باالترين مقدار ( 35/15±0/17درصد
در روز) و بهمرور زمان در پايان دوره پرورش به کمترين
مقدار ( 5/38±0/2۹درصد در روز) رسيد (جدول .)3
ضريب چاقی در ماهيان ريز در نمونهبرداری اول (مورخ
 )۹5/1/15باالترين مقدار و معادل  1/25±0/41بود و
در نمونهبرداری سوم به ميزان  0/82±0/12رسيد.
 .4بحث و نتیجهگیري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که روتيفر غذای اصلی
دوره الروی ماهی سوف معمولی محسوب میشود.
روتيفرها از کوچکترين متازورهای جانوری هستند که
نقش بسيار مهمی در زنجيره های غذايی دارند .آنها
در تغذيه الرو ماهيان از اهميت ويژهای برخوردار
هستند ()Herzing, 1987; Wallace et al., 2006
و بهعنوان يکی از غذاهای زنده مهم در تغذيه الروی
بکار میروند .غذاهای زنده باعث افزايش رشد ،بقای
باالتر و القای آنزيم های خارجی برای گوارش میشوند
( .)Cahu and Zambonino Infante, 2001آنزيم-
هايی که در غذای زنده وجود دارد ،حمايتکننده
فعاليتهای گوارشی در دستگاه ناقص الرو است و
استفاده از غذای زنده در تغذيه باعث افزايش
شاخصهای رشد میگردد .کارآيی باالتر غذای زنده
برای الرو ماهی سوف به وجود آنزيمهای گوارشی در
غذای زنده نسبت داده شده که به فرآيند گوارش غذا
کمک میکند .غذاهای زنده همچنين باعث تکميل
آنزيمهای خارجی برای گوارش يا حضور فعاليتهای
پيش آنزيمی در روده الرو میگردند .پرورش الرو
ماهی سوف بر پايه غذاهای زنده (ناپلی آرتميا و يا
زئوپالنکتونهای آبشيرين) دارای مشکل مهمی نمی-
باشد ( .)Schlumpberge et al., 1980دوره الروی
ماهيان مرحله بسيار حساس و مهمی است و مرحله
گذار از تغذيه داخلی به خارجی اتفاق می افتد و
همچنين اين امر با توسعه اندام های مرتبط با فعاليت
گوارشی مرتبط میباشد (.)Wang et al., 2009
غذاهای اصلی بچهماهيان با ميانگين وزن  456ميلی
گرم ،روتيفر و دافنی بوده که در اين مرحله ناپليوس
سيکلوپس از غذای فرعی مورد مصرف اين بچهماهی
بوده است .در آخرين دوره پرورش با ميانگين وزن
 1022ميلیگرم مشاهده گرديد که دافنی ،سيکلوپس
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و شيرونوميد جزو غذاهای اصلی و روتيفر غذای اتفاقی
آنها بود .با توجه به اينکه اندازه دهان در بچه ماهی به
حدی رسيده بود که بتواند از شيرونوميد تغذيه کند
اما در اين دوره شيرونوميد به تعداد کمی در استخرها
وجود داشت که با توجه به مشاهده همان ميزان کم
در روده بچه ماهيان ،میتوان دريافت اين ماهی در اين
مرحله از رشد تمايل بااليی برای تغذيه از شيرونوميد
دارد .در اين راستا  Steffensو همکاران ()1۹۹6
گزارش کردند که شيرونوميد يکی از قابل توجه ترين
منابع غذای زنده برای بسياری از ماهيان از جمله بچه
ماهی سوف سفيد محسوب میشود و وزن و رشد را در
ماهيان افزايش میدهد Bodis .و همکاران (،)2007
سه منبع غذای زنده شيرونوميد ،توبيفکس و دافنی را
بهعنوان مکمل برای عادتدهی به غذای کنسانتره در
بچهماهيان سوف که پس از تفريخ 5 ،هفته را در
استخرهای نوزادگاهی گذرانده بودند ،استفاده کردند
که بهترتيب بيشترين ضريب رشد بهدست آمده مربوط
به تيمار شيرونوميد ،توبيفکس ،پلت و دافنی بوده است.
