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تاريخ پذيرش68/1/26:

تاريخ دريافت68/21/21 :

چكيده
زمينه و هدف :با توجه به سود سرشار ناشی از تجارت ماهیهای زینتی تحقیقات بسیاری در مورد چگونگی پرورش و نگهداری آنها صورت
پذیرفته است .این تحقیق به منظور بررسی شرایط بهینه رشد و بازماندگی نوزاد فرشته ماهی ( )Pterophyllum Scalarو معرفی غذا و
دمای مطلوب برای پرورش آن انجام شد.

روش بررسی :در این تحقیق تیمارهای غذایی شامل پودر خشک کرم خونی ،سیست دکپسوله آرتمیا و پودر خشک کرم خونی همررا برا
سیست دکپسوله آرتمیا بود در سه شرایط دمایی  72 ،72و  13درجه سانتیگراد برروی رشد و بقا نوزاد فرشتهماهی بررسی گردیرد .بررای
هر یک از جیر های سه تکرار انجام شد .بدین منظور  72آکواریوم به ابعاد  03 × 03 × 13 Cmبه تیمارها اختصاص داد شد .یرک تیمرار
شاهد با دمای  72درجه سانتیگراد و غذای پولکی برای گرو شاهد استفاد گردید و میزان رشد بازماندگی نوزادان فرشته ماهی طی مدت
 13روز مورد بررسی قرار گرفت .طی این مدت سایر فاکتورها شامل  pHو میزان اکسیژن محلول و غیر برای همره تیمارهرا یکسران و
مشابه بود .
يافته ها :حد اکثر میانگین تغییرات طول و وزن (رشد) نوزادان فرشته ماهی مربوط به تمار دمایی  13درجه سرانتیگراد و غرذای سیسرت
دکپسوله آرتمیا همرا با کرم خونی خشک پودر شته و حداقل آن مربوط به تیمار دمایی  72درجه سانتیگراد و غرذای سیسرت دکپسروله
آرتمیا می باشد .حد اکثر میانگین درصد بازماندگی مربوط به تیمار دمایی  13درجه سانتیگراد و غذای سیست دکپسوله آرتمیا همررا برا
کرم خونی خشک پودر شته با مقدار 3/222

 23/737و حداقل آن مربوط به تیمار با مقدار 3

 12/327می باشد.

 -3دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی منابع طبیعی (شیالت) ،دانشکد علوم پایه واحد علوم و تحقیقات ،دانشگا آزاد اسالمی(.مسئول مکاتبات)
 -7استادیار ،دانشکد علوم پایه ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگا آزاد اسالمی.

نتايج :دمای مناسب برای رشد و بقای نوزادان این ماهی  13درجه سانتیگراد است و با افزایش دما ،وزن ماهی نیز افزایش یافته است ولی
طول نوزادان در تیمارهای دمایی اختالف معنیداری نداشت .
همچنین عالو بر دما ،تنوع و نوع جیر غذایی در رشد و بازماندگی نوزادان تأثیر بسرزایی دارد .دمرا و نروع غرذا در تغییررات طرول و وزن
نوزادان به طور توأم نیز مؤثر بود است .همچنین با افزایش دما ،میزان بقا نیز افزایش مییابد و در آکواریرومهرررا بررا دمرررای  13درجره
سانتی گراد ،درصد بقا نسبت به سایر تیمارهای دمایی بیشتر بود است .همچنین درصد بقا در دمای  72درجه سانتیگراد کمترر از دمرای
 72درجه سانتیگراد ،بود که این موضوع به علت نوع تغذیه میباشد و آشکار میسازد که عالو بر دما ،نوع غذا نیز در میزان بقای نروزادان
تأثیر داشته و از تعداد تلفات کاست .
واژه های کليدی :نوزاد فرشته ماهی ،کرم خونی خشک ،سیست دکپسوله آرتمیا ،درصد بقا .
مقدمه
فرشتهماهی ( )Pterophyllum scalareاز ماهیان زینتی

تخم و نوزادان بایستی دمای آب از  72˚Cکمتر نباشد.

معروف نواحی گرمسیری است که بومی آمریکای جنوبی بود و

فرشتهماهیان همهچیزخوار بود ( ،)5غذای مناسب برای نوزاد

متعلق به خانواد سیچلید ( )Cichlidaeاست( .)3از زمان

آنها در  0هفته اول زندگی ناپلی آرتمیا میباشد(.)0

ورود فرشته ماهی در سال  3233در آکواریومها به آن لقب

با توجه به فراگیر بودن ماهیان آکواریومی و استفاد از آنها در

«پادشا آکواریوم» را داد اند ،زیرا بسیار زیبا بود و دارای رنگ

جهان و سود سرشار ناشی از تجارت این ماهیان ،مطالعات و

بندی بسیار متنوعی میباشند(.)7

تحقیقات بسیاری در مورد آنها صورت پذیرفته است ولی

این ماهی تخمگذار است و در بین اعضای خانواد سیچلید ،

متأسفانه در ایران کارهای تحقیقاتی و علمی چندانی در مورد

رفتار فرشته ماهی ( )Angel fishمتفاوتتر از بقیه ماهیان

تکثیر و پرورش انواع ماهیان زینتی انجام نشد و سازمان

است .این ماهیان با دقت و ظرافت از تخمها ،الروها و نوزادان

شیالت به عنوان متولی امر آبزیپروری تنها دارای

خویش مراقبت میکنند و تخم خود را برروی برگهای سخت

بخش کوچکی در مورد آبزیان میباشد .از آنجاییکه تنوع

گیاهان و یا اشیای مشابه میریزند .تعداد تخمهای فرشتهماهی

ژنتیکی یکی از عوامل مهم در پایداری جمعیت جانوران است،

در هر نوبت تخمریزی  133تا  033عدد است و گاهی ممکن

در میان ماهیان زینتی از جمله فرشتهماهی نیز جمعآوری انواع

است در یکسال چندین نوبت تخمریزی انجام گیرد(.)1

گونهها ،اصالح ژنتیکی از طریق گزینش مولدین و انتخاب

برخالف سایر سیچلیدها  ،فرشتهماهی برای تخمریزی و

بهترین ماهیان از نظر زیبایی ،رنگ و مقاومت در برابر آلودگیها

پرورش نوزادها از ایجاد حفر هایی در ماسه کف آکواریوم

و بیماریها و  ...صورت گرفته است .

استفاد نکرد و نوزادان در مکان خروج از تخم به وسیله

هدف از این پژوهش بررسی اثر دما و جیر های مختلف غذایی

زاید نخ مانند و چسبند سر آویزان شد و دم خود را به شدت

بر رشد و بازماندگی نوزاد فرشته ماهی و معرفی غذا و دمای

حرکت میدهند( .)3آب در سیستم پرورشی این ماهیان باید به

مطلوب برای ایجاد شرایط بهینه نگهداری نوزادان میباشد .

یک فیلتراسیون قوی برای پاک کردن باقیماند غذایی مجهز
باشد ( .)0آب نسبتاً اسیدی را ترجیح میدهند و دمای مناسب
برای پرورش آنها  72-72 ˚Cاست و برای جلوگیری از تلفات

اثر دما و غذا بر روی رشد و ....
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 3/333گرم  ،طول و وزن آنها انداز گیری شد .بعد از این مرحله

مواد و روش کار
ابعاد

با توجه به سه تیمار درجه حرارت  72 ، 72و  13درجه سانتی

 ،03 × 03 × 13 Cmساخته شد و حجم آب هر آکواریوم

گراد ،دمای آب هر یک از آکواریومها تنظیم شد و تیمارهای

 13لیتر در نظر گرفته شد .از یک دستگا پمپ مرکزی با

غذایی که شامل کرمخونی خشک پودر شد  ،سیست دکپسوله

 2خروجی با قدرت  70وات و  73لیتر در دقیقه خروجی هوا و

آرتمیا و کرم خونی خشک پودر شد به اضافه سیست دکپسوله

مدل  AS2232و تقسیمات پالستیکی با  0خروجی و شیلنگ

آرتمیا بود ،به نوزادان داد شد .بدین ترتیب در هر تیمار

و اتصاالت مربوطه برای تأمین هوای مورد نیاز استفاد گردید.

حرارتی سه نوع غذا هر یک با سه تکرار منظور گردید و 72

برای ایجاد روشنایی یکنواخت در طول دور تحقیق از سه عدد

آکواریوم به این تیمارها اختصاص داد شد و جهت مقایسه

المپ مهتابی  37ولت استفاد گردید و دور روشنایی 30

تیمارهای آزمایشی درجه حرارت و نوع غذا ،یک تیمار شاهد با

ساعت و تاریکی  2ساعت بود.

دمای  72درجه سانتیگراد و غذای پولکی استفاد گردید .به

به منظور سنجش درجه حرارت آب و هوای کارگا از دماسنج

نوزادان روزی چهار وعد صبح ،ظهر ،عصر و شب غذا داد شد.

جیو ای استفاد گردید و برای حفظ کیفیت آب آکواریومها ،در

جهت جلوگیری از تجمع مواد غذایی و فضوالت نسبت به

هر کدام از آنها یک عدد فیلتر شنی قرار داد شد ،همچنین از

سیفون کردن باقیماند مواد غذایی و مدفوع ماهیان به طور

 pHمتر برای سنجش  pHآب و محلول سنجش اکسیژن برای

روزانه اقدام گردید.

انداز گیری اکسیژن آب به طور روزانه استفاد شد.

بعد از پایان  13روز دور پرورش به منظور بیومتری نوزادان از

غذاهای مورد استفاد در این تحقیق شامل کرم خونی خشک

هر آکواریوم  5قطعه بچه ماهی به طور تصادفی برداشت شد و

پودر شد  ،سیست دکپسوله آرتمیا و پولکی بود و همچنین

طول ،وزن و بقای آنها انداز گیری گردید تا داد های الزم برای

تعداد بچه ماهی انجل (فرشتهماهی) مورد استفاد 3253

سنجش شاخصهای ضریب چاقی ( ،)CFدرصد بقا (،)SR

عدد بود که در هر آکواریوم  03عدد بچه منتقل شد و % 33

افزایش وزن ( )WGو ضریب رشد ویژ ( )SGRبدست آید.

برای تلفات دور حمل و نقل در نظر گرفته شد .

برای محاسبه عوامل رشد از فرمولهای زیر استفاد گردید :

برای

اجرای

این

پروژ ،

72

آکواریوم

به

( CF = )W/L1( × 333ضریب چاقی)

بعد از آماد سازی آکواریومها ،ابتدا دما برروی  72˚Cتنظیم شد

()2

و در روزهای بعد به تدریج دمای هر یک از آکواریومها برای

 = Wوزن ()gr

انجام آزمایشات مربوط به تیمارهایدمایی در دماهای مورد نظر،
تنظیم شد و سپس برای تعادل اکسیژنی ،همدمایی و خروج
گازهای مضر اقدام به هوادهی شد .سپس نوزادان فرشتهماهی
در آکواریومها رهاسازی شدند .بعد از انتقال نوزادان به آکواریوم

 = Lطول ()Cm

()2

( SR = ) N7 / N3 ( × 333درصد بقا)

 = N3تعداد ماهی معرفی شد
 = N7تعداد ماهی موجود

ها برای جلوگیری از ایجاد ضایعات و آلودگیهایغذایی ،به
مدت  37ساعت به آنها غذا داد نشد .برای تعیین وزن اولیه از

(( WG = ) W3 – W3 ( / W3 × 333 )2درصد افزایش وزن)

هر آکواریوم  5قطعه ماهی به طور تصادفی نمونهبرداری و با

 = W3وزن اولیه

خطکش معمولی با دقت  3میلیمتر و ترازوی دیجیتال با دقت

 = W3وزن ثانویه
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( )ANOVAاستفاد شد است و جهت بررسی میانگین در

()33

تیمارهای مختلف از آزمون مقایسه میانگین چند دامنه در

LnW1-LnW0
= (SGRضریب رشد ویژ )

×333

سطح اطمینان  25 %استفاد گردید  .همچنین آنالیز داد ها با

طول دور آزمایش (روز)

استفاد از نرمافزار  SPSSانجام گرفت .

 = Ln W3لگاریتم وزن اولیه
 = Ln W3لگاریتم وزن ثانویه

نتايج و بحث
نتایج بررسی تأثیر دما و غذا بر تغییرات طول ،وزن و عوامل

جهت بررسی وجود یا عدموجود اختالف معنیداری بین

رشد در نمودارهای  5 ،0 ،1 ،7 ،3و  0نشان داد شد است.

تیمارهای مختلف دمایی و غذایی ،از آزمون واریانس یکطرفه
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0
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آرتميا

نمودار  - 2تغييرات طول با توجه به دما و نوع غذا در تيمار دمايی  12درجهسانتیگراد و جيره غذايی کرم خونی خشک به
همراه سيست دکپسوله آرتميا نسبت به ساير تيمارهای دمايی و غذايی بيشتر است .

اثر دما و غذا بر روی رشد و ....
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نمودار - 1تغييرات وزن با توجه به دما و غذا در تيمار دمايی  12درجه سانتیگراد با غذای کرم خونی خشک به همراه
سيست دکپسوله آرتميا بيشتر از تيمارهای دمايی و غذايی ديگر است و کمترين ميزان تغييرات مربوط به تيمار دمايی 18
درجه سانتیگراد با غذای سيست دکپسوله آرتميا است .
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نمودار  - 1درصد افزايش وزن ( )WGبا توجه به دما و غذا در دمای  12درجه سانتیگراد با جيرههای کرم خونی خشک
بيشتر از ساير تيمارهای دمايی و غذايی است و کمترين ميزان اين شاخص مربوط به تيمار دمايی  18درجه سانتیگراد با
غذای سيست دکپسوله آرتميا میباشد .
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نمودار  - 4ضريب رشد ويژه ( )SGRبا توجه به دما و نوع غذا در دمای  12درجه سانتیگراد با جيرهغذايی کرم خونیخشک
بيشتر از ساير تيمارهای دمايی و غذايی است .
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نمودار  - 1ضريب چاقی ( )CFنوزادان فرشته ماهی با توجه به دما و نوع غذا در تيمار دمايی  18سانتیگراد با غذای کرم
خونی خشک به همراه سيست دکپسوله آرتميا بيشتر از ساير تيمارهای دمايی و غذايی است .

اثر دما و غذا بر روی رشد و ....
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نمودار  - 8درصد بقا ( )SRنوزادان فرشته ماهی با توجه به دما و نوع غذا در دمای  12درجه سانتیگراد و غذای کرم خونی
خشک پودر شده به همراه سيست دکپسوله آرتميا بيشتر از ساير تيمارهای دمايی و غذايی است و کمترين ميزان ماندگاری
در دمای  16درجه سانتیگراد با غذای پولكی يعنی تيمار شاهد میباشد .

نتایج به دست آمد در این آزمایش نشان داد که دما و نوع غذا

جیر غذایی و دمای مناسب باعث افزایش بازماندگی نوزادان

بر مقدار تغییرات طول و وزن و شاخصهای درصد بقا و ضریب

میشود .

چاقی تأثیر معنیداری دارد (. )P< 3/35

 Rufferدر سال  ، 7332تحقیقاتی پیرامون میزان ماندگاری

حداکثر میانگین تغییرات طول و وزن نوزادان فرشتهماهی

نوزادان فرشتهماهی انجام داد  ،نتایج حاصله نشان داد که دمای

مربوط به تیمار دمایی  13درجه سانتیگراد و غذای سیست

مناسب بدون توجه به نوع غذا برای پرورش و بقای نوزادان الزم

دکپسوله آرتمیا همرا با کرم خونی خشک پودر شد و حداقل

است که با نتایج این پژوهش در تضاد است.

