
 1393سال /4شماره /سال اول  آبزیان زینتی

41  

  روش نوین استفاده از نور به منظور افزایش میزان تولید بچه ماهی نورس گوپی
  کواریومآحاصل از تکثیر طبیعی در 

  
  2و1*منصور شریفیان

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور - 1
  انجمن علمی ماهیان زینتی ایران - 2

  
* sharif_23m@yahoo.com 

  
  93آذر  :تاریخ پذیرش    93بهمن  :تاریخ دریافت

  
 چکیده

طریـق   از(شـرایط تجـاري    افزایش میزان بقاي بچه ماهیان نورس گوپی حاصل از تکثیر طبیعی در شرایط آزمایشگاهی وبررسی حاضر به منظور 
در پناه دادن آنهـا   آوري بچه ماهیان واز نور جهت جمع. طراحی و اجرا گردیدبر اساس خاصیت نورگرایی بچه ماهیان ) کنترل پدیده کانی بالیسم

در شـرایط  مشخص گردید  .استفاده گردیددر درون جمعیت گله ماهیان گوپی  (Cannibalism)ري اخوهمجنسکاهش پدیده  جهت مکان ایمن 
نتایج آزمایشات حاکی . دگردیدرصد  2/30دار میزان بقاي بچه ماهیان نورس ماهی  گوپی به میزان استفاده از نور باعث افزایش معنیآزمایشگاهی 

در . وجـود نـدارد   16:00و12:00و 8:00آوري هاي مختلف جمعآوري ماهی گوپی در بین ساعتداري در میزان جمعاست که افزایش معنی از آن
است نتایج این تحقیق موید آن  ،در مجموع. شدباد در نژادهاي مختلف ماهی گوپی میدرص 13-18شرایط تجاري میزان بقاي بچه ماهیان نورس بین 

، کنـد قتصادي خوبی براي مـزارع ایجـاد مـی   پتانسیل ا و شودج حاصل از عملیات تکثیر مییاء نتاقیش در صد باده از نور باعث افزاروش استف که
  .شودتجاري می باعث افزایش راندمان تکثیر ماهی گوپی در شرایط کشت انبوه وکه  طوري هب

  
  .بچه ماهی ماهیان زینتی، همجنس خواري، گوپی، دوره نوري، :کلمات کلیدي
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  مقدمه
بین رفتن  از باعث کشتار و (Cannibalism)ري اخوهمجنسپدیده 

این پدیـده در  . شودجمعیت ماهیان یک گله میتمامی یا بخشی از 
 ,Smith and Reay( هاي مختلف ماهیان متداول استبین جمعیت

1991; FitzCerald and Whoriskey, 1992.(    پدیـده مـذکور
ر در شرایط پرورش متراکم خواماهی ،جمعیت ماهیاندر بین  ویژه به

عامل مهـم تلفـات در مراحـل    خوري رضه همجنساع .شوددیده می
 Hecht and Pienaar, 1993; Baras( بچه ماهیان نورس الروي و

and Joling, 2002.(  
اهمیـت ان در   رغـم علـی انجام شده در این خصوص مطالعات 

حـاکی از  مـذکور  مطالعـات  نتایج . باشدپروري به نسبت کم می آبزي
 و هـا  تانـک درون ماهیـان گـوپی در   آن است که پدیـده مـذکور در   

نـوزادان   و استخرهاي پرورشی یعنی در جایی که مولدین تخم خود
 خورنــد وجــود داردآنهــا را مـی  نـورس را مــورد حملـه قــرار داده و  

)Toledo and Gaitan,1992 ; Wetanabe et al., 1992 .(

باعـث پـایین آمـدن نـرخ همـاوري      کانی بالیسم  عارضهه کطوري هب
میزان تولیـدات بچـه ماهیـان    ماهیان مولد گوپی و در نتیجه کاهش 

عدم مراقبت والدین بر روي نـوزادان  . شودمی مزارع تکثیردر نورس 
مشـاهده   Poecilidaeدر حال پرورش ماهیـان زینتـی در خـانواده    

یده خودخوري طبیعی در گله توان پدکه به نوعی آن را می، شودمی
 Loekle et al., 1982; Meffe and( ماهیـان  طبیعـی دانسـت   

Snelson., 1989; Magurran, 2005( .  
قابـل مالحظـه    در این خانواده بر اثر این پدیده شـاهد کـاهش  

درصـدي   50که میزان حـذف  طوري هب. باشیمبچه ماهیان نورس می
 ;Baldwin, 1980( جمعیت ماهیان نورس نیز گزارش شـده اسـت  

Jones et al., 1998 ,2007.( 
یکی از ماهیان تجاري مهم در نواحی گرمسیري ماهی گوپی با 

 ;Kachel, 2009( باشـد مـی  )Poecillia reticulate( نام علمـی 

Monticini, 2010) ( 1شکل(.  

