فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری /سال سوم /شماره نهم /تابستان  /95صفحات11-26

رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید ( )Rutilus frisii kutumتغذیه شده با کرم
خاکی ( )Eisenia foetidaeو مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره
1

یاشار بیک وردی * ،مهناز السادات صادقی ،2اکبر پورغالمی مقدم ،3افشین امیری سندسی،4
محمدرضا رحیمی بشر ،5حر ترابی جفرودی ،6شهریار تقیپور
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چكیده
ماهی سفید دریای خزر ( )Rutilus frisii Kutumیکی از مهمترین ماهیان اقتصادی است که به جهت حفظ
ذخایرش تکثیر مصنوعی میگردد .از مشکالت دوره پرورش این گونه یافتن غذای ارزانتر و تعیین رژیم غذایی مناسب به
جهت بهینهکردن رشد و بازماندگی آن است .هدف از تحقیق حاضر استفاده از کرم خاکی ()Eisenia foetidae
جهت تغذیه و بررسی میزان رشد و بازماندگی این بچه ماهیان و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره بوده است.
آزمایشات در یک سیستم نیمه متراکم با شرایط ثابت فیزیکوشیمیایی آب انجام شده است .تعداد  180قطعه بچه ماهی با
وزن اولیه  1/75گرم و متوسط طول اولیه  6/20سانتیمتر به مدت  60روز در  12وان و با طرح کامال تصادفی در چهار
جیره آزمایشی با سطوح مختلف کرم خاکی ( 0درصد25 ،درصد 50 ،درصد75 ،درصد) تغذیه شدند .میانگین وزن نهایی،
درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب چاقی ،نرخ رشد روزانه و میزان ضریب بازماندگی
درطول آزمایش سنجش و تفاوت بین تیمارها مورد بررسی قرارگرفت .نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که غذایی کنستانتره
با داشتن باالترین میانگین فاکتورهای رشد شامل درصد افزایش وزن بدن ( ،)%WGضریب چاقی( ،)CFنرخ رشد
روزانه ( ،)ADGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRمیانگین وزن نهایی و با داشتن کمترین ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRاز رشد
بهتر و معنیدارتری نسبت به تیمارهای تغذیهشده با کرم خاکی بر خوردار بودند .همچنین باافزایش درصدکرم خاکی
تمامی عوامل روند کاهشی نشان دادهاند .باتوجه به نتایج حاصله آشکار گردید که استفاده از کرم خاکی در سطوح
پیشنهادی این تحقیق اثر مثبتی برروی میزان رشد بچه ماهیان سفید ندارد و باید از این کرم در درصدهای پایینتر جهت
تغذیه بچه ماهیان سفید استفاده شود.
کلید واژه :ماهی سفید ،کرم خاکی ( ،)Eisenia foetidaeمیزان بقاء ،رشد ،تغذیه ماهی.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد جانوران دریا ،دانشکده علوم فنون دریایی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران (نویسنده مسؤول)yasharbikvardi@gmail.com
 -2استادیار گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم فنون دریایی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ،بندر انزلی ،ایران
 -4کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ،آستانه اشرفیه ،ایران
 -5گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم پایه ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 -6باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
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 -1مقدمه
ماهی سفید دریاای خازر ( )Rutilus frisii kutum Kameneski 1901از مهمتارین ماهیاان
اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر بوده و به دلیل ارزش فوقالعاده و استقبال بینظیار از گوشات آن،
جز پر طرفدارترین ماهیان مصرفی در کشور میباشد (خانیپور و ولیپور )1389 ،ذخاایر ایان گوناه باا
توجه به از بینرفتن بسیاری از زیستگاه های طبیعی و صید بیرویه و دیگر دخالتهای انسانی ،تنهاا از
طریق طبیعی نمیتواند باز سازی گردد .لذا به تولید و پرورش مصانوعی آن نیازمنادیم (آذری تاکاامی،
 .)1369امروزه استفاده از غذای زنده (طبیعی) در تغذیه آبزیان موفقیت در آبزیپروری پایادار و تاأمین
غذای مناسب را بهمراه خواهد داشت .پروتئین یکی از اقالم مهم در تأمین جیره غذای آبزیان است که
در حال حاضر جهت این فرایند از پودر ماهی استفاده میگردد ( . )Mogen &Aylward, 1975کارم
خاکی  Eisenia feotidaبه لحاظ داشتن پروتئین نسبتاً باال ،ویتامینها ،انواع اسید آمینه و اسایدهای
چرب ،وجود امگا  3زیاد و هضم وجذب آسان جایگزین مناسبی برای پودر ماهی بوده و تاأثیر بسازایی
در رشد و بازماندگی بچه ماهیاان خواهاد داشات ( .)Fadaee, 2012همچناین غاذاهای زناده باعا
افزایش رشد و میزان بقاء ،القاء آنزیمهای خارجی برای گوارش و فعالیت های پیش آنزیمی برای هضم
مواد مغذی در روده الرو ماهیان میشوند ( .(Zambonino & Cahu 2001آنزیمهایی کاه در غاذای
زنده وجود دارند ،حمایتکننده فعالیتهای گوارشی در دستگاه ناقص الرو بوده و استفاده از غذای زنده
در تغذیه خارجی باع افزایش شاخصهای رشد میگاردد ) .(Kowalska, 2016کارمهاای خااکی
شامل  62درصد پروتئین 2-8 ،درصد کربوهیدرات 7-10،درصد چربی و  2- 3درصد خاکستر میباشند
( .)Edward, 1997پرورش آبزیان با استفاده از غذاهای زنده (کرم خاکی) با مشکالت زیاادی هماراه
نیست ( .)lovell, 1987در سال  2002میانگین پودر ماهی تولیدشده برای استفاده در جیره آبزیاان در
دنیا شش میلیون تن بوده که این میزان در سال  2003به  5/3تن کاهش یافته که نشان از جایگزینی
غذای زنده با پودر ماهی میباشد( .)Fao, 2007هدف این تحقیق به کارگیری کرم خااکی باه عناوان
مکمل در جیره غذایی بچه ماهیان سفیدو به منظور افزایش میانگین وزن ،نرخ رشد و همچنین کاهش
تلفات در دوره پرورش بوده است .با توجه به اهمیت ماهی سفید به عنوان یک گونه با ارزش در ایران،
تاکنون مطالعه دقیقی در مورد تغذیه دوران انگشت قدی این ماهی با کرم خاکی صورت نگرفته اسات.
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این مطالعه پرورش الرو ماهی سفید با استفاده از غذای زنده کارم خااکی باه عناوان مکمال غاذایی
بصورت خوراک تر و مخلوط این نوع غذا با جیره غذایی کنستانتره 1و تأثیرآنها بر شاخصهای رشاد و
بقاء را مدنظرداشته است.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی شیالتی سفیدرود (آستانه اشرفیه) به مدت دو مااه در تابساتان
سال  92انجام گردید .درطراحی این تحقیق از  4سطح صفر %50 ،%25 ،و  %75کرم خاکی با  3تکارار
( 12واحد آزمایشی) که تیمار صفر درصد به عنوان شاهد فقط شامل غاذایی کنساتانتره (پاودر (SKF

بوده و تیمارهای دیگر ازترکیب کرم خاکی و غاذایی کنساتانتره باه صاورت غاذای مرطاوب (حالات
خمیری) مورد استفاده قرار گرفتند .جهت انجام این آزمایش در هر وان تعاداد  15قطعاه و در مجماوع
 180قطعه بچه ماهیان با متوسط وزن  1/75گرم و متوسط طول اولیه  6/2سانتیمتر معرفی گردیدناد.
میااانگین دمااای آب در طااول دوره پاارورش  25/55±1/33درجااه سااانتیگراد pH=7/57±0/18 ،و
اکسیژن محلول  6/46±0/28میلیگرم در لیتر بوده وتالش شده تقریباً ثابت نگهداشته شوند .غذادهی
در دو نوبت و در ساعات  9و  15انجام وغذادهی ،روزانه به میزان  4درصد وزنتر بدن بچه ماهیاان در
نظر گرفته شده بود .کرمهای خاکی به منظور پاکسازی سطح بدن و تخلیه دساتگاه گاوارش از خااک،
قبل از استفاده به مدت  1ساعت در مسیر جریان آب قرار داده شاده تاا عااری از ذرات خااک شاوند ،
سپس به روش ساتوری بوسیله چاقو با توجه به اندازه دهان بچه ماهیها به صورت ترکیبای در اختیاار
ماهیان قرار داده شده است غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده در مقاطع زمانی مختلف پاس از
هر بار زیست سنجی تغییر و به میزان افزایش وزن بدن در طول مراحل بیومتری اضافه می شد که باه
مدت 2ماه با پنج بیومتری به سر انجام رسید .به منظور انجاام بیاومتری از پاودر گال میخاک جهات
بیهوشی بچه ماهیان استفاده و توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم وزن و از یاک خاط کاش
میلی متری و تخته بیومتری برای اندازه گیری طول کل استفاده گردید .آنالیز بیوشیمیایی کرم خااکی
ب اه روش خشااک انجمااادی و نساابت بااه کاال باادن کاارم محاساابه شااده اساات .ترکیااب غااذایی
1 Skf
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کنستانتره( )SKFدر جدول ( )1و آنالیزبیوشیمیایی غذایی کنستانتره و کرم خاکی بر حسب درصاد در
جدول ( )2مشاهده میشود.
جدول :1ترکیب غذایی کنستانتره
مواد
تشکیل
دهنده
درصد

