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 چکیده

گیرد. الرو ماهیان از جمله ماهیان زینتی مورد استفاده قرار می  شود که برای تغذیه ای از موجودات ریز آبزی گفته می اینفوزوریا به مجموعه

 های سبز، پارامسی، روتیفر، ورتیسل آمیب، اوگلنا، جلبکشامل:  باشند وشیرین می  آب  در حیات کوچک این موجودات در واقع اشکال

 ماهیان هایگونه  از  بسیاری  شدههچ  تازه  الروهای  پرورش  برای  تواندمی  کوچک  اندازه  دلیل  به  اینفوزوریا .  باشندمی  کوچک  مهرگانبی   و

 طبیعی به تکثیر و پرورش   طور  به  توانند نمی  ،باشندخانگی می   هایآکواریوم  از مردم که دارای  بسیاری  آکواریومی مورد استفاده قرار گیرد.

  مانند:   تجزیه  حال  در   رویشی  ماده  گونه  هر  خیساندن  توانند باحال، میماهیان اکتفا کنند. با این   مورد نیاز برای تغذیه الرو  اینفوزوریای 

در این روش، .  و پرورش اینفوزوریای مورد نیاز الروها را فراهم نمایندکلر شرایط تکثیر    بدون  کهنه و  آب  شیشه  یک  در   کاهو و کلم

در .  کنندمی   تکثیر  به  شروع  روز این موجودات ریز  سه  تا  دو  اینفوزوریا پس از گذشت مدت زمان  دریافتی،  نور  و  دما  به میزان  با توجه

ها را برای رشد خود مورد مصرف قرار باکتری   اینفوزوریا  که  زمانی  اما   ،شده  کدر  هاباکتری  تعداد  افزایش  دلیل  به   این حالت، ابتدا آب

 سفید   و   کوچک  متحرک  هایلکه  صورت  به  غیرمسلح  چشم  با  اینفوزوریاها معموالً  مرحله،  این  در.  گرددمی  شفاف   دهد، آب مجدداًمی

 .باشندمی مشاهده قابل

 

 غذای زنده اینفوزوریا، تکثیر، پرورش،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه  
که الرو ماهیان در ابتدای زندگی خود نیاز به غذا  باتوجه به این

اندازه کوچک دارند با  غذا در محیط   فقدان ،به میزان کافی و 

ناپذیری گردد )ناظم و  تواند موجب تلفات جبران زیست آنها می

تهیه1394همکاران،   مسائل    (.  از  یکی  ماهیان  الرو  برای  غذا 

 ,.Tamaru et al)  ستی در پرورش آنهابسیار حساس و حیات

اندازهطوری ( به1993 تواند  کیفیت غذا می  و   ، رنگکه میزان، 

پرورش  یک  موفقیت  بهسبب  پرورشدهنده  دهندگان  ویژه 

همکاران،   و  )سوداگر  گردد  زینتی    اینفوزوریا  (.1397ماهیان 

مهم زنج  ینقش  کند    یم  فایا  ی کروبیم  ییغذا  رهیدر 

(Montagnes    ،همکاران ا(2010و    یکروسکوپ یم  اینفوزوری. 

رده ی سیلیات ها و شاخه    متعلق به  یتک سلول  واناتیحهستند

هستند ها  پروتوزوآ  همکاران،  Das .)  ی  آنها  (  2012و 

و  کوچک  موجوداتی   بس  یبدن بوده  و  داشته که  مغذ  ارینرم  ی 

ی الرو  آل برا  دهیا  ییغذا  ماده ی  کعنوان یآنها را به  سبب شده  

ترین دسته اینفوزوریاها به عنوان مهم  کند   ی م  ل یها تبد  یماه 

غذا ماهیان  از  پرورش الروی  در  اندازه کوچک  با  طبیعی  های 

می قرار  استفاده  مورد  به  زینتی  پایداری  برای  اگرچه  گیرند، 

 .  ( 1)شکل  (1390های مجدد نیاز دارند )فرهادیان، کشت

 
 اینفوزوریا: 1شکل 

در   و  شیرین  آبهای  در  است  ممکن  اینفوزوریاها  اگرچه 

باشند، ولی توانایی سازگاری  های که حاوی الرو ماهیان  اکواریوم 

توانند در آبهای شور در آنها دیده شده است. این موجودات می

  ولی معموالا   ،ها حضور داشته باشندبه طور طبیعی در آکواریوم 

کافی   الروها  رشد  برای  آنها  برای   باشدنمیتعداد  است  نیاز  و 

آأ ت از  میزان کافی  داده  نها، در ظروف جداگانهمین  پرورش  ای 

تلفات   سبب  باشد،  کلر  دارای  که  شده  تصفیه  آب  شوند. 

رو، در انتخاب محیط پرورشی این  گردد، از اینها میاینفوزوریا

اینفوزوریا هببایست دقت الزم  موجودات می پرورش  آید.  عمل 

اولیه مواد  با  و  بوده  قابل  ارزان   بسیار ساده  نیز  قیمت در خانه 

انجام است. برای رشد اینفوزوریاها از مواد اولیه مختلف به عنوان 

از جمله این مواد    ، گرددمحیط غذایی و رشد آنها استفاده می

... اشاره    مر وتوان به برگ کاهو، سیب زمینی، کلم، لوبیا، مخمی

 Kitani, 1989; Montagnes et al., 2010; Mukai)  کرد

et al., 2016 .) 

باکتری میزان  که  تجاوزکنند، سبب  زمانی  از حدی  آب  در  ها 

ضروری است پس از    ، لذا  . گردندایجاد بوی نامطبوع در آب می

توان از روز پرورش جدیدی شروع شود. در این صورت، می  5-3

آب قبلی برای پرورش جدید استفاده نمود. الروهای بسیاری از 

ها  ماهیان قادر به خوردن ناپلی آرتمیا به دلیل اندازه بزرگ ناپلی

در    باشد،نمی الروها  بازماندگی  برای  اینفوزوریا  کشت  لذا 

تر شدن الروها  پس از بزرگ  ضروری است.  های اول بسیارهفته

توان از سایر غذاهای زنده  تر شدن دهان، میو به دنبال آن بزرگ

 (. 1390یا تجاری استفاده کرد )فرهادیان،  

 

 اینفوزوریا پرورش نحوه 
نرم بدنی  و  کوچک  سایز  داشتن  دلیل  به  غذایی    ،اینفوزوریا 

می ماهیان  الرو  تغذیه  برای  پرورش  باشد.  مناسب  و  تکثیر 

باشد. برای تکثیر پذیر میهای مختلفی امکاناینفوزوریا به شیوه 

نموده   هیتهمقداری اینفوزوریا    ، هاو پرورش این میکروارگانیسم

مانند کاهو، کلم، اسفناج، لوبیا سبز  جاتیسبز  قطعه از  چند   و با

سالمو   یا  شده  خرد  صورت  به  به    شهیش  کیدر    نخودفرنگی 

شیشه حاوی اینفوزوریا و  سپس    شوند. کشت داده میآب    همراه

یا   باید سایر  کاهو    تا گیرند    قرار  د یخورشنور    ریز  سبزیجات 
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  زیرارشد کنند.    اینفوزوریا  هی تغذ  یبراها به مقدار الزم  باکتری

مراحل کشت در ادامه  کنند. یها تغذیه ماینفوزوریاها از باکتری

به اینفوزوریا  پرورش  )  شرحترتیب  و  است   Das etداده شده 

al., 2012; Mukai et al., 2016)  (2)شکل  . 

به میزان یک چهارم آن،   ی تهیه وتریل  1  ایشهیش  مرحله اول:

سبز ذکر.  گرددمی  پر  جاتی از  کههای سبز  ،است  شایان    یی 

اباشند،  می  داربرگ از  به    ،قرار گیرند  شهیداخل ش  که  نیقبل 

  در صورت استفاده از  و  شوند  خرد   یمتریسانت  5/1-5/2قطعات  

پوست گیری شده و  پوستبایست از قبل  می  ،نخود  ایسبز    ایلوب

  ه ی تجزبه    جاتیکردن سبز  خردداده شود.    قرار  شهیداخل شآنها  

 . (3)شکل   کندیدر آب کمک مآنها  ترع یسر

 

 
 ( کاهو 3( نخودفرنگی، 2( لوبیاسبز، 1: برخی از سبزیجات مناسب برای رشد اینفوزوریا: 2شکل 

 

 
 : آب محتوی سبزیجات جهت رشد اینفوزوریا 3شکل 

  یده از آب جوش ارتفاع یک سوم آن پرتا  را شهیش مرحله دوم: 

تا    قهیدق  5باید  و    کرده  سپس   .خنک شود  فرصت داده شود 

جوشیده آب  ش  جاتی سبز  یرو  مقداری  تا   شهیداخل  ریخته 

  دقت شود تا  بایدشود.    پراز آب جوش    به ارتفاع یک سومظرف  

آرامی    تحت شرایط محیط  شده وآب سرد   زیرا گرم شودبه   ،

 . ( 4)شکل  اتاق باشد یدمام ه  ای گرم  دیبا شهیش

 
: وارد کردن آب جوش به محیط رشد اینفوزوریا به میزان 4شکل 

 ای یک سوم بطری شیشه 



 اینفوزوریا، غذای زنده مناسب جهت تغذیه  ...                                                                                                             نوروزی و همکاران 

34 

ی که حاوی الرو ماهیان  ومیآب آکوار  مقداری از  مرحله سوم:

، شود. با گرم شدن آب شیشهاست نیز به درون شیشه ریخته می 

از  تدریجبه آب  ریخته  دیگر،    یوم یآکوار  مقداری  شیشه  درون 

مقداری از فضوالت موجود   اگرشود.  پر از آب    مخزنتا    گردد می

ش  ومیآکوارآب    در داخل  شود،    شهیبه  ایجاد  مشکلوارد  ی 

است که    یی هاسمیکروارگانیم  حاوی  ومیآکوار  آبکند. زیرا  نمی

ا رشد  م  یانفوزوریبه  زائد گوارشیکن یکمک  مواد    د. همچنین 

گیا  ماهیان  و  میهحلزون  آب  خوار  محیط  تقویت  سبب  توانند 

است ضروری  گردد.  اینفوزوریا  پرورش  محتوی    شهیش  جهت 

 است  شده  میکه ابتدا تنظ  یخیتار  در  را  اینفوزوریای قابل کشت

 .(5)شکل  زده شودبرچسب مصرف آن   تولید و خیتار به همراه

 

 

 
 آب حاوی اینفوزوریا: کنترل دمای 5شکل 

 

 قرارای  باید زیر نور آفتاب و روی قفسه  شهیش  مرحله چهارم: 

بستن  .  خورشید قرارگیرد  تاثیر نور  تحتتا در طول روز  گیرد  

 داد  آن قرار  یرو  ایپارچه  توانیم  ،ضروری نیست  شهیشدرب  

شود.  یر یجلوگ شهیداخل ش ء خارجی بهایتا از افتادن اش

خورشید نور  شیشه   هیتجز  سبب  همچنین  درون  سبزیجات 

 اینفوزوریا  جهت تغذیه  ها ی باکتر  فرایند موجب ظهور   نیاگردد.  

 . ( 6)شکل  دشویم

 
 

 
 خورشید حاوی اینفوزوریا زیر نور :  قرار دادن شیشه6شکل 
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و رشد پیدا    ها تکثیراینفوزوری روز ا  2-3  : پس ازمرحله پنجم

کدر  و    کندمی  رنگ آب تغییرها  یباکتربا شروع رشد  ،  کنندمی

از  و    شودیم فرآیند    پس  اشروع    مجدداا   آب  ا، ینفوزوریرشد 

آب  کند. می هیها تغذ یاز باکتر اینفوزوریا رایز .شودیتر مشفاف

ا  درون شیشه بیانگر این موضوعکدر   تولید   اینفوزوریاست که 

  از آن نشده باشد، بهتر است    شفافکه آب   یتا زمانو    است  شده

به    شهیآب، ش  کف روی سطح  مشاهده  نشود. در صورتاستفاده  

حاصل   نانیاطم  نیا  و با انجام این حرکت  شوده  دچرخان  یآرام

اکسگردد  یم   دیرس  خواهد  شهیمواد داخل ش  تمام   به  ژنیکه 

 . (7)شکل 

 

 
 : تکثیر اینفوزوریا ها در شیشه7شکل 

 اینفوزوریا یسازرهیاستفاده و ذخ
با    اینفوزوریا  حاوی  آب  از  بار  دو  حداقل  روزانه  باید  الروها 

شوند تغذیه  قطره چکان  از  قطره چکاناستفاده  و    زیتم  باید  . 

به دلیل سرعت رشد بچه ماهیان ضروری است  .  استریل باشد

که  داده شود. این امر    اینفوزوریدر روز به آنها ا  دفعات بیشتری

حائز    ،باشدنمی  شهیش  به  دیگری  عاتیبه اضافه کردن ما  یازین

از    یادی و تعداد ز  استریز    اریبس  اینفوزوریا  ،رایزاهمیت است.  

 . ( 8)شکل  دنوجود دار عیقطره از ما   کیآنها در 

 

 
 سازی اینفوزوریاها: ذخیره8شکل 

یابد که  اینفوزوریا به الروماهیان تا جایی ادامه می  روند تغذیه

ی  ناپل  تر مانندبزرگ  ی غذاها  تا بتوانند  شودتر  دهان الروها بزرگ

 آب محتوی   یادیمقدار ز  اگرآرتمیا را مورد تغذیه قرار دهند.  

اضافه شود، امکان کدر    یماه الرو    دارایآکواریوم  در    اینفوزوریا

ریا وجود دارد. در صورت کم شدن  شدن آب و کم شدن اینفوزو

الرو   حاوی  آکواریوم  در  شده  داده  کشت  اینفوزوریای  میزان 

اینفوزوریای جدید روز    3-4  ،ماهیان، ضروری است برای رشد 

اینفوزوریاهااز شروع    بعد اولین دوره  را   ،پرورش  شیشه جدید 

 . (9)شکل  آماده نمود

 

 
 رشد ماهی : وارد کردن اینفوزوریا به محیط 9شکل 
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Abstract 

Infusoria are a group of aquatic organisms that are used to feed fish larvae. They are actually small 

forms of life in freshwater that include: Amoeba, Oglena, Green algae, Paramecium, Rotifer, 

Vertisella, and Invertebrates are small. Due to its small size, Infusoria can be used to breed newly 

hatched larvae of many aquarium fish species such as gourami and beta fish. Many home aquarium 

owners are naturally unable to provide enough infusoria to raise fish larvae. Infusoria can be grown 

by soaking any decomposing vegetative material such as lettuce and cabbage in an old, chlorinated, 

glassless water bottle. Depending on the temperature and light received, the infusoria begin to 

multiply within two to three days after planting. The water is initially cloudy due to the increase in 

the level of bacteria, but when the infusoria consume them, the water becomes clear. At this stage, 

infusoria are usually visible to the naked eye as small, white moving spots. 
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