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چكیده
اين تحقيق به مدت  45روز در ايستگاه تحقيقاتی تکثير و پرورش آبزيان درياي خزر (پژوهشکده آبزيپروري) انجام
شد .بچه ماهيان سفيد پس از يك هفته از زمان تطابق با شرايط جديد زيستسنجی شدند ،تيمارها شامل فرم پاييزه و فرم
بهاره که طرح آن تصادفی و از سه تکرار استفاده شده بود .در مجموع  6پالت آزمايشی استفاده گرديد .تراکم  0/5گرم در
ليتر به تعداد  17عدد ماهی سفيد دو گرمی در هر وان  100ليتري بود آب مورد نياز از آب پمپاژشده از ساحل درياي خزر تآ
مين شده بود  .غذادهی با غذاي کنستانتره  SFC1از شرکت دانسو آغاز شد .ميزان غذادهی  4درصد وزن زيتوده در نظر
گرفته شد .کل مدت آزمايش  45روز بود .نتايج بدستآمده حاکی از آن بود که حداقل ميانگين درصد افزايش وزن مربوط به
تيمارفرم بهاره  31/92±8/24و حداکثر ان مربوط به تيمار فرم پاييزه با ميانگين  42/66±1/82گرم می باشد .حداقل
ميانگين نرخ رشد ويژه ( (SGRبچه ماهيان سفيد مربوط تيمار فرم بهاره با مقدار  1/29±0/306و حداکثر ميانگين تيمارفرم
پاييزه  1/69±0/061میباشد .حداقل ميانگين ضريب تبديل ) (FCRبچه ماهيان سفيد مربوط به تيمارفرم پاييزه با مقدار
 4/13±0/117و حداکثر آن مربوط به تيمار فرم بهاره با ميانگين  5/18±1/453میباشد .ضريب بازماندگی در تيمار فرم
بهاره  0/100تيمار فرم پاييزه  0/98بود .با توجه به آزمون من ويتنی در سطح  0/95اطمينان مشخص گرديد که بين دو
تيمار اختالف آماري در فاکتورهاي رشد ديده شد ( .) p<0/05بنابراين به نظر می رسد فرم پاييزه اين ماهی در اين مقطع از
زندگی که توسط غذاي دستی تغذيه شدند در محيط آب درياي خزر از لحاظ رشد وضعيت بهتري نسبت به فرم بهاره دارند.
کلید واژه :بچه ماهی سفيد ،فرم بهاره ،فرم پاييزه ،فاکتور هاي رشد.
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 -1مقدمه
ماهی سفيد با نام علمی ( Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901شناسايی شده است اين
ماهی عمدتاً در سواحل جنوبی درياي خزر يعنی سواحل ايران و جنوب غربی آن و بخش غربی سواحل
ايران و جمهوري آذربايجان يافت میشود و به ندرت در جنوب شرقی درياي خزر و سواحل ترکمنستان
يافت میشود ( .)Razavi, 1995ويکی از معروفترين ماهيان حوضه جنوبی درياي خزر میباشد و از
محبوبيت بااليی در نزد مصرفکنندگان ايرانی به جهت لذيذ و زيبابودن برخوردار است.
به داليل مختلف از قبيل صيد بی رويه واز بين رفتن محلهاي تخمريزي طبيعی و مسائل ديگر نسل
اين گونه مورد تهديد قرار گرفته است اگر چه تکثير مصنوعی و رهاسازي بچه ماهيان آنها در رودخانههاي
منتهی به درياي خزر تا حد زيادي اين مشکل را حل کرده است .از د هه  1340تکثير مصنوعی و توليد
ميليونها الرو در رودخانه سبب گرديد تا ميزان ذخاير ماهی سفيد تا حدي ترميم شود بطوريکه ميزان
صيد در سال  1357در حدود  3000تا  4000تن رسيد و کوششهاي چند ساله اخير اگر چه عليرغم
کاهش دادن از رشد ساالنه ماهيان توانسته است تا حدودي ميزان ذخاير ماهی سفيد را از نظر کمی تعديل
نمايد .افزايش جمعيت و در نتيجه افزايش تقاضاي مواد پروتئينی از يك جهت و تقاضاي باالي مردم
براي خريد ماهی سفيد از جهت ديگر همه اين عوامل ،تحقيق در اين زمينه را مهم ساخته است .ورود
پسآبهاي شهري و صنعتی و منابع آبهاي جاري خصوصاً رودخانهها و در نتيجه نامناسبکردن شرايط
اکولوژي جهت رهاسازي بچه ماهيان سفيد از جهتی و از جهت ديگر کاهش دبی آب در بعضی از فصل-
هاي سال در بعضی از رودخانهها يکی از مشکالت در حال حاضر و آينده خواهد بود ( Rezaeikhah,
 .)1995ماهی سفيد جزو ما هيان دو کوچ يا  Diadromousو يك ماهی کوچگر رود رو Anadromous

