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  چکیده
 Phallocryptus( میگو پریان با تغذیه تأثیر هدف با تحقیق این

spinosa ( زینتی ماهیان مولدین ییگشاتخم درصد و يهماور بر 
       ماهی فرشته :شامل جنس چهار از ،تجاري ارزش داراي

(Pterophyllum scalare)، تیلور گرین )Aequidens 

rivulatus،( گورامی )Trichopodus trichopterus( افرا و 
)Cynotilapia afra ( از یک هر منظور این براي .گرفت انجام 

 با تغذیه ،یک گروه :مطالعه گروه دو در ،مولد ماهیان يهاگونه
 میگو پریان با تغذیه ،دو گروه و )اسفناج و گاو دل( دستی غذاي

)Phallocryptus spinosa (، تکرار دو و تیمار یک با کی هر 
 هر براي متناسب و شده کنترل کامال شرایط در ماه یک مدت به

 ،شده تعیین جیره بر عالوه .گرفتند قرار مطالعه مورد ماهی جنس
 .نمودندیم استفاده کنستانتره يغذا از کباری روزانه هاماهی هیکل

 معیار هر براي ماهی جنس یک در هامیانگین گروهی بین مقایسه
 مطالعه گروه هر در )>05/0p( دارمعنی اختالف دهندهنشان ،مطالعه

 درصد و آمده دست به يهاتخم تعداد یکهطور به .بود شده
 براي یک گروه از بیشتر يدارامعن طور به 2 گروه در ییگشاتخم
 رنگ تغییر بر عالوه ،همچنین آمد. دست به ماهی جنس هر

 طور به 2 گروه در يریزتخم تا الزم زمان مدت ،مولدین محسوس
 به نتایج بود. ماهی جنس هر براي یک گروه از کمتر يدارامعن

 زینتی ماهیان مولدین در تولیدمثلی راندمان افزایش آمده دست
  داد. نشان را Phallocryptus spinosa با شده تغذیه

 
 ،ینتیز انیماه ،Phallocryptus spinosa :کلیدي هايواژه
 .ییگشاتخم درصد ،تغذیه
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ABSTRACT  
This study was performed to determine the effect 
of Phallocryptus spinosa as a diet on fecundity 
and hatching performance of 4 trade valuable 
prawn ornamental fish genera, including Angel 
Fish (Pterophyllum scalare), Green Tailor 
(Aequidens rivulatus), Gourami (Trichopodus 
trichopterus) , and Afra (Cynotilapia afra). Prawn 
ornamental fish genera, were studied in two test 
groups feeding with cow heart and spinach – and 
fairy shrimp (Phallocryptus spinosa) in one 
treatment and two replicates for a month in 
controlled condition and sultable for each genera.  
Also, additionally, all fish were fed granulated 
concentrate daily. Between group comparison in 
each genera showed a significant difference 
(p<0.05) in each switable group as in all genera. 
Feeding with fairy shrimp showed a significant 
higher fecundity and hatching percentage 
compared to manual diets (p< 0.05). In addition 
to significant color change of prawns, in all 
groups fed with fairy shrimp the duration of 
spawning time were reduced significantly. 
Therefore, feeding on Phallocryptus spinosa can 
increase reproductive performance in mentioned 
prawn ornamental fish.  
 
Keywords: Phallocryptus spinosa, Ornamental 
Fish, Nutrition, Hatching percentage.  
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  مقدمه
 دخالت جهان کشور 85 ،ماهی یالمللبین تجارت در

 دارد ارزش دالر میلیارد 102 ماهی تولیدات و دارند
 سهمی توسعه حال در کشورهاي ،هاآن بین از که

 جزو را ماهی که دارند آمریکا دالر میلیارد 25 حدود
 دهدمی قرار زیاد تجاري ارزش با غذایی محصوالت

)World Bank, 2012(. ماهیان صنعت عالوه به 
 میلیارد 15 بر بالغ ارزشی ،جهان در آن ملحقات و زینتی
 انواع از میلیارد 2 از بیش سالیانه و داشته آمریکا دالر