  

  
 )(Poecillia reticulate  ماهی گوپی: 1 شکل

  
متنوع و زیبایی هسـتند کـه   هاي هاي گوپی داراي رنگماهی

گوپی دم قرمز سـنگاپوري   -گوپی پوست ماري : انواع آن عبارتند از
 -گـوپی دم آبـی    -گـوپی دم زرد   -گوپی کمر مشکی سنگاپوري  -

گوپی فانتزي و چندین نـوع گـوپی دیگـر کـه      -گوپی دم خرگوشی 
 .تري دارداغلب نوع ماده این ماهی از نوع نر جثه بزرگ

سادگی تکثیر و پرورش و سازگاري ماهی گوپی یژه از امتیاز و
بـراي نگهـداري از مـاهی     .باشدمی پرورشمحیط مختلف  شرایطبا 

گـالن همـراه بـا     20شود آکوارومی کوچک با حجم گوپی توصیه می
 java Moss و java Fern مقـدار زیـادي گیـاه آکواریـومی نظیـر     

د ترکیبـات آب  تواننـ گیاهان فوق مقاوم هستند و مـی . استفاده شود
مـاهی گـوپی   . تحمل کنند ،ها مطلوب استسخت را که براي گوپی

دهـد  را ترجیح می) خنثی( 7در محدوده متوسط یعنی pH  معموالً
و در نهایـت تـا بـاالي     6تـر تـا   تواند خود را با شرایطی پاییناما می

اگرچه آنهـا آب سـخت را بـه    ( وفق دهد و) 8نزدیک به ( 7محدوده 

. بایست در حد متوسطی باشدسختی آب می) کنندمیخوبی تحمل 
درجه حرارت محیط . همچنین در مقابل سختی کم مقاومت نیستند

-درجه فارنهایت باشد اما می 75تر از  بایستی پاییننگهداري آنها می
درجه فارنهایت را نیـز تحمـل    80تا  60توانند درجه حرارتی مابین 

  .کنند
غذاخشک، فریـزري،  توان از از یمنازل مسکونی مدر آکواریوم 

هـاي ریـز، تـوبی فـیکس، میگـوي آب شـور و       الرو قرمز رنگ پشـه 
 همچنین غذاهاي آماده که حـاوي حجـم بـاالي سـبزیجاتی نظیـر     

Spirulina  ،براي تغذیه ماهی گوپی استفاده نموداست.  
شـود در  وجود پاي تناسلی در کنار مخرج ماهی نر باعـث مـی  

معموالً اندازه ایـن  . یت آنها را تشخیص دادسنین کم هم بتوان جنس
نـوع   .متر استسانتی 6متر و ماده آن سانتی 3ها در جنس نر ماهی

هاي متنوع رنگ دارايکه نر ماهی گوپی نسبت به ماده بسیار زیباتر 
هـا  اندام بدن نرها نسبت بـه مـاده  . دنباشمیدر قسمت دم و زیبایی 
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آمیـزي  ماهی گوپی مـاده رنـگ   .تر استتر و طول بدنشان کم ظریف
  . کمتري دارد و دم آن معمولی است

اش یـا همـان منفـذ تناسـلی جهـت      از باله مخرجـی  گوپی نر
در  هـاي بـاردار معمـوالً   مـاده . نمایدمی، گوپی ماده استفاده باروري

طـور بدنشـان   شوند و اطراف مخرج و همـین محیط تاریک ظاهر می
عالقه زیادي بـه خـوردن نـوزادان    نوع نر  .کندافزایش حجم پیدا می

هـر چـه زمـان    . دهـد ندارد، اما نوع ماده تمایل بیشتري نشـان مـی  
شود، رنگ محل مخرج ماهی ماده پـر  تر میبارداري و زایمان نزدیک

  . شودتر میتر و شکم ماهی ماده بزرگتر و سیاهرنگ
  

  هاطرز تشخیص جنسیت گوپی
  ماهی ماده

  .ده پهن و بزرگ و گرد استباله زیر شکم ماهی ما -الف
  .نقش و نگار استبدن ماهی ماده ساده و بی -ب
هـا را  زیر شکم ماهی ماده خال سیاه وجود دارد که وضعیت بچه -ج

  .دهدنشان می
  

   ماهی نر
صورت پاي تناسـلی کشـیده و باریـک     هباله زیرشکم ماهی نر ب -الف

  .است
  .ر استتتر و باریکاندام ماهی نر الغرتر، کشیده -ب
 .هاي گوناگون و نقش و نگار بیشتري استداراي رنگ -ج

طور متوسـط هـر    هگراد بدرجه سانتی 27گوپی ماده در دماي 
زا هایی که زندهاین ماهی با سایر ماهی .کندماه یک نوبت زایمان می

زاهـا هسـتند ماننـد تتراهـا،     هستند و یا ماهیـانی کـه در رده زنـده   
هـا، پلکوهـا،   ماهیان رنگین کمـان، کریـدوراس  ها، رازبوراها، گورامی

 ،توان نگهـداري کـرد  می ماهی و گربه) کوتوله(ها، گورامی دارف لوچ
ها پرورش توام بارب .توان نگهداري نمودینمخوار  گیاهبا ماهیان ولی 

تایگر بارب  ها و مخصوصاًزیرا بارب .قابل توصیه نیست وگوپی اساساً
انجل و گـوپی حساسـیت    نهمچوزیبا و بلند به ماهیانی با دم و باله 

  .کندنشان خواهد داد و مدام در تعقیب آنها جهت گاز گرفتن حرکت می
ـ   روش صـورت متـراکم در    ههاي مدرن پرورش مـاهی گـوپی ب

کریسـتاله در   سیستم مدار بسته با استفاده از سیسـتم آبـی تمیـز و   
ن مـاهی  دهنـدگا پـرورش . وجود دارد) فلسطین اشغالی(خاور میانه 

در ایـن  . کنندپالستیکی با چشمه ریز استفاده میگوپی از سبدهاي 
قرار گرفتن  حالت بچه ماهیانی نورس گوپی در صورت فرصت فرار و

در داخل سبدهاي مذکور از رفتـار کـانی بالیسـم مولـدین در امـان      
-صورت روزانه از داخل این سبدها جمـع  بهاین نوزادان . خواهند بود

بـا ایـن وجـود    . گیرنـد ورش مورد استفاده قرار مـی جهت پر وآوري 
زنند که حداقل نیمی از جمعیـت بچـه    دهندگان تخمین میپرورش

-از بـین مـی   ر اثر رفتار کانی بالیسم مولـدین ماهیان نورس گوپی د
اهیان نورس در درون سـبدها  نور بچه م وسیله بهدر این روش . روند

در امـان  مولـدین   وسـیله  بهناشی از شکار  از تلفات شوند وجمع می
مبتنی بر فرآیند جذب ذاتی بچه ماهیان نـورس  این روش . مانندمی
بچه ب پیشنهاد جذ. باشدوسیله نور داخل سبدهاي چشمه ریز می به

ارایـه  ) 2012(و همکاران   Barkiتوسط نور  وسیله بهماهیان نورس 
در  ن نـورس بعـداً  اماهیـ  جـویی بچـه  نور بر رفتارهاي پنـاه  .شده بود

 )2013(و همکاران  Barkiنتایج مطالعات . گردید مشاهدهکواریوم آ
باعـث   که نور در داخـل سـبدها اثـر بخـش بـوده و     بود حاکی از آن 

تجـاري   راندمان تکثیر ماهی گوپی در شرایط آزمایشگاهی وافزایش 
  .شودمی

این تحقیق توسعه روش اسـتفاده از نـور ارایـه شـده      هدف از
جهـت کـاهش تلفـات ناشـی از     ) 2012(ران و همکـا  Barkiتوسط 

  .باشدمیعارضه همجنس خواري 
  

  هاروش مواد و
تانک پروپیلنی مـدار بسـته انجـام     24در  آزمایش در محیط بسته و

 .لیتـر حجـم بـود    250قطـر و  متر سانتی 5/8داراي  ها تانکاین . شد
تایی متصل بـه بیـوفیلتر در سیسـتم    ردیف شش ري در چهاها تانک

درجـه   6/25±5/0متوسـط درجـه حـرارