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مقایسه اثر سطوح مختلف پودر الرو مگس گوشتخوار Chrysomya megacephala
بر شاخصهاي رشد ،تغذیه و بازماندگي در رژیم غذایي ماهي اسکار سلطنتي
()Astronotus ocellatus
2

مجتبی قربانپور دالور ،* 1رضا چنگیزی ،2حامد منوچهری

چكیده
این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از پودر حشره مگس گوشتخوار Chrysomya
 megacephalaبه عنوان جایگزین مناسب آرد ماهی بر شاخصهاي رشد ماهی اسکار سلطنتی
( )Astronotus ocellatusو تعیین میزان جایگزینی بهینه ،تحقیقی در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گردید.
حاوي  4جیره غذایی ( )M25, M50, M75, M100با افزایش سطوح جایگزینی  75 ،50 ،25و  100درصد
پودر حشره با آرد ماهی ،به مدت  12هفته انجام شد .در طول دوره آزمایش ،زیستسنجی ماهیان و فاکتورهاي
فیزیکی و شیمیایی آب (اکسیژن محلول ،دما و  )pHهر  15روز یکبار انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد که جیره-
هاي حاوي پودر الرو مگس گوشتخوار اثر معنیدار بر ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRنسبت بازده پروتئین (،)PER
درصد افزایش وزن ( ،)PWBIافزایش وزن ( ،)WBIنرخ رشد ویژه ( )SGRو میانگین رشد روزانه ()ADG
داشتهاند ( )P>0/05و با وجود اینکه اختالف معنیدار در درصد بازماندگی ماهیان مورد آزمایش با تیمارهاي
مختلف مشاهده نشد ( ،)P<0/05ولی افزایش بازماندگی با افزایش درصد پودر الرو مگس گوشتخوار دیده شد .در
تیمار جایگزینی  100درصد پودر حشره با آرد ماهی ،بهترین نتایج در شاخصهاي رشدي و بازماندگی مشاهده شد.
کلید واژه :اسکار سلطنتی ( ،)Astronotus ocellatusپودر الرو حشره مگس گوشتخوار
( ،)Chrysomya megacephalaرشد ،بازماندگی.

 -1دانشجوی دکتری شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران (نویسنده مسؤول)
mojtaba.ghorbanpour.delavar@gmail.com
 -2استادیار گروه شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
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 -1مقدمه
در خوراک ماهی پروتئین به عنوان یک ماده مغذي و مهم در سالمت عمومی این موجود محسوب
میشود .بهطور معمول آرد ماهی و کنجالهي سویا رایجترین منابع پروتئینی مورد استفاده در خوراک
ماهیان پرورشی و زینتی میباشند .آرد ماهی داراي ارزش غذایی باالیی است که شامل حداقل %50
پروتئین خام و تمام اسیدهاي آمینه ضروري و مورد نیاز این جانداراست ،در حالیکه پروتئینهاي گیاهی
حاوي سطوح پایینی از اسیدهاي آمینه گوگرددار(سیستئین ،متیونین و تورین) مورد نیاز هستند ( Brinker