 پریان .(Nair, 2012) شودمی تجارت زنده زینتی ماهی
 راسته به متعلق شیرین آب انپوستسخت از میگوها

 قابلیت و بیومس تولید با که هستند انپوششبی
 و غذایی ارزش بودن باال ،سریع رشد ،زیاد یتولیدمثل

 زنده غذاي تامین براي شیرین آب در سازگاري
 و آالقزل ،خاویاري ماهیان ندمان پرورشی آبزیان
 ماهیان تجارت و تولید .هستند مطرح زینتی ماهیان
 يپرورآبزي يهابخش سودآورترین از یکی زینتی

 این اقتصادي اهمیت وجود با .دشومی محسوب
 هاآن ايتغذیه نیازهاي مورد در اطالعات بخش

 آب تزیینی ماهیان برخی تغذیه براي است. محدود
 ینائوپل ،توبیفکس کرم ،گاو کبد و دل از شیرین
 راندمان بردن باال منظور به مگس الرو و روتیفر ،آرتمیا

 Velasco-Santamaria and دشومی استفاده تولیدمثل
Corredor) (Santamaria, 2011. میگوها پریان 

 این .هستند شور آب آرتمیاي شیرین آب خویشاوندان
 براي زنده غذاي عنوان به توانمی را موجودات

 ).Prasath et al., 1994( برد کار به زینتی ماهیان
 توانمی شیرین آب میگوهاي پریان کاربرد مزایاي از
 با يسازغنی لیپتانس ،زنده توده ادیز تولید به

PUFA، نیا نمود. اشاره داروها و مغذي مواد سایر 
 از غنی منبع یک عنوان به نیهمچن زنده يغذا

 است شده شناخته کاروتنوئیدي هايرنگدانه
)Munuswamy, 2005(. چه زنده يگوهایم انیپر 

 به توانمی را بالغ صورت به چه و الرو صورت به
 انیماه ،انیآبز انواع هیتغذ يبرا زنده يغذا عنوان

 (Ali and برد کار به ياریخاو انیماه و نیریش آب
(Dumont, 1995; Munuswamy, 2005. 

 و نیپروتئ %45-50 حاوي گویم انیپر هايسیست
 يالرو یغذائ يازهاین نیتام يبرا که بوده یچرب 6-5%

 ).Munuswamy, 2005( ندباشمی مناسب انیآبز
 و یپرورش مراحل در غذا عنوان به نیز يدیتول ومسیب

 استفاده قابل نیریش آب نیمولد و یومیآکوار انیماه بلوغ
  است.

 ،زنده يغذا عنوان به گوهایم انیپر از استفاده
 بهبود حوض قرمز یماه و گویم در را رنگدانه لیتشک

 ).Munuswamy, 2005( بخشدیم
 ایآرتم با يمغذ ماده مقدار نظر از گوهایم انیپر
 1ینیکاروتنوپروتئ باتیترک يدارا و بوده سهیمقا قابل

 فراوان ریمقاد با يدیکاروتنوئ بیترک ادیز ریمقاد و
 ندباشمی 4نیآنتراگزانت و 3نیکانتاگزانت، 2نیآستاگزانت

(Velu et al., 2003; Munuswamy, 2005). 
 ینتیز انیآبز عنوان به ،شان رنگ علت به گوهایم انیپر
 مانند متوسط اندازه با ییهاگونه ؛دارند تیاهم نیز

Streptocephalus torvicornis وS. proboscedeus 
 دارند عمر طول سال کی تا یشگاهیآزما طیشرا در

(Dumont and Munuswamy, 1997). ثابت 
 چرب يدهایاس با زنده ياغذ يسازیغن که شده

 کیکوزاپنتانوئیا بویژه )HUFA-n3( 5راشباعیغ
 )DHA( 7دیاس کیکوزاهگزانوئ يد و )EPA( 6دیاس
 نیبالغ و يالرو به یغذاده در C نیتامیو با نیهمچن و

 ,(Munuswamyاست سودمند اریبس یپرورش انیآبز
(2005; Velu et al., 2003; Lavens et al., 1999.  