آن مربوط به تیمار دمایی  72درجه سانتیگراد و غذای سیست

بررسی نتایج برای شاخص ضریب چاقی ( )CFنشان داد که

دکپسوله آرتمیا میباشد .

اختالف معنیداری با توجه به نوع غذا در تیمارهای دمایی

همچنین مشاهد گردید که با افزایش دما ،درصد بقا نوزادان

متفاوت وجرود دارد و میررزان این شاخص در دمررای 72

افزایش مییابد و نوع جیر غذایی نیز بر بازماندگی ماهیان مؤثر

درجه سانتیگراد با غذای کرم خونی خشک به همرا سیست

بود و حداکثر میانگین درصد بازماندگی مربوط به تیمار دمایی

دکپسوله آرتمیا بیشتر از سایر تیمارهای غذایی ،دمایی و تیمار

 13درجه سانتیگراد و غذای سیست دکپسوله آرتمیا همرا با

شاهد بود و حداکثر آن  0/302 ± 3/207و حداقل آن مربوط

کرم خونی خشک پودر شد با مقدار  23/737 ± 3/222و

به تیمار دمایی  13درجه سانتیگراد و غذای کرم خونی خشک

حداقل آن مربوط به تیمار شاهررد برا مقرردار 12/327 ± 3

به همرا سیست دکپسوله آرتمیا با مقردار 3/272 ± 3/735

میباشد.

میباشد .

نتایج بدست آمد توسط  Govemsدر سال  ، 7330موضوع

با استفاد از آزمون بین میانگین تیمارها از نظر شاخص نرخ

فوق را تأیید میکند  .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که تنوع

رشد ویژ ( )SGRو درصد افزایش وزن ( )WGاختالف معنی
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داری با توجه به غذا در تیمارهای دمایی مختلف مشاهد

بهبود رشد و بازماندگی نوزادان میشود و جیر غذایی کرم

نگردید ( .)P> 3/35مقدار شاخص ضریب رشد ویژ ( )SGRو

خونی خشک پودر شد به همرا سیست دکپسوله آرتمیا ،جیر

درصد افزایش وزن با افزایش دما ،ازدیاد مییابد و فاکتور دما

مناسب برای رشد و بقای نوزادان است.

نسبت به نوع جیر غذایی بر میزان این شاخصها مؤثرتر بود و

برای گسترش صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی الزم است

در هر دما ،یک تیمار غذایی بر میزان شاخص ضریب رشد ویژ

که مطالعات و تحقیقات بیشتری پیرامون آنها انجام شود و

و افزایش وزن مؤثر میباشد .حداکثر میانگین ضریب رشد ویژ

تغییرات دمایی ،غذایی و همچنین اثر تراکمهرای مختلف

مربوط به تیمار دمایی  13درجه سانتیگراد و غذای کرم خونی

ذخیر سازی بر فاکتورهای رشد و بقای فرشته ماهی و یا سایر

خشک پودر شد با مقدار  3/3153 ± 3/3321و حداقل آن

ماهیان آکواریومی بررسی و مطالعه شود تا در نهایت بتوان در

مربوط به تیمار دمایی  72درجه سانتیگراد و غذای سیست

بخش تکثیر و پرورش ماهیان زینتی موفقیتهایی کسب کرد .

دکپسوله آرتمیا با مقدار  3/3351 ± 3/3327میباشد .برای
درصد افزایش وزن حداکثر میانگین مربوط به تیمار دمایی 13

تشكر و قدردانی

درجه سانتیگراد و غذای کررم خرونی خشرک با مقدار

از سرکار خانم مهندس منتظری به منظور انجام خدمات

 320/000 ± 21/337و حداقل آن مربوط به تیمار دمایی 72

رایانهای و آنالیز داد ها تشکر و سپاسگزاری میگردد .

درجه سانتیگراد و غذای سیست دکپسوله آرتمیا با مقدار
 73/550 ± 72/302میباشد .
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