 .)and Reiter, 2011کاهش در دسترسی و افزایش قیمت آرد ماهی منجر به تحقیق در زمینه جایگزین-
هاي مناسب براي آرد ماهی در خوراک ماهی شده است .در این میان حشرات که بخشی از غذاي طبیعی
ماهیان محسوب می شوند و اثرات اکولوژیکی کمی داشته و نیاز به زمین زراعی کمی دارند ،گزینه خوبی
براي جایگزینی با آرد ماهی می باشند ( .)Heny et al., 2015یکی از گزینه هاي بالقوه جهت جایگزینی
با آرد ماهی در جیرهي غذایی ماهیان ،مگس گوشتخوار ( )Chrysomya megacephalaمیباشد .این
مگس از خانواده مگسهاي الشه خوار بوده و میتوان آن را در اطراف الشههاي تجزیه شده مشاهده
کرد .آنها آنزیمهایی براي تبدیل بافت به پروتئین ترشح میکنند .این فرم از پروتئین به راحتی قابل جذب
است( .)Jeffery et al., 2001از شناخته شدهترین ماهیهاي زینتی گوشتخوار از خانواده سیکلیده
( ،)Chichlidaeماهی اسکار سلطنتی  Astronotus ocellatusاست .این ماهی در آبهاي شیرین
زندگی میکند و بومی رودخانههاي آمازون ،پاراگوئه و شرق ونزوئال است .اسکار سلطنتی ،پرطرفدارترین
گونه از این خانواده است .در ازاي اسکار ،معموالً نزدیک به  25سانتیمتر است و اگر در زیستگاه طبیعی
خودش باشد نزدیک به  15سال عمر میکند .این ماهی با همنوعانش و ماهیان بزرگتر از خود،
همزیستی دارد .این ماهیِ ساکنِ آب شیرین ،در زیستگاه طبیعی خود به طول  ۶0سانتیمتر هم میرسد.
ولی در فضاي بسته مانند آکواریوم ،بیشتر از تقریباً  45-40سانتیمتر رشد نمیکند .دماي مورد نیاز براي
نگهداري ماهی اسکار  22تا  2۶درجة سانتیگراد است .دماي بیش از  2۸درجه مانع از تخمریزي این
ماهی میشود .براي نگهداري اسکارها اندکی شوري در آب ،حیاتی است و باعث باالرفتن سرعت از تخم
بیرون آمدن الروها میشود .اسکارها باید در دماي  2۳الی  2۸درجهي سانتیگراد نگهداري شوند.
زیستگاه اصلی این نوع ماهی رودخانه آمازون میباشد(.)Wainwright and Waltzek, 2003
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اولین مطالعات در زمینه اثر حشرات در خوراک ماهیان بر روي گربه ماهی ،تیالپیا و کپور انجام شدند
و در چند دهه اخیر آزمایش تغذیه با جیره حاوي حشرات روي ماهیان مختلف از جمله ماهیان گوشتخوار
انجام شده است (.)Heny et al., 2015
رشد قزلآالي رنگینکمان تغذیه شده با پشه خانگی معمولی ( )Culex pipensمنجمد ،احتماالً به-
دلیل اینکه جیره متعادل شده نبود و یا اندازه ذرات غذایی مختلف بود تحت تأثیر قرار گرفت
( .)Ostaszewska et al., 2011تیالپیاي نیل تغذیه شده با مخلوطی از سبوس گندم و  20درصد مگس؛
رشد ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و بقاء بهتري را در مقایسه با ماهیانی که فقط از سبوس گندم
تغذیه شده بودند ،نشان داد که احتماالً بهدلیل متعادلتر بودن و سازگاري بهتر جیره با نیازهاي ماهی بود
(.)Ebenso and Udo, 2003

استفاده آرد الرو مگس در جیرهي غذایی کپور ( )Carassius gibelioاثري روي رشد نداشت ،اما
کاهش معنیداري در رشد FCR ،و  PERگربه ماهی سبیلک سیاه ( )Pelteobagrus vachelliمشاهده
شد.
این کاهش با کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی در گربه ماهی مرتبط بود ( .)Dong et al., 2013نتایج
بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر خون بهجاي پودر ماهی در جیره غذایی ازون برون در مرحله
انگشت قد بر شاخصهاي رشد و ترکیب الشه و یافتن حد بهینه جایگزینی ،نشان داد که افزایش
جایگزینی به بیش از  40درصد موجب کاهش درصد افزایش وزن بدن ،وزن نهایی ،ضریب رشد ویژه،
ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین گردیده است (سیدحسنی و همکاران.)1۳91 ،
جلیلی و همکاران ( ،)1۳91اعالم داشتند که جایگزینی  70و  100درصد پودر ماهی جیره با منابع
پروتئین گیاهی موجب کاهش معنیدار در وزن نهایی ،ضریب تبدیل غذا ،محتواي پروتئین بافت عضله،
ضریب کارایی چربی و پروتئین و همچنین ،شاخص ارزش تولیدي پروتئین در مقایسه با گروه شاهد
گردیده است .جانشینی کنسانترهي پروتئینی سبوس برنج تا سطح  25درصد براي الرو این ماهی مناسب
است (احمديفرد و همکاران.)1۳92 ،
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 -2مواد و روشها
بطور کلی موادي که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر به دو دسته مواد
مصرفی و غیر مصرفی کارگاهی و آزمایشگاهی تقسیم شد:
پمپ هوا( براي هوادهی) ،آکواریوم (با حجم آکواریوم  120لیتر ،جهت انجام آزمایش با سه تکرار)،
دماسنج(جهت کنترل و تنظیم دماي آب) ،قرنطینه (تعداد  ۳آکواریوم با ابعاد  ،40× ۳0× 50جهت
قرنطینه) ،فیلترهاي مخصوص ،دستگاه بخاري گازي مرکزي(براي گرم نمودن فضاي سالن) ،شلنگ و
اتصاالت مربوط به سیستم هوادهی
گونه ماهی :از ماهی اسکار سلطنتی به طول  5سانتیمتر به تعداد  15قطعه در هر آکواریوم بهعنوان
ماهیانِ مورد آزمایش استفاده شد.
غذا :مگسهاي بالغ ( )Chrysomya megacephalaاز محل دفع ضایعات یک کشتارگاه طیور
جمعآوري و نگهداري شد .از جگر تازه گوساله به عنوان واسطی براي محل جمعآوري تخمهاي مگس
استفاده شد .الروهایی که ظرف مدت چهار روز از تخم سر در آوردند با آب داغ شستشو و غربال شده و در
آون در دماي  100درجهي سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک شدند.
سپس آسیاب و به پودر نرمی تبدیل شدند .قبل از فرموالسیون جیرههاي خوراکی آزمایشی ،ترکیب
مواد مغذي تقریبی از آرد ماهی و پودر الرو حشره ،مشخص شد .سپس 4نوع جیره غذایی آزمایشی
مشتمل بر  4جیره غذایی ( )M25,M50,M75,M100که با افزایش سطح جایگزینی پودر حشره نسبت
به آرد ماهی با استفاده از نرم افزار فرموالسیون خوراک طراحی خواهد شد (سینگ و همکاران.)201۳ ،
این پروژه در یک سالن  100متر مربعی به ارتفاع  2/10متر داراي توري جهت هوارسانی و تهویه آن
اجرا شد .پس از قرار دادن فیلترهاي ویژه در آب آکواریوم و اتصال به پمپهاي هوا بوسیله شلنگهاي
رابط ،اقدام به هوادهی شد و بهمنظور برقراري تعادل اکسیژنی و هم دمایی در کلیه آکواریومها ،به مدت
دو روز بدون اینکه ماهی در آکواریوم ذخیرهسازي شود ،عمل هوادهی انجام شد.
در این آزمایش ماهیان به تعداد  15عدد در هر آکواریوم و با رژیم غذایی طراحی شده فوقالذکر مورد
تغذیه قرار گرفتند.
زیستسنجی (بیومتري) ماهیان قبل از شروع آزمایش و در طول دوره (هر 15روز) یکبار انجام گرفت.

مقایسه اثر سطوح مختلف پودر الرو مگس گوشتخوار ...

83

غذادهی بهصورت روزانه در  4وعده و غذادهی اولیه بر حسب  ۳تا  4درصد وزن توده زنده صورت پذیرفته
و بهتدریج با بررسی وضعیت آکواریومها و میزان غذاي خورده شده و خورده نشده ،عمل غذادهی در حد
سیري صورت گرفت .از آنجا که فضوالت ،غذاهاي مانده و سایر ذرات در آکواریوم باقی میماندند ،لذا
جهت جلوگیري از ایجاد بیماري و آلودگیها ،در طول دوره ،هر روز یکبار ،نسبت به سیفونکردن اقدام
میشد .معموالً طی سیفون کردن به میزان  5درصد حجم آب تانک برداشته میشد که جهت جبران آن
به همین مقدار آب مانده کلرزدایی شده اضافه میشد .در طول دوره آزمایش برخی پارامترهاي کیفی آب
نظیر دما ،اکسیژن و  pHبهصورت روزانه اندازه گیري میشد .طول دورهي آزمایش  12هفته بود.
 -3روش تجزيه و تحلیل دادهها
طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی برنامهریزي و اجرا شد .براي تجزیه و تحلیل
آماري پس از همگنی دادهها با انجام آزمون  ،Kolmogorov–Smirnovروش تجزیه و تحلیل آماري
شامل محاسبه میانگین ،انحراف معیار ،آنالیز رگرسیون و ضرایب همبستگی بوسیله نرم افزار SPSS

صورت گرفت .تجزیه و تحلیل بر روي دادههاي مربوط به تغییرات رنگپذیري ،معیارهاي رشد،
فاکتورهاي تغذیهاي و فاکتورهاي کیفی آب از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه( one-way

 )analysis of variance ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون چند دامنهاي (تست
جداساز) دانکن  Duncan’s multiple-range testانجام گرفت.
رسم نمودارها در محیط  EXCELانجام شد.
 -4نتايج
جدول شماره ( ،)1تاثیر جیرههاي غذایی حاوي سطوح مختلف پودر حشره مگس گوشتخوار
 Chrysomya megacephalaرا بر روي فاکتورهاي رشد ماهی اسکار سلطنتی( Astronotus

 )ocellatusرا نشان میدهد.

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال چهارم /شماره دهم

84

جدول ( .)1تأثیر جیرههای غذایي مورد آزمایش بر شاخصهای رشد ،ضریب تبدیل غذایي و بازماندگي
سطوح جايگزيني پودر حشره مگس گوشتخوار بهجای آرد ماهي
شاخصها

( 25درصد)

( 50درصد)

( 75درصد)

( 100درصد)

1/4۶± 0/1

1/42± 0/05۸

1/49± 0/15

1/۳9± 0/11

درصد افزایش وزن
بدن()%PBWI

447/21± ۳4/0۳ab

4۸9/۶1± ۳2/۳2b

495/۳1±55/۸۳b

590/7۶± 75/4۳c

افزایش وزن بدن ()BWI

۶/50±0/05b

۶/979±0/21c

7/۳4±0/1d

۸/17±0/1۸e

نرخ رشد ویژه ()SGR

2/۸۳±0/10ab

2/95±0/0۸b

2/9۶±0/1۶b

۳/21±0/1۸c

ضریب تبدیل غذایی ()FCR

1/۳۸±0/02b

1/۳۶±0/05b

1/۳4±0/0۳b

1/1۶±0/04a

نسبت بازده پروتئین ()PER

1/۶0±0/0۳b

1/۶2±0/05b

1/۶5±0/05b

1/91±0/0۶c

میزان غذاي خورده شده روزانه
()DFI

4/42±0/1۸

4/59±0/0۸

4/5۳±0/19

4/۳۳±0/1۶

میانگین رشد روزانه()ADG

0/10±0/001b

0/11±0/00۳c

0/12±0/001d

0/1۳±0/005e

بازماندگی ()%SR

90/00±10/00

90/00±0/00

9۶/۶۶±5/77

100/00±0/00

وزن اولیه

*میانگین  ،S.D.±اعداد در یک ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنیدار هستند (.)P>0/05

 -1-4ضريب تبديل غذايي ()FCR
نوع تمیار غذایی استفاده شده بر ضریب تبدیل غذایی ( ) FCRماهیان تأثیر معنیدار داشته است
( .)P>0/05تفاوت معنیداري بین  FCRدر ماهیانی که با تیمارهاي  M50 ،M25و  M75تغذیه شده
بودند ،وجود نداشت ( .،)P<0/05میزان  FCRدر ماهیان تغذیه شده با  M100به طور معنیداري از
تمامی تیمارها کمتر بود (نمودار .)1
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نمودار ) .(1تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر ضریب تبدیل غذایی ()FCR

-2-4

نسبت بازده پروتئین ()PER

در این آزمایش میتوان تأثیر معنیدار تیمار غذایی استفاده شده را بر نسبت بازده پروتئین ()PER
دید ( .)P>0/05با استفاده از جیرههاي حاوي پودر حشره افزایش معنیدار  PERدر ماهیان دیده شد.
تفاوت معنی داري بین میزان  PERدر ماهیانی تغذیه شده با تیمارهاي  M50 ،M25و  M75وجود
نداشت .میزان  PERدر ماهیان تغذیه شده با تیمار  M100از بقیه تیمارها بهطور معنیداري بیشتر بود
(( )P>0/05نمودار .)2

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال چهارم /شماره دهم

86

نمودار ( :)2تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر نسبت بازده پروتئین ()PER

 -3-4میزان غذای خورده شده روزانه ()DFI
نوع تیمارهاي غذایی استفاده شده روي شاخص میزان غذاي خورده شده روزانه ( )DFIتأثیر معنی-
داري نداشتند (( .)P<0/05نمودار .)۳

نمودار ( .)۳تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر میزان غذاي خورده شده روزانه ()DFI

 -4-4درصد افزايش وزن بدن ()PWBI
نوع تیمارهاي غذایی استفاده شده تأثیر معنیداري بر شاخص درصد افزایش وزن بدن ()PBWI

مقایسه اثر سطوح مختلف پودر الرو مگس گوشتخوار ...

87

داشتند ( .)P>0/05تیمارهاي غذایی استفاده شده موجب افزایش  PBWIدر بین ماهیان مورد آزمایش
شدهاند .تفاوت معنیداري بین مقدار  PBWIتیمارهاي  M50 ،M25و  M75وجود نداشت ،ولی اختالف
معنیداري بین تیمار  M100با سایر تیمارها مشاهده شد (نمودار .)4

نمودار ( .)4تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر درصد افزایش وزن بدن ()PBWI

 -5-4نرخ رشد ويژه ( )SGR
اثر معنی داري در استفاده از تیمارهاي غذایی استفاده شده بر نرخ رشد ویژه ( )SGRمشاهده شد
( .)P>0/05با استفاده از تیمارهاي غذایی افزایش مقدار  SGRمشاهده شد .کمترین مقدار  SGRمربوط
به تیمار  M25و بیشترین  SGRمربوط به تیمار  M100بود .همچنین بین تیمارهاي  M50 ،M25و
 M75اختالف معنیداري دیده نشد ،ولی مقدار  SGRماهیان تغذیه شده با تیمار  M100بهطور معنی-
داري از سایر گروهها بیشتر بود( .نمودار .)5
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نمودار ( .)5تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر نرخ رشد ویژه (.)SGR

 -6-4افزايش وزن بدن ()BWI
نوع تیمارهاي غذایی استفاده شده تاثیر معنیداري بر شاخص افزایش وزن بدن ( )BWIداشتند
( .)P>0/05تیمارهاي غذایی استفاده شده موجب افزایش  BWIدر بین ماهیان مورد آزمایش شدهاند ،به-
طوري که کمترین مقدار مربوط به گروه  M25و بیشترین مقدار مربوط به تیمار  M100بود .بین تمام
تیمارها اختالف معنیداري مشاهده شد ،بهطوريکه مقدار  BWIتیمار  M100بهطور معنیداري از سایر
تیمارها بیشتر بود (نمودار .)۶

نمودار ( .)۶تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر افزایش وزن بدن ()BWI
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 -7-4میانگین رشد روزانه ()ADG
تیمارهاي غذایی استفاده شده از نظر میانگین رشد روزانه ( )ADGاثر معنیداري بر ماهیان مورد
مطالعه داشتند ( .)P>0/05تیمارهاي غذایی موجب افزایش مقدار  ADGدر ماهیان مورد آزمایش شدهاند.
در این شاخص نیز بین تیمارهاي غذایی مورد استفاده اختالف معنیداري وجود داشت .یعنی تمام تیمارها
نسبت به هم بهطور معنیداري اختالف داشتند و ترتیب مقدار  ADGاز بیشتر به کمتر مربوط به تیمار
 M25 ،M50 ،M75 ،M100بود .در واقع تیمار  M100با اختالف معنیداري بیشترین مقدار  ADGرا
نشان داد (نمودار .)7

نمودار ( :)7تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر میانگین رشد روزانه ()ADG

 -8-4بازماندگي ()SR
نوع تیمارهاي مورد استفاده بر درصد بازماندگی ( )SRماهیان مورد آزمایش اثر معنیداري نداشتند
( ،)P<0/05ولی روند افزایش درصد بازماندگی را میتوان بین تیمارها مشاهده کرد ،بهطوريکه کمترین
بازماندگی مربوط به تیمار  M25و بیشترین میزان بازماندگی مربوط به تیمار  M100بود که (100درصد)
گزارش شد (نمودار .)۸
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نمودار ( :)۸تأثیر تیمارهاي غذایی مورد آزمایش بر درصد بازماندگی ()SR

 -5بحث و نتیجهگیری
نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش درصد پودر حشره مگس گوشتخوار در جیرههاي
غذایی مورد آزمایش ،بسیاري از شاخصهاي رشدي نظیر ضریب تبدیل غذایی ،نسبت بازده پروتئین،
درصد افزایش وزن بدن ،افزایش وزن بدن ،میانگین رشد روزانه و نرخ رشد ویژه بهبود پیدا کردند ،بهطور-
یکه جایگزینی  100درصدي پودر مگس گوشتخوار با آرد ماهی در جیرهي غذایی ماهیان مورد مطالعه،
در تمام این شاخصها بهطور معنیداري از سایر تیمارها وضعیت بهتري را نشان داد .معموالً جایگزینی
سطوح باالي آرد ماهی با سایر پروتئینهاي حیوانی یا گیاهی منجر به کاهش رشد ماهیان شده است
( ،Begum et al., 1994; Ogunji et al., 2007; Cabral et al., 2011جان محمدي و همکاران،
 ،1۳۸۸جلیلی و همکاران 1۳91 ،و احمديفرد و همکاران .)1۳92 ،نتایج آزمایش حاضر برخالف یافتهها
این محققین نشان میدهد که افزایش جایگزینی آرد ماهی با پودر مگس گوشتخوار سبب بهبود رشد،
بازماندگی و بازده خوراک در ماهی اسکار سلطنتی شده و با جایگزینی کامل ( 100درصدي) پودر حشره
با آرد ماهی بهترین نتیجه حاصل شده است .همچنین نتایج این تحقیق با نتایج  Singو همکاران
( )2014که نشان دادند جیرههاي غذایی با افزایش میزان سطح جایگزینی پودر حشره مگس گوشتخوار
به جاي پودر ماهی باعث بهبود رشد ،افزایش میزان تبدیل غذایی و قدرت بقاي بیشتر تیالپیاي جوان شد
و با جایگزینی کل آرد ماهی با پودر حشره در جیره غذایی نتایج بهینهاي حاصل گشت ،همخوانی داشت.
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احتماالً از آنجاییکه حشرات بخشی از غذاي طبیعی ماهیان میباشند ( Whitley and Bollens,
 )2014و چون این حشرات غنی از اسیدهاي آمینه ،چربی ،ویتامینها و مواد معدنی هستند( Van Huis,

 )2013این منبع پروتئینی جایگزین مناسبی براي آرد ماهی در جیرهي غذایی ماهی اسکار سلطنتی
محسوب میشود .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پودر الرو مگس گوشتخوار به جیرهي غذایی
تأثیر منفی بر طعم غذا نگذاشته است و ماهیان مورد مطالعه بهخوبی از آنها تغذیه کردهاند .برخی منابع
جایگزین آرد ماهی نظیر پودر خون بهدلیل طعم و مزه بد غذا به دلیل کاهش پودر ماهی و افزایش پودر
خون در جیره ،با افزایش سطوح جایگزینی ،میزان غذاگیري توسط ماهیان را کاهش میدهند و ماهیان
تمایلی به مصرف این نوع جیرههاي غذایی نشان نمیدهند (سیدحسنی و همکاران )1۳91 ،که برخی
محققین توصیه نمودند که جیره هاي حاوي مقادیر باالي پودر خون از نظر چهارپایان خوش طعم نیستند و
مصرف خوراک را کاهش میدهند ( )Cullison, 1979و افزودن جاذبهاي غذایی را به این نوع جیره-
هاي غذایی در گربه ماهی روگاهی پیشنهاد نمودند ( .)Recce and Wesley, 1975با توجه به نتایج
آزمایش حاضر ،نشان داده شد که با افزودن پودر الرو مگس گوشتخوار به جیرهي غذایی ماهی اسکار
سلطنتی تغییري در میزان تمایل ماهی به خوردن غذا بهوجود نیاورده است و اختالف معنیداري بین
تیمارها از نظر میزان غذاي خورده شده روزانه توسط این ماهیان مشاهده نشد.
 -6جمعبندی
جیرههاي حاوي پودر الرو مگس گوشتخوار در این آزمایش در بیشتر موارد اثر معنیدار بر
شاخص هاي رشد از جمله ضریب تبدیل غذایی ،نسبت بازده پروتئین ،درصد افزایش وزن ،افزایش وزن،
نرخ رشد ویژه و میانگین رشد روزانه داشتهاند و با وجود اینکه اختالف معنیدار در درصد بازماندگی
ماهیان مورد آزمایش با تیمارهاي مختلف مشاهده نشد ،ولی افزایش بازماندگی با افزایش درصد پودر
مگس گوشتخوار دیده شد .در تمام شاخصها مورد آزمایش افزایش درصد پودر مگس گوشتخوار در
جیرههاي مورد آزمایش ،موجب بهبود معنیدار شاخصهاي رشد شد .به عبارت دیگر ،تیمار با جایگزینی
 100درصدي با آرد ماهی بهطور معنیداري در شاخصهاي رشدي با سایر تیمارهاي اختالف داشت و
بازماندگی  100درصدي در بین ماهیان تغذیه شده با این تیمار مشاهده شد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
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با استفاده از پودر مگس گوشتخوار بهجاي پودر ماهی در جیره غذایی ماهی اسکار سلطنتی میتوان
شاهد بهبود رشد ،ضریب تبدیل غذایی مطلوبتر و درصد بازماندگی بیشتر در این ماهی بود .این حشره را
میتوان به طور انبوه در مدت کوتاه از ضایعات کشاورزي و کشتارگاهی تولید کرد و از طریق جایگزینی
پودر این حشره با آرد ماهی میتوان از هزینه تولید ماهی مورد آزمایش و از مشکالت زیستمحیطی و
بهداشتی آرد ماهی کاست .با توجه به نتایج بهدست آمده ،هر دو فرضیه ارائه شده در این تحقیق مورد
تأیید قرار میگیرد و مشخص شد که استفاده از پودر مگس گوشتخوار به جاي آرد ماهی موجب افزایش
شاخصهاي رشد ،تغذیه ماهی و درصد بازماندگی اسکار میشود.
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