 و HUFA نظر از معمول طور به ایآرتم و فرهایروت
 با توانمی را نقص نیا ؛هستند ریفق DHA خصوصاً

1. Carotenoprotein Complexes  
2. Astaxanthin  
3. Canthaxanthin  
4. Antheraxanthin 
5. Highly unsaturated Fatty acids  
6. Eicosapentenoic acid  
7. Docasahexenoic acid  
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 HUFA با شده یغن محصوالت توسط هاآن هیتغذ
 (Noshirvani et al., 2006; Azari کرد جبران

(Takami et al., 2005.  
 یراحت به و بوده غنی نظر این از میگو انیپر

 نیبد و بلعیده را مانند سلیم يهاچربی دتوانمی
 خود گوارش لوله درون به را سلیم درون اتیمحتو لهیوس

 به .دینما افزون خود کرهیپ در را آن يمحتوا و منتقل
 يتجار محصول با گوهایم انیپر يسازغنی ،مثال عنوان

-SELCO DHA، طیمح در ساعته سه ونیانکوباس در 
 و )EPA )29/11% مقدار شیافزا سبب ي،سازغنی

DHA )92/1%( شد (Munuswamy, 2005). هدف 
 گویم انیپر ياسهیمقا تأثیر بررسی تحقیق این از
)Phallocryptus spinosa( و تخم تعداد بر یدست يغذا و 

 شیرین آب ینتیز مولد ماهیان برخی گشاییتخم درصد
 ضمن مغذي مواد از سرشار منابع از استفاده با تا دباشمی

 میزان بر ،حاصله يهاتخم کیفیت و کمیت افزایش
 تزیینی ماهیان بودن بازارپسند و مطلوبیت ،سالمت
  شود. افزوده
 

 هاروش و مواد
 ماهی فرشته شامل ،مولد ماهیان يهاگونه از یک هر

)Angle Fish،( تیلور گرین )Green Tailor،( 
 يسازگار از پس )Afra( افرا و )Gourami( گورامی

 با تغذیه ،یک آزمون گروه شامل آزمون گروه دو در
 و گرانوله کنسانتره و )اسفناج و گاو دل( دستی غذاي
 و میگو پریان غذاي با تغذیه ،دو آزمون گروه

 یک مدت به تکرار سه با کی هر گرانوله کنسانتره
 فیزیکی و محیطی فاکتورهاي .شدند داده پرورش ماه

 هرگونه هاي مندي نیاز اساس بر آب شیمیایی و
 شامل یشیآزما واحد هر ).1 جدول( شد مینأت ماهی

 غذاي از یک آزمون گروه در .بود مولد جفت کی
 8 و صبح 8 هايوعده در اسفناج و خام گاو دل( دستی
 15 روزانه( میگو پریان غذاي از دو آزمون گروه در و شب)
 جفت هر براي Phallocryptus spinosa میگوي پریان
 شد استفاده  شب 8 و صبح 8 هايوعده در مولد ماهی

 هاماهی هیکل به ،نیاز مورد آمینه اسیدهاي مینأت جهت.
 کنسانتره يغذا وعده کی ظهر) 12 ساعت( روزانه

  .شدیم داده وارداتی اکسترود
 20-15 اندازه با بالغ زنده میگوهاي پریان

 روستاي حوالی در واقع طبیعی آبگیر از مترمیلی
 150 چشمه توري با ساچوك از استفاده با خاصلو

 مولدین تغذیه مورد مستقیم و شده صید میکرون
 آنالیزهاي انجام براي .گرفت قرار ینتیز انیماه

 شد. استفاده18  ورژن SPSS افزارنرم از آماري
-کولموگراف آزمون توسط هاداده بودن نرمال

 ییکوین آزمون( هاواریانس همگنی ،اسمیرنوف
 يآمار لیتحل و هیتجز و levene آزمون با )برازش

 یکطرفه انسیوار زیآنال از حاصل يهاداده
(ANOVA) يهاتفاوت یبررس يبرا شد. استفاده 

 آزمون از مختلف گروه دو در هامیانگین نیب
Duncan گردید استفاده %95 سطح در. 

 
 

 زینتی ماهیان مولدین آب شیمیایی فیزیکی فاکتورهاي .1 جدول
 آب ویژگی

 ماهی نام
 )لیتر بر گرممیلی( معلق جامد مواد کل اسیدیته گراد) سانتی (درجه آب دماي

 350-450 7 29-30 فرشته

 350-450 7 28 تیلور گرین

 350-450 7 26 گورامی

 350-450 7 27-28 افرا
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 از حاصل يهاتخم تعداد :اوريهم محاسبه نحوه
  ماده مولد ماهی یک

 الرو تعداد :ییگشاتخم درصد محاسبه نحوه
 یافته لقاح تخم عدد 100 ازاي به شده ییگشاتخم
 

  جینتا
 ییگشاتخم درصد و تخم تعداد میانگین مقایسه
 شده) اخذ يهاتخم از آمده دست به الرو (تعداد

 پریان با شده تغذیه مختلف زینتی ماهیان يهاگونه
 .است شده آورده 2  جدول در دستی غذاي و میگو

 جدول در مذکور مولدین يریزتخم زمانی فواصل
 میگو پریان از که دو تیمار در. است شده آورده 3

 طور به ییگشاتخم درصد و تخم تعداد کردند تغذیه
 همچنین). >05/0P( بود یک تیمار از بیشتر يدارامعن

 موجب دو تیمار مولدین در میگو پریان از استفاده
  .شد هاآن رنگ بهبود و درخشندگی

 
  يهاگونه ییگشاتخم درصد و (Mean±SE) تخم تعداد میانگین مقایسه .2 جدول

 دستی غذاي و میگو پریان با شده تغذیه مختلف زینتی ماهیان

 ماهی نام
 مولدین وزن میانگین
 )گرم(

 کل طول میانگین
 )متر (سانتی

 تخم تعداد
 )استاندارد خطاي  ±میانگین(

 ییگشاتخم درصد
 )میانگین ±استاندارد خطاي(

 2 گروه 1 گروه 2 گروه 1 گروه
 0/398±0/3 15±5/1 50 ±5/2  ماهی فرشته

a 
5/5±8/694 

b 
0/1±0/71 

A 
6/0±1/83 

B 
 0/1001±0/1 15±1 150±5/1  تیلور گرین

C 
6/5±1/1493 

d 
5/0±5/80 

C 
6/0±1/93 

D 
 0/1002±0/2 7±5/0 30±5/0 گورامی

e 
2/9±7/1982 

f 
5/0±5/80 

E 
6/0±5/90 

F 
 0/400±0/3 8±3/0 60±5/1  افرا

g 
4/2±6/698 

h 
0/0±0/90 

G 
4/0±3/94 

H 
 اختالف عدم دهندهنشان هامیانگین مقایسه جدول در )است مقیاس مربوطه آزمون گروه در ماهی جنس دریک حروف بودن کوچک یا (بزرگ مشترك حروف

 .>p)05/0( دباشمی درصد 95 سطح در هاداده نیانگیم نیب دارامعن اختالف وجود دهنده نشان ،مشترك ریغ حروف و دارامعن
 

 بررسی مورد مولد ماهیان رنگ بهبود شاخص و (روز) يریزتخم زمانی فواصل میانگین مقایسه .3 جدول