آنها علت اين موضوع را به متفاوت بودن رنگ و طعم
دو نوع غذای زنده (شيرونوميد و توبيفکس) نسبت
دادند.
نتايج نشان داد شاخص شدت تغذيه از ابتدای دوره
تا نمونهبرداری دوم زمانی که وزن بچه ماهی به 456
ميلیگرم رسيده يک سير صعودی داشته و بعد از
زيستسنجی دوم کاهش محسوسی در  IFدر انتهای
دوره پرورش مشاهده شد .با توجه به ميزان پر و خالی
بودن روده در ماهيان میتوان به اين نتيجه رسيد که
هر چه ميزان  IFبيشتر باشد ،نشاندهنده تغذيه خوب
در الرو و بچهماهيان است (.)Esquivel et al., 1997
همچنين ميانگين بيومس غذای زنده در استخرهای
مورد مطالعه از ابتدای دوره پرورش افزايش ولی در
انتهای آن سير نزولی را نشان داد بهطوری که باالترين
ميزان آن برابر با  51/5گرم در متر مکعب در ابتدای
دوره و کمترين ميزان آن معادل  20/3گرم در متر
مکعب در انتهای دوره مشاهده شد .به نظر میرسد
افزايش يا کاهش  IFمیتواند با افزايش يا کاهش توده
زنده در استخرهای مورد مطالعه در طول دوره پرورش
مرتبط باشد .بنابراين میتوان به اين نکته پی برد که
دليل افزايش  IFدر ابتدای دوره پرورش ،وجود غذای
زنده فراوان در استخرها در ابتدای دوره پرورش بوده و
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بر عکس دليل کاهش  ،IFکمبود غذای زنده در
استخرها در انتهای دوره پرورش میباشد.
مقايسه نتايج شاخص رشد روزانه بيان میکند که
ميزان رشد روزانه بچه ماهيان تغذيه شده در کل دوره
پرورش ،با افزايش همراه بود .دادههای اندکی در
خصوص نرخ رشد روزانه در اين مرحله از رشد بچه
ماهيان سوف معمولی موجود است .در اين مطالعه
کمترين ميزان رشد روزانه در زيستسنجی اول
مشاهده شد که شايد بتوان اين موضوع را به کامل
نبودن دستگاه گوارش ،ميزان کم آنزيمها و کارايی کم
اين الروها در هضم و جذب غذا نسبت داد .بهطور کلی
نتايج نشان داد که  GRبا افزايش اندازه و وزن بچه
ماهيان در طول دوره پرورش افزايش داشته است .نتايج
مشابهی توسط محققين ديگر به ثبت رسيده است.
رسولی و همکاران ( )13۹3نشان دادند که غذای زنده
از نوع مخلوط (غذای زنده و مصنوعی) و دافنی با
تراکم  50و  75عدد در ليتر باعث افزايش شاخصهای
رشد الروها شده و ميزان بقای الروها در تراکم پايين
و با تغذيه دافنی و مخلوط باالتر بود .مطالعه آنها
حاکی از اين مطلب است که در مورد تغذيه دوران
الروی ماهی سوف معمولی ،تيمارهايی که در آنها
الروها از تغذيه با غذای زنده يا مخلوط (غذای زنده و
مصنوعی) استفاده میکردند بهترين ميزان رشد را
داشتند .در مطالعاتی که بر روی رشد الروهای سوف
حاج طرخان Kestemont et ( Perca fluviatilis
 ،)al., 1996سوف چشم مات Stizostedion
 )Colesante et al., 1986( vitreumو سوف زرد
 )Kolkovski et al., 1997( P. flavescensبا دو
جيره غذايی مصنوعی و غذای زنده انجام شده،
استفاده از غذای زنده در تغذيه ،رشد مناسبی را ايجاد
نموده و اختالف آن نسبت به غذاهای مصنوعی معنی-
دار بود .اين قضيه در الرو ماهی سوف معمولی نيز
مشاهده شد و استفاده از غذای زنده در تغذيه ابتدايی
بهترين ميزان رشد را نشان داده است ( Kestemont
 .)and Melard, 2000بنابراين بهنظر میرسد اين
گونه در مراحل ابتدايی رشد و نمو کامالً وابسته به
غذای زنده میباشد.