میباشد .ما هی سفيد در ماههاي سرد زمستان در گودالهاي بستر دريا در عمق  70الی  80متري بستر
زندگی میکنند و در اوايل اسفند پس از گرمشدن آب به منظور تغذيه و تکثير به سمت سواحل جنوبی
درياي خزر و براي تخمريزي به آب شيرين و رودخا نه حرکت میکنند.
در تمام طول بهار و تابستان و پاييز ماهی سفيد به صورت گلهاي در سواحل مشغول تغذيه میباشند.
دو نوع بيولوژيك ماهی سفيد در منطقه گيالن وجود دارد که بر حسب زمان مهاجرت و تخمريزي بنام
واريتههاي پاييزه و بهاره نامگذاري شدند (.) Berg,1965
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مهاجرين پاييزه و عمدتآ  phytophileيا گياه دوست بود .وبر روي گياهان آبزي تخمريزي میکنند.
مهاجرين بهاره ماهی سفيد هم اکنون بيش از 98درصد ذخاير درياي خزر را تشکيل میدهد قسمت اعظم
اين ماهيان به رودخانهاي مهاجرت میکنند داراي بستر سنگی يا سنگالخی است از اينرو تيب بهاره
عمدتآ  lithophileسنگ دوست هستند ( .) Berg,1965در اين تحقيق مقايسه فاکتورهاي رشد اين دو
فرم مد نظر قرار گرفته که اگر بتوان براي پرورش در آبهاي داخلی مد نظر قرار گيرد کدام فرم را بايد
انتخاب نمود تا به حال هيچ تحقيقی در ايران در اين زمينه انجام نشد و تحقيقات جهانی بسيار انگشت-
شمار و کم بوده است .اين تحقيق گام اول جهت پرورش ماهی سفيد و مقايسه دو فرم از اين ماهی براي
معرفی بهترين فرم اين ماهی جهت پرورش در آينده میباشد.

 -2مواد وروش کار
اين تحقيق به مدت  45روز در ايستگاه تحقيقاتی تغذيه آبزيان درياي خزر (پژوهشکده آبزيپروري)
انجام شد .بچه ماهيان سفيد پس از يك هفته از زمان تطابق با شرايط جديد زيستسنجی شدند تيمارها
شامل فرم پاييزه وفرم بهاره که طرح آن تصادفی و از سه تکرار استفاده شده بود .در مجموع  6پالت
آزمايشی استفاده گرديد.
تراکم  0/5گرم در ليتر به تعداد  17عدد ماهی سفيد دو گرمی در هر وان  100ليتري بود ( Amiri,

 )2008غذادهی با غذاي کنستانتره  SFC1از شرکت دانسو آغاز شد .ميزان غذادهی  4درصد وزن زيتوده
در نظر گرفته شد .کل مدت آزمايش  45روز بود .همچنين هر  15روز يکبار بيومتري انجام گرفت .دما نيز
بين  19تا  20درجه سانتیگراد بود .به منظور تهيه رژيم شوريهاي موردنظر از دستگاه مولتی متر مدل
 molti 34 olساخت شرکت آلمانی  wtwو دستگاه شوريسنج آمريکايی اکمن استفاده شد.
براي محاسبه عوامل رشد شامل :نرخ رشد ويژه ) ،)SGRضريب تبديل ( ،)FCRرشد روزانه )،)DG

در صدافزايش وزن ) ،( WGشاخص وضعيتی ) (C.Fو ضريب بازماندگی از فرمولهاي ذيل استفاده شد:
)S.G.R=ln(w2)-ln(w1) /t2-t1×100(Wade, 1993
افزايش وزن  /غذاي داده شده = ضريب تبديل غذا
)(Wade,1993

D.G=(W2 –W1) /t2-t1 ×100

)W.G=(Final wet weight – Initial wet weight) /(Initial wet weight)× 100,(Ergun etal ,2003
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)C F =W/L3×100(Biswas,1993

(نفيسی × 100 ،)1379 ،مقدار ماهی معرفی شده  /مقدارماهی موجود = ضريب بازماندگی
) =W1وزن اوليه) )=W2وزن ثانويه) (  = Tمدت پرورش) ( = Lnلگاريتم طبيعی)
آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهاي دانکن و کروسکال  -واليس در سطح
اطمينان  0/95انجام گرفت.