 ماهی نام
 )روز( يریزتخم زمانی فواصل

 معیار) از انحراف ± میانگین(
 دوم تیمار در مولدین رنگ بهبود شاخص

 )چشمی معیار(
 2تیمار 1 تیمار

 15 ±9/0 ماهی فرشته
a 

4/0± 8 
b 

 شدن تررنگ پر

 18 ±8/0 تیلور گرین
a 

5/0± 11 
b 

 ايسینه ،پشتی هايباله و دم شدن قرمز ،سر ناحیه در رنگ سبز هايرگه وجود

 گورامی
 

1/0 ± 12 
a 

7/0± 7 
b 

 مشخص دارموج سیاه نقاط وجود
 شکل ماري پوست

 11 ±11/0 افرا
a 

5/0± 6 
b 

 ايسینه ،پشتی هايباله و دم شدن قرمز ،سر ناحیه در رنگ سیاه هايرگه وجود

 نیانگیم نیب دارامعن اختالف وجود دهندهنشان رمشتركیغ حروف و دارامعن اختالف عدم دهندهنشان سطر هر در هامیانگین مقایسه جدول در مشترك حروف *
 .>P)05/0( دباشمی درصد 95 سطح در هاداده

  *= N نشد محاسبه
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 گیرينتیجه و بحث
 و بوده توسعه به رو صنعت یک زینتی ماهیان پرورش
 .دباشمی رشد حال در آن جهانی صادرات تجارت
 پرورش هايشرطپیش از طبیعی غذاي از استفاده
 منابع مینأت و است آبزیان از بسیاري الروي مراحل
 لحاظ از صرفه به حال عین در و مغذي ايتغذیه

 ژهیبو هاماهی بازماندگی و نمو و رشد براي اقتصادي
 زنده غذاهاي دارد. اهمیت الروي حساس دوران در

 زینتی ماهیان الروي تجاري پرورش در رایج مصرفی
 ،موئینا مانند هایینوئوپالنکتماکروز به محدود عموما
 افزایش به توجه با است. آرتمیا ینائوپل و دافنی

 تکثیر مراکز از بسیاري ،آرتمیا سیست قیمت جهانی
 یا خشک غذاي از توسعه درحال کشورهاي در

 الروي پرورش براي هابرکه از شده صید هايزئوپالنکتون
  .(Rurangwa et al., 1993)کنندمی استفاده
 آرتمیا زنده غذاي به وابستگی کاهش منظور به

 به متعددي تحقیقات گذشته دهه در يپرورآبزي در
 شود پیدا زنده غذاي براي جایگزینی تا آمده عمل

)Gonzales et al., 2008.( بودن مناسب 
 بالغ میگوي پریان و دکپسوله يهاسیست

Streptocephalus dichotomus جیره یک عنوان به 
 زینتی ماهی فرشته الروي در ترتیب به موفقیت با انحصاري

Pterophyllum scalare )Velu and Munuswamy, 
 Velu and(  Carassius auratus حوض ماهی ،)2003

Munuswamy, 2007( جوان تیالپیاي ماهی و 
Oreochromis aureus (Prasath et al. 1994),. 

 پرورش براي  S.proboscideus ائوپلین است. شده مشخص
 Ali and توسط )(Oreochromis aureus تیالپیا الروي

Dumont (1995) ایرانی ماهی تاس در و )Acipenser 
persicus ( توسط Namin et al. (2007) Imanpour به 

 رفت. کار
Sriputhorn and Sanoamuang (2011) 

 عنوان به را S.sirindhornae بالغ میگوي پریان
 کنندهجلوگیري و باال غذایی ارزش با زنده غذاي یک

 براي پلیت غذاي توسط شده ایجاد آب کیفیت افت از

 آب میگوي مولدین کاروتنوئید مقادیر و رشد افزایش
  بردند. کار به M.rosenbergii  شیرین

 تغذیه که داد نشان وضوح به حاضر مطالعه
 میگوي پریان حاوي غذاي با زینتی مولد ماهیان

Phallocryptus spinosa و مولدین تخم تعداد 
 طوربه را حاصله يهاتخم ییگشاتخم درصد

  .دهدمی افزایش يدارامعن
Velu and Munuswamy (2008) نشان 

 با   M.rosenbergii الروي پست تغذیه که ندداد
 موجب Streptocephalus dichotomus ینائوپل

 .شد بازماندگی درصد و وزن ،طول افزایش
Sriputhorn and Sanoamuang (2011) با 

 پریان مختلف هاينسبت با غذایی هاي جیره مقایسه
 وزن و طول دادند نشان ،خشک پلیت به بالغ میگوي
  M.rosenbergii شیرین آب میگوي مولدین
 طور هب شدند تغذیه میگو پریان از تنها که هنگامی

 میزان کردند بیان همچنین هاآن .بود بیشتر يدارامعن
 بتاکاروتن و آستاگزانتین فراوان مقادیر با کاروتنوئیدها

 به شدند تغذیه میگو پریان از تنها که مولدینی در
 .بود خشک جیره ماریت گروه برابر 2/8 میزان
 Sriputhorn and Sanoamuang (2011) 
   M.rosenbergii مولد میگوي تغذیه که دادند نشان

 دوره در S.sirindhornae زنده بالغ میگوي پریان با
 مقدار افزایش و دارامعن رشد به ،مناسب زمانی

 دتوانمی امر این .شد خواهد منجر میگو کاروتنوئید
 دو آزمون گروه مولد زینتی ماهیان رنگ کیفیت بهبود

 وجود علت به میگو پریان با شده غدادهی
  کند. توجیه را کاروتنوئیدي هايرنگدانه

Velu and Munuswamy (2008) نشان 
 ،پروتئین از غنی S. dichotomus ئوپلینا که دادند
 چرب اسیدهاي و ضروري آمینه اسیدهاي ،چربی

 میگوها پریان که شده مشخص .است ضروري
 و داشته شرقی آذربایجان استان در وسیعی گسترش

 همچنین و لینولنیک اسید فراوان مقادیر داراي
 و بوده اسید دکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک
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 ییدریا و شیرین آب آبزیان دوي هر تغذیه در لذا
 .)Seidgar et al., 2007( ندباشمی اهمیت حائز

Velu and Munuswamy (2007) که دریافتند 
 17/30( آستاگزانتین ،درصد) 73/45( گزانتین کانتا

 تریناصلی درصد) 78/8( بتاکاروتن و درصد)
 میگوي پریان کاروتنوئیدي هايرنگدانه

S.dichotomus .نشان آزمایشگاهی مطالعات هستند 
 زنده غذاي عنوان به میگو پریان از استفاده که داده

 Sanoamuang( بالغ میگوهاي در را رنگدانه تشکیل
, 2011 (Sriputhorn and، ماهی و میگو الروي 

 )Dumont and Munuswamy, 1997( حوض
 کاروتنوئیدها که داده نشان مطالعات بخشد. می بهبود

 ،آنها کننده مصرف موجودات در آستاگزانتین ویژه هب
 شیافزا ،تولیدمثل ،بدن رنگ بهبود در مهمی نقش

 عمل اکسیدانتآنتی عنوانبه و دارد بازماندگی ی،منیا
 .(Miki, 1991; Velu et al., 2003) کندمی

 و درخشندگی موجب میگو پریان با تغذیه بنابراین
 درنتیجه و تولیدمثلی توان افزایش ،رنگ بهبود

 گروه زینتی مولد ماهیان در بازاري قیمت افزایش
 غذاي با شده تغذیه مولدین با مقایسه در دو آزمون
 میگوي پریان نتیجه در .دشومی دستی

Phallocryptus spinosa عنوان به توانمی را 
 منظور به باال غذایی ارزش با مناسب غذاي یک

 افزایش و رشد ماندگاري میزان ،ییگشاتخم رصدد
 کار به مولد زینتی ماهیان انواع در کاروتنوئیدها مقدار
 مولدین پرورش محیط آب کیفیت ،عالوه به برد.