نرخ رشد ويژه در ابتدای دوره آزمايش باالترين
مقدار و به مرور زمان در پايان دوره کمترين مقدار بود.
همچنين ضريب چاقی در نمونهبرداری اول باالترين
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مقدار و در پايان دوره پرورش کمترين مقدار را نشان
داد .بهطور کلی نرخ رشد ويژه و ضريب چاقی در
زيستسنجی اول نسبت به ساير زيستسنجی ها باالتر
بود .غالباً زيستشناسان ماهى از نرخ رشد ويژه و
ضريب چاقی ،به عنوان شاخصی براى تعيين سالمت
جمعيت ماهيان استفاده مىکنند .اگر در ماهيان يک
جمعيت ،نرخ رشد ويژه و مقدار  CFباال باشد ،مىتوان
نتيجه گرفت که احتماالً غذاى فراوانى براى رشد بدنی
در دسترس بوده است .از طرفی ميانگين مقدار
ارگانيسمهای غذايی در استخرها نشان داد که در
ابتدای دوره پرورش ،غذای زنده فراوان در استخرها
وجود داشته است که میتواند سبب سرعت رشد و
سالمت بيشتر ماهيان گردد.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دانستن رژيم
غذايی الرو و بچه ماهيان سوف معمولی در مراحل
ابتدايی (که حساسترين بخش پرورش محسوب می-
شود) میتواند به مديريت مطلوبتر کوددهی ،غنی-
سازی استخر و تأمين غذای زنده مناسب منجر شود
تا در شرايط تکثير نيمهمصنوعی و پرورش در کارگاه
بتوان نيازهای غذايی ماهيان را تأمين و در نتيجه الرو
و بچهماهيان با کيفيت جهت پرورش و يا بازسازی
ذخاير توليد نمود.
بر اساس نتايج کسبشده میتوان بيان کرد که
استفاده از غذاهای زنده در ابتدای شروع تغذيه الروی
و بچه ماهی سوف معمولی امری ضروری بوده و در
غير اين صورت از ميزان رشد و بقای الرو به شدت
کاسته میشود .در تحقيق حاضر غذای زنده با اندازه-
های مختلف در طول دوره آزمايش ،سبب رشد مطلوب
ماهيان گرديد و کاهش نرخ رشد ويژه و ضريب چاقی
در انتهای دوره به کاهش غذای زنده در استخرها
بستگی داشت .با توجه به رفتار و عادات غذايی سوف،
اين ماهی پس از گذشتن از مرحله الروی و هم زمان
با روند رشد ،به دنبال غذاهای زنده با اندازه بزرگتر
میباشد .بچه ماهيان به دليل اندازه درشتتر و رنگ
جذابی که دافنی و شيرونوميد دارند ،تمايل بيشتری به
مصرف اين نوع مواد غذايی از خود نشان دادند .اين
مسئله با توجه به توليد آسان ،قيمت نسبتاً مناسب و
ارزان در توليد غذای زنده از طريق کوددهی و غنی-
سازی استخرها در پرورش مرحله الروی تا وزن يک
گرم ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد و
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تشکر و قدردانی
بدينوسيله از همکاری بیدريغ معاونت پژوهشی
دانشگاه گيالن و کارکنان محترم مرکز بازسازی و
حفاظت از ذخاير ژنتيکی ماهيان دريايی شادروان دکتر
،يوسفپور به ويژه از آقايان مهندس اسحق رسولی
يوسف شادپور و بهروز کريمی کمال تشکر و قدردانی
.را داريم
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