پودر
ماهی

پودر
ذرت

آرد
گندم

مالس

روغن
ماهی

مکمل
معدنی

سویا

مکمل
ویتامینی

نمک

فسفات

52

16

15

2

3

1

8.5

1

0/5

1

جدول :2آنالیزبیوشیمیایی غذایی کنستانتره و کرم خاکی بر حسب درصد در اجرای این تحقیق
Eisenia foetidae

غذای کنستانتره()SKF

66.2
6.8
9.3

42.67
4.24
6.82

پروتیین
لیپید
خاکستر

با استفاده از نتایج وزن و طول بچه ماهیان هر وان ،برای ارزیابی شااخصهاای رشاد ،کاارآیی
تغذیه و میزان بقاء ،از معادالت زیر استفاده گردید:
 -1ضریب رشد ویژه()SGR
)روزهای پرورش)/t(% /وزن اولیه بدن() -lnوزن نهایی بدن( SGR=100*ln
)(Bodis et,al.2007

ضریب چاقی)Condition factor (C.F
طول کل)Tl: (mm

وزن بدن CF=100×BW/Tl3 (Bodis et al.,2007). BW (gr) :

 -3ضریب تبدیل غذا
FCR=F/(Wf-Wi) (Agradi et al.,1993).
میانگین زی توده  Wfو  Wiمیانگین زی توده اولیه و نهاییF:

 : Fمقدار غذای مصرف شده توسط ماهی
 Wiو  :Wfمیانگین زی توده اولیه و نهایی
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 -4افزایش وزن
وزن اولیه ( -)grوزن نهایی (WG)g(= )gr
 =wiوزن اولیه الرو =WF ،وزن نهایی الرو
(Hedayatifard,1386).