 شدهتغذیه مولدین به نسبت میگو پریان با شده تغذیه
  .دشومی بهتر دستی غذاي با

 میگوي پریان ،مثال براي میگوها پریان
S.dichotomus و آمینه اسیدهاي اکثر بودن دارا با 

 50( پروتئین همچنین ،ضروري چرب اسیدهاي
 با زنده غذاي یک باال )درصد 10( چربی و درصد)
 د.شومی محسوب يپرورآبزي در مطلوب کیفیت

 یتولیدمثل هايهورمون زیادي مقادیر داراي همچنین
)Nithya and Munuswamy, 2002( است. 

 در گوارشی دستگاه محرك عنوان به را میگو پریان
 و ماهی الروي تغذیه براي پلیت مصنوعی/ هايجیره

 ,(Velu and Munuswamyبرد کاربهانپوستسخت
 جنس چهار تمامی در که داد نشان نتایج .2007)
 گرین )،Pterophyllum scalare( ماهی فرشته
 گورامی )،Aequidens rivulatus( تیلور

)Trichopodus trichopterus( افرا و 
)Cynotilapia afra( از که دو آزمون گروه در 

 استاندارد خطاي±میانگین کردند تغذیه میگو پریان
 ،1/1493±6/5 ،8/694±5/5 ترتیببه تخم تعداد

 آزمون گروه در و عدد 6/698±4/2 و 2/9±7/1982
 ترتیب به بودند نکرده تغذیه میگو پریان از که یک

 و 0/2±0/1002 ،0/1±0/1001 ،0/3±0/398
 خطاي ± میانگین همچنین .بود عدد 0/3±0/400

 این از حاصله يهاتخم ییگشاتخم درصد استاندارد
 ،1/83±6/0 ترتیب به 2 آزمون گروه در ماهیان

 گروه در و درصد 4/0±3/94 ،6/0±5/90 ،6/0±1/93
 ،5/80±5/0 ،0/71±0/1 ترتیببه 1 آزمون

 تمامی در لذا  .بود درصد 0/90±0/0 و 5/0±5/80
 درصد و تخم تعداد دو گروه در ،آزمایش مورد ماهیان

 بود یک گروه از بیشتر يدارامعن طور به ییگشاتخم
)05/0P<.( در يریزتخم زمانی فاصله همچنین 

 1 گروه در افرا و گورامی ،تیلور گرین ،ماهی فرشته
 11±11/0 و 12±1/0 ،18±8/0 ،15±9/0 ترتیب به

  تا ترتیب به دو گروه در کهحالی در بود روز
 کاهش روز 6±5/0 و 7/0±7 ،5/0±11 ،4/0±8

  گروه مولدین در میگو پریان از استفاده .یافت
  هاآن رنگ بهبود و درخشندگی موجب دو آزمون

  .شد
 باال غذایی ارزش علت به میگو پریان از استفاده

 ماهیان بویژه آبزیان انواع بلوغ دوران جیره عنوان به
 آن از استفاده عالوه به .دشومی توصیه مولد زینتی

 بیماري بروز و نگهداري محیط در شده ایجاد آلودگی
 زنده تازه جیره اشکال چند هر دهد.می کاهش را

 پریان توانمی ،دارند باالیی غذایی ارزش میگو پریان
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 و فریز بعدي استفاده براي را شده صید میگوهاي
 آرتمیا مانند یا نمود نگهداري اسید در یا ،کرد خشک

 ینا هب و کرده تبدیل فرموله غذاي دیگر اشکال به
 روش و داد افزایش را هاآن مصرف مدت ترتیب

 در میگوها پریان این از استفاده در جدیدي
  .نمود ایجاد يپرورآبزي
 

  سپاسگزاري
 ،حوري نصرتی عباس آقاي جناب همکاري از

 در ،آذرماهی زینتی ماهیان پرورش محترم مدیریت
 تحقیقات سسهؤم از همچنین ،تحقیق این اجراي
 تشکر پروژه مالی حمایت دلیل به ایران شیالتی علوم

  .گرددمی قدردانی و
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