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  اهمیت موضوع
کارگیري  هبا بهمچنین . شودباشد فراهم می زنده میالرو کولکس که یکی از غذاهايبا پرورش پشه، امکان تولید 

اهش باعث کعالوه   به.یابد هاي مربوط به پرورش ماهی و آبزیان کاهش میبزیان هزینهآالرو کولکس در جیره غذایی 
جمد، دافنی منجمد، هاي تولید غذاي زنده و کاهش واردات محصوالت وارداتی نظیر آرتمیاي بالغ من هزینه

آبزي پروري  صنعت دکفایی در تولید این خوراك درخوشود و در مجموع سبب  شیرونومید منجمد و غیره می
  . شود می

 

  )شرح مساله(مقدمه 
که پرورش بسیاري از  طوري ده از اهمیت بسیاري برخوردار است بهدر علم تغذیه آبزیان، تهیه و پرورش غذاي زن

عنوان  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پرورش الرو کولکس به .باشد پذیر نمی  امکانآبزیان بدون غذاي زنده عمالً
 بر این اساس طرح حاضر از سه قسمت اصلی تشکیل. غذاي زنده جدید در شرایط آزمایشگاهی در انسکتاریوم است

در . آزمایشگاهی خواهد بوددر شرایط ) پشه کولکس( اول هدف پرورش مصنوعی پشه خانگی  در مرحله.شده است
در . رسی قرار خواهند گرفت غذایی براي الروها مورد برمرحله دوم براساس نتایج مرحله اول، تعیین بهترین جیره

، امکان تکثیر و پرورش الرو و پشه کولکس مورد آزمایش قرار 2 و 1 مرحله سوم این آزمایش، براساس نتایج مرحله
توده و ترکیب شیمیایی بدن الرو پس از تغذیه  مانی، رشد، وزن زي در هر مرحله از آزمایش درصد زنده. خواهد گرفت

   .هاي مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت با جیره

  

  ها ترین یافته مهم
  پرورش داد در شرایط آزمایشگاهی توان را می الرو کولکس.  

 

 وارداتی شود) آرتمیا بالغ، شیرونومید و غیره(تواند جایگزین غذاهاي زنده منجمد الرو کولکس می. 
  

 وجود داردعنوان غذاي زنده در تمامی طول سال امکان تولید الرو پشه به .  
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 )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  . )گرم( الرو کولکس برداشت شده در انتهاي دوره پرورشوزن میانگین  -1 جدول
  وزن توده  )گرم(کمینه   )گرم(بیشینه   ژیم غذایینوع ر

  b006/0 ± 207/0  20/0  21/0  کود مرغی
  b006/0 ± 236/0  23/0  24/0  مرغ زرده تخم

  a01/0 ± 159/0  15/0  17/0  شیر خشک
  ).>05/0P(باشد  دار می  نداشتن حروف مشترك به منزله داشتن اختالف معنی*

  

 
  .  دوره پرورشدرصد بقاي الروي در انتهاي - 1شکل 

  

  . مختلف بر ترکیب شیمیایی الرو کولکس غذایی هاي جیره اثر - 2 جدول
  )درصد(ترکیب شیمیایی بدن 

  نوع رژیم غذایی
  خاکستر  )NFE(عصاره عاري از   چربی  پروتئین  رطوبت

  a47/0 ± 26/89  a58/0 ± 16/58  a62/0 ± 35/16  a25/0 ± 16/13  a69/0 ± 23/10  کود مرغی
  ab65/0 ± 24/88  b78/0 ± 10/64  b57/0 ± 10/19  b11/0 ± 21/5  a59/0 ± 21/10  مرغ زرده تخم

  b85/0 ± 69/87  c12/0 ± 06/50  c52/0 ± 18/25  c26/0 ± 34/11  a17/0 ± 97/10  شیر خشک
  ).>05/0P(باشد  دار می  نداشتن حروف مشترك به منزله داشتن اختالف معنی*

 