 -5نرخ رشد روزانه:
)( . (Harell,et al. 1990

)اولیه وزن −وزن ثانویه(
)طول پرورش×ورن اولیه(

=100× ADG

 -6درصد بقا

Survival =100×(intitial fish number-dead fish number)⁄(intitial fish number)(peng et
al.,2008).درصد بقا (Survival=)%

تعداد اولیه ماهیها= intitial fish number
تعداد ماهیان مرده= dead fish number

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS 17استفاده گردید .دادهها ابتدا جهت اطمینان
از نرمال بودن با آزمون ( )Shapiro-wilkبررسی شدند .سپس در صورت نرمال بودن توزیع داده
های با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه( )One-way ANOVAدر سطح اطمینان %95
اختالف بین میانگینها مشخص و سپس با آزمون توکی( )Tukeyگروهها از یکدیگر تفکیک
گردیدند و در مواردی که داده ها نرمال نبودند ،از آزمون ناپارامتری کروسکال – والیس (Kruskal-

 )Wallisجهت مقایسه تیمارها  ،و از آزمون ( )Conover-Inmanبرای مقایسه جفتی بین تیمارها
استفاده شد.
 -3نتایج
نتایج میانگین تغییرات طول و وزن نشان دادند که بچه ماهیان تغذیه شدهددر تیمار(1جیره
غذایی )SKFرشد بهتر و معنی دار نسبت به تیمارهای دیگر در طول دوره برخوردار بودند()P<0/05و
بیشترین میانگین وزن در انتهای در تیمار شاهد ( )SKFو به دنبال آن در تیمارهای  25و 50و75
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درصد از کرم خاکی دیده شد(جدول )3و بین تیمارها از نظر وزن اختالف معنیداری مشاهده گردیده
است ( .)P<0/05نتایج طول کل ماهیان نشان دادند که بین تیمارهای ( )1-4( ، )4–2و ( )3-4از نظر
طول کل اختالف وجود داشته است(( )P<0/05جدول.)4

جدول -3میانگین وزن بچه ماهیان در تیمارها( 75،50،25،0درصد از کرم خاکی) در مراحل مختلف
بیومتری(هشت هفته)
تیمار
بیومتری
اولیه

شاهد

کرم خاکی %25

کرم خاکی %50

1/79 ± 0/22 a

1/82 ± 0/21 a

1/72 ± 0/25 a

هفته دوم

2/04 ± 0/28 bc

2/07 ± 0/29 c

1/94 ± 0/24 ab

هفته چهارم

2/54 ± 0/31 c

2/36 ± 0/33 b

2/32 ± 0/28 ab

هفته ششم

2/76 ± 0/36 c

2/62 ± 0/36 bc

2/48 ± 0/34 ab

نهایی

2/89 ± 0/34 c

2/78 ± 0/42 bc

2/64 ± 0/27 b

حروف التین غیر مشترک ،نشان دهنده اختالف بین تیمارها است ()P<0/05

جدول -4میانگین طول کل ماهیان در تیمارها(بر حسب سانتیمتر)ودر مراحل مختلف بیومتری(هشت هفته)
تیمار
بیومتری
اولیه

شاهد

کرم خاکی %25

کرم خاکی %50

6/08 ± 0/36 a

6/19 ± 0/28 c

6/29 ± 0/28 c

هفته دوم

6/21 ± 0/39 a

6/40 ± 0/39 b

6/43 ± 0/39 b

هفته چهارم

6/59 ± 0/36 ab

6/64 ± 0/29 b

6/68 ± 0/29 b

هفته ششم

6/75 ± 0/39 b

6/77 ± 0/31b

6/73 ± 0/36 b

نهایی

6/82 ± 0/32 c

6/85 ± 0/34 c

6/80 ± 0/29 c

حروف التین غیر مشترک ،نشان دهنده اختالف بین تیمارها است ()P<0/05

نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که تیمار شاهد با داشتن باالترین میانگین فاکتورهای رشد شامل

کرم خاکی 75

73 ± 0/18 a

89 ± 0/37 a

21 ± 0/26 a

36 ± 0/3 a

42 ± 0/29 a

کرم خاکی 75

24 ± 0/3 bc

3 ± 0/32 ab

52 ± 0/28 a

55 ± 0/32 a

68 ± 0/27 b
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درصد افزایش وزن بدن( ،)%WGضریب چاقی( ،)CFنرخ رشد روزانه( ،)ADGنرخ رشد ویژه(،)SGR
میانگین وزن نهایی و با داشتن کمترین ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRاز رشد بهتر و معنیدارتری
نسبت به تیمارهای تغذیهشده با کرم خاکی بر خوردار بودند ( ،)P<0/05همچنین مشخص شد که
تیمارهای  25و 50درصد نسبت به یکدیگر فاقد اختالف معنیدار نبودند ( )P<0/05و بر اساس درصد
ضریب بازماندگی بین تیمارها اختالف معنیدار آماری پیدا نشده است ( ،)P<0/05به طوری که نوع
تغذیه اثر معنیداری برروی میزان بازماندگی بچه ماهیان نداشته و باالترین میزان درصد بقا به ترتیب
مربوط به تیمار شاهد 75 ،50 ،25 ،درصد از کرم خاکی مشاهده شد.

جدول :5میانگین فاکتورهای رشد و ضریب بازماندگی در تیمارهای مختلف
تیمار شاهد

تیمار

تیمار%25

تیمار%75

تیمار%50

پارامترها
b

درصد افزایش وزن بدن

58/08 ± 4/22

51/94 ± 6/52 ab

ab

47/91 ± 4/2

ab

40/4 ± 6/93

()% WG
b

نرخ رشد روزانه

0/97 ± 0/07

ab

0/87 ± 0/11

ab

0/8 ± 0/07

a

0/67 ± 0/12

() ADG
b

نرخ رشدویژه

0/76 ± 0/04

ab

0/7 ± 0/07

ab

0/65 ± 0/05

a

0/56 ± 0/08

() SGR
b

ضریب چاقی

0/94 ± 0/04

ab

0/89 ± 0/008

a

0/84 ± 0/01

a

0/81 ± 0/05

() CF
a

ضریب تبدیل غذایی

4/95 ± 0/25

ab

5/6 ± 0/82

ab

5/81 ± 0/23

b

6/77 ± 0/87

() FCR
ضریب بازماندگی

100 ± 0

93/33 ± 6/65

()% SR

حروف التین غیر مشترک ،نشان دهنده اختالف بین تیمارها است ()P<0/05

97/77 ± 3/87

91/10 ± 3/81
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 -4بحث
ترکیبات هر ماده غذایی خصوصاً میزان پروتئین آن ،عامل مهمی در انتخاب آن به عنوان غذا در
صنعت کشت و پرورش آبزیاان ،دام ،طیاور و  ...مایباشاد ( Taconهمکااران Akiyama ،1983 ،و
همکاران .) 1984 ،استفاده از کرمهای خاکی به صورت زنده و یا خشک  ،در تغذیه آبزیان حائز اهمیت
می باشد( .)Wing-Keong, 2000ارزش غذایی کرم خاکی به علت بااالبودن مقادار پاروتئین آن باه
میزان  45تا  70درصدوزن ماده خشک بدن این موجود می باشد ( .(Tacon & Stafford, 1988با
توجه به نتایج این مطالعه ،بچه ماهیان سفید پرورشای بعاد از  60روز پارورش و تغذیاه از جیارههاای
غذایی رشد و نسبت به جیره های غذایی از خود واکنش نشان دادند .نتایج تحقیق بیاانگر آن باود کاه
تیمارهای آزمایشی یعنی صفر درصد کرم با داشتن باالترین میانگین پارامترهای رشد و داشتن کمترین
ضریب تبدیل غذایی ،بهترین رشد را نسبت به تیمارهای دارای کرم خاکی را داشته و اخاتالف معنای
دارآماری دیده شد (، )P<0/05اگرچه این جیره مد نظر تحقیاق حاضار نباوده اسات و باه دنباال آن
تیمارهای  25و  50و 75درصد از کرم خاکی به ترتیب بهترین عملکرد پارامترهای رشدی را نسبت باه
یکدیگر داشته اند البته بر اساس درصد ضریب بازماندگی بین تیمارها اختالف معنای دار آمااری پیادا
نشده است ( ،)P<0/05مطالعات انجام شده برروی ماهی کپور معمولی( Nandesheshaو همکااران،
 .)1988با استفاده از پودر کرم ( )Eudrilus eugeniaeبیشترین میزان رشد در تیمار  25درصاد کارم
خاکی همراه با  5درصد روغن ساردین بوده است و به دنبال آن تیمار صفر درصد کارم خااکی باعا
اختالف معنی داری در پارامترهای رشدی نسبت به تیمار  20و  25درصاد باوده اسات.و پاایین تارین
ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با تیمارهای مختلف مربوط به جیره غذایی شااهد و بادون اساتفاده از
کرم خاکی بوده است که مشابه با یافته های تحقیق حاضر می باشد به روغان مااهی اساتفاده شاده
سبب می شود آمینو اسیدها در سطح متعادلی قرار بگیرند( .) Rappaport & Viola, 1979همچناین
میتوان به نبودن پروتئینها برای رشد هم نسابت داد ( ،)Jauncey, 1981بیاان شادکه کارمهاای
خاکی حاوی اسیدهای آمینه مورد نیاز برای رشد ماهی اسات،اگرچه در کارم خااکی کمباود برخای از
اسیدهای آمینه نیز وجود دارد (.)Hilton, 1988
همچنین آنها بیان کردند کاهش پارامترهای رشد در تغذیه کپور معمولی با استفاده از کرم خااکی
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زمانی صورت می گیرد که درصد کرم خاکی از  23درصد بیشاتر باشاد( Nandesheshaو همکااران،
 )1987که مشابه با یافته های تحقیق حاضر می باشد .طای مطالعاات  Taconو همکااران ()1983
استفاده از پودر کرمهای خاکی ( )Eisenia foetidaeمنجمد شده در تغذیاه مااهی قازلآالی رنگاین
کمان ،بهترین میزان رشد در تیمار صفر درصد کرم خااکی و کمتارین آن مرباوط باه تیماار 50و100
درصد از پودر کرم خاکی است که ازاختالف معنیدار آمااری نیاز برخوردارناد( ،)P<0/05بررسای ایان
محققین با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد،آنها بیان داشتند که علت پایینبودن صفات رشدی و
وجود اختالف معنیدار در پارامترهای رشدی در استفاده از این کرم خااکی مایتاوان باه دلیال وجاود
متیونین و سیستئین باال در استفاده از سطوح با درصد باال از این کرم در تغذیه این ماهی باشد که خود
عامل محدودکننده در پارامترهای رشدی است .همچنین این کرمها شامل فاکتورهای ضد تغذیاه ای

1

هستند (  .(Kukulinsky Stafford & Andrews, 1975و همکاران ( )1984که میتواند بر روی
رشد اثر منفی داشته باشند .از پودر کرم خاکی ( )Dendrodrilus subrubicundusدر تغذیاه مااهی
قزلآالی رنگین استفاده کرد که بهترین میزان رشد را در تیمار  10درصد کرم خاکی هماراه باا جیاره
صفر درصد کرم خاکی و کمترین آن مربوط به تیمار 50و  100درصداز پودر کرم خااکی باوده اسات و
اختالف معنیدار آماری داشتند ( )P<0/05که با یافتههای تحقیق حاضر مطابقت دارد ،آنها پایینباودن
صفات رشدی و وجود اختالف معنیدار را در استفاده از سطوح باال این کرم خاکی به خاطر طعام باد و
بوی نامطبوع که تأثیرگذار برروی مصرف غذا و ضاریب تبادیل غاذایی باشاد (& Edwards, 1977

 )loftyدانسته واستفاده از از کرم خاکی با درصد باال را باع سوءاختالط در اسیدهای آمینه مایدانناد
که این امر منجر به کاهش فاکتورهای رشدی میشود همچناین آنهاا بیاان داشاتند ساطح ضاروری
اسیدهای آمینه کرم خاکی قابل مقایسه با اسیدهای آمیناه پاودر مااهی اسات (& Hansen, 1975

 Periera .)Czochanskaو همکاران ( )1995از پودر کرم خاکی منجمدشاده ()Eisenia foetidae
در سطح  75 ،50 ،25 ،0درصد در تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکماان اساتفاده کردندکاه تیماار صافر
درصد کرم خاکی از لحاظ صفات رشدی نسبت به سایر تیمار هاای کارم خااکی برتار باوده اسات و
اختالف معنی داری با سایر تیمارهای  75 ،50 ،25درصد داشتهاند آنهاا بیاان داشاتند کاه اساتفاده از
1 Haemolysin
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سطوح باال کرم خاکی ( )Eisenia foetidaeدر تغذیه ماهی نیز باعا ساوء اخاتالط در فاکتورهاای
رشدی می شود که احتماال به دلیل عدم تعادل انرژی و پروتئین در جیره غذایی مبتنی بر سطوح باال از
کرم خاکی است( Oscar Perieraو همکاران  )1995 ،که با تحقیق حاضر این امر مطابقات دارد.طای
مطالعاتی دیگاری (  )Omoyinmi ,2012کاه بارروی مااهی ( )Oreochromis niloticusصاورت
گرفته بیشترین صفات شاخص های در تیمار شاهد بدون استفاده از کرم خاکی و کمترین آن مربوط به
تیمار  68درصد کرم خاکی ( )Eudrilus eugeniaeبود و اختالف معنیدار آمااری بایکادیگر از خاود
نشان داند ( )P<0/05که این مورد نیز مشابه با یافتههای تحقیق حاضر میباشد.
همچنین بر اساس تحقیقاتی که برروی الرو ماهی آنجال ( Farahiو همکااران )2010،صاورت
گرفته که بیشترین صفات شاخصهای رشدی در تیمار شاهد بدون استفاده از کارم خااکی هماراه باا
افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،میانگین وزن نهایی و کمترین آن مربوط به تیماار 50و  100درصاد
کرم خاکی بود و اختالف معنیداری با سایر گروهها مشاهده شد (، )P<0/05از نظر میازان بازمانادگی
در تیمار سوم کرم خاکی (با سطوح  50درصد مشاهده شد( )P<0/05که مشابه با یافتههاای تحقیاق
حاضر میباشد که نشان میدهد استفاده از این کرم در سطوح باالتر از  50درصاد باعا پاایینآمادن
پارامترهای رشادی و اخاتالف معنایداری را سابب مایشاوند .تحقیقااتی کاه بارروی گرباه مااهی
( )Heterobranchus longifilisبااا اسااتفاده از پااودر کاارم خاااکی ( )eudrilusصااورت گرفتااه
 Sogbeasanو همکاران ( ،)2008مشاهده شد که بیشترین صفات شاخصهاای رشادی در تیماار 25
درصد کرم خاکی بوده است و اختالف معنیداری با سایر تیمارها مشاهده شده اسات ( .)P<0/05آنهاا
بیان داشتند استفاده از این کرم با سطوح 25درصد باع افزایش پارامترهای رشدی میشود و ایان باه
دلیل اهمیت ارزش غذایی محتوای کرم خاکی و استفاده از ترکیب پروتئین این کرم باا پاروتئین پاودر
ماهی میباشد به دنبال آن تیمار صفر درصد کرم خاکی بیشترین صفات شاخصهای رشدی را نسابت
به تیمارهای  100 ،75 ،50درصد کرم خاکی بوده است و اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشتهاناد
(،)P<0/05آنها معتقدند که استفاده از درصد باال از کرمهای خاکی با سطوح بیش از  25درصاد باعا
عملکرد ضعیف در پارامترهای رشدی و اختالف معنیدار آمااری را سابب خواهناد شاد ( .)P<0/05در
مطالعهای که برروی ماهی قزلآالی رنگینکمان (اقدم و یوسفی )1388 ،انجاام گرفتاه باا اساتفاده از
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کرم خاکی ( )Eisenia foetidaeمشاهده شد که جیره  20درصد کرم خاکی از نظر میانگین افزایش
وزن نهایی از جیره  0و  10و 30درصد از کرم خاکی باالتر بوده است.
ولی دارای اثرات مشابهی با جیره صفر درصد کرم خاکی باوده اسات و باه دنباال آن تیماار 30
درصد کرم خاکی از نظر پارامترهای رشدی در پایینترین سطح قرار داشت که در نتایج تحقیق حاضار
نیز مشاهده شد که هرچه سطوح استفاده از کرم خااکی از  25درصاد بیشاتر باشاد باه هماان انادازه
پارامترهای رشدی در سطوح پایینتر قرار میگیرد .همچنین از نظر ضریب تبدیل غذایی کمتارین آن
مربوط به تیمار صفر درصد کرم خاکی بوده است و اختالف معنیداری با ساایر تیمارهاا مشااهده شاد
( .)P<0/05تحقیقاتی دیگری که برروی گربه ماهی ( (Dedeke, 2013( )Clarias gariepinusباا
استفاده از پودر کرم خاکی انجام گرفته مشاهده کردند که جیره غذایی  25درصد کارم خااکی از نظار
پارامترهای رشدی باالتر از سایر تیمارها قرار گرفت اختالف معنی داری مشاهده شاد( )P<0/05و باه
دنبال آن تیمار شاهد بدون استفاده از کرم خاکی باالتر از سایر تیمارها یعنی تیمارهاای  35،50درصاد
کرم خاکی قرار گرفت و اختالف معنیداری مشاهده کردند (،)P<0/05از نظر بازماندگی باین تیمارهاا
اختالف معنیدار مشاهده نشد (.)P<0/05
 Dedekeپایینبودن صفات رشدی و وجود اختالف معنیدار را در وعدههای غذایی فراتار از 25
درصد پودر کرم خاکی را به دلیل عدم وجود و یا کمبود برخی مؤلفههای ضاروری ناشاناس و قابلیات
هضم ضعیف مواد مغذی ،کمبود مواد معدنی ،کمبود اسیدهای آمیناه و حتای عوامال ضادتغذیه ای در
پودر کرم خاکی میدانند ( Storebakkenو همکاران  )2000،که در تحقیق حاضر نیز این امر مشاهده
شد.
نوع تغذیه اثر معنیداری بر روی پارامترهای رشدی نشان داد که جیره غذایی کنستانتره از نظار
کارایی پارامترهای رشدی و داشتن کمترین ضریب تبدیل غذایی بهترین رتبه را در تغذیه بچه ماهیاان
سفید کسب نمودند و به دنبال آن تیمارهای  25درصد 50،درصاد وساپس  75درصاد قارار گرفتناد و
دارای بهترین رشد بودند می توان بیان نماود کاه اساتفاده از ساطوح پیشانهادی کارم خااکی گوناه
( )Eisenia foetidaeبه صورت خوراکتر(غذای زنده) در مقایسه با جیره غذایی اثار مثبتای بارروی
میزان رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید نداشته است و هرچه درصد سطوح استفاده از این کرم بیشتر
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باشد ،پارامترهای رشدی به همان نسبت نیز کاهش مییابد و موجب افزایش ضریب تبدیل غاذایی در
پرورش این بچه ماهیان میشود و در نتیجه اثر سودمندی را در پرورش این ماهی نخواهد داشت.
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