شكل  .1نمای کلی از سیستم پرورشی بچه ماهیان سفید

 -3نتایج
نتايج بدستآمده حاکی از آن بود که حداقل ميانگين درصد افزايش وزن مربوط به تيمار فرم بهاره
 31/92±8/24و حداکثر آن مربوط به تيمار فرم پاييزه با ميانگين  42/66±1/82گرم میباشد .حداقل
ميانگين نرخ رشد ويژه ( (SGRبچه ماهيان سفيد مربوط تيمارفرم بهاره با مقدار1/29±0/306و حداکثر
ميانگين تيمار فرم پاييزه 1/69±0/061می باشد .حداقل ميانگين ضريب تبديل ( (FCRبچه ماهيان سفيد
مربوط به تيمار فرم پاييزه با مقدار  4/13±0/17و حداکثر آن مربوط به تيمار فرم بهاره با ميانگين
 5/18±1/453میباشد .ضريب بازماندگی در تيمار فرم بهاره  0/100تيمار فرم پاييزه  0/98بود .با توجه
به آزمون من ويتنی در سطح  0/95اطمينان مشخص گرديد که بين دو تيمار اختالف آماري در
فاکتورهاي رشد ديده شد ).)p<0,05
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 -4بحث
نتايج بدست آمده حاکی از آن بود که حداقل ميانگين درصد افزايش وزن مربوط به تيمار فرم بهاره
 31/92±8/24و حداکثر آن مربوط به تيمار فرم پاييزه با ميانگين 42/66±1/82گرم میباشد حداقل
ميانگين ضريب تبديل  FCRبچه ماهيان سفيد مربوط به تيمارفرم پاييزه با مقدار  4/13±0/117و حد
اکثر آن مربوط به تيمار فرم بهاره با ميانگين  5/18±1/453میباشد با توجه به آزمون من ويتنی در سطح
 0/95اطمينان مشخص گرديد که بين دو تيمار اختالف آماري در فاکتورهاي رشد ديده شد ).(p<, 05

تحقيقات بسيار محدود و کمی در ارتباط مقابسه دو فرم ماهی انجام گرفته در ايران به جز اين تحقيق،
تحقيق ديگري انجام نشد  .اطالعات وتحقيقات جهانی نيز بسار اندک بوده وحاصل چند تحقيق محدود را
می توان به  Gambleو همکاران در سال 1985بر روي فاکتورهاي رشد دو فرم پاييزه و بهاره ماهی
 Atlantic herringانجام دادند که به اين نتيجه رسيدند که فرم پاييزه نتيجه بهتر و مناسبتتري ديده
شد .همچنين مطالعات  Johansonو همکاران در سال 1995بر روي ماهی  Clupea harengusبه
اين نتيجه رسد که فرم پاييزه رشد بهتري در تحقيقات ايشان نشان داد .همچنين  templetonدر سال
 1971به اين نتيجه رسيد که فرم پاييزه ماهی  Salmo truttaاز لحاظ فاکتورهاي رشد رشد مناسبتري
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 در اين تحقيق نيز نتيجه مشابهی با محققين ذکرشده مطابقت میکند.نسبت به فرم بهاره ديده شد
بنابراين به نظر میرسد فرم پاييزه اين ماهی در اين مقطع از زندگی اين ماهی که توسط غذاي دستی
.تغذيه شدند از لحاظ رشد وضعيت بهتري نسبت به فرم بهاره دارند
فهرست منابع
1. American public Health Association (APHA)., (1989). Standard methods for
the examination of water and waste water. 7th ecl. P150 – 453.
2. Amiri,A., (2008). The effect of water salinity on growth and survival of Rutilus
frisii kutum fingerlings. Iranian Scientific Fisheries Journal.vol,no.1,pp23-30.
3. AOAC.,1995 offcicial methods of analysis of aoacinternational .vol.i.
agricultured chemicals contaminats,drugs,16th editiom.aoac international,
Arlington, va.1298p.
4. Berg,.S., (1965). fresh water fishes of the u.s.s .r and adjacent countries vol II
Translation Jerusalem .
5. Gamble,j .;Maclachlan ,p;and Maclachlan,p; Seaton,D;.(1985). Comparative
growth and development of autumn and spring spawned Atlantic herring larvae
reared in large enclosed ecosystems .Marine Ecology . vol.26: 19-33
6. Johannessen ,A;Blom,G . (2000). Differences in growth pattern between spring
and autumn spawned herring (clupea harengus) vol.85 pp:461-466.
7. Razavi, B. (1995). Rutilus frisii kutum.Ministry of agriculture-gahad –Iranian
fisheries science research institute,pp 3-4
8. Rezaikhah,M. .(1995). Breeding Rutilus frisii kutum fingerlings using Soybean
leachate and animal manure. master thesis,PP5-6
9. Templeton,R.G. (1970). An investigation of the advantages of autumn and
spring stocking with Brown trout Salmo troutta L. in a Yorkshire reservoir.J.
Fish Biol.3, 303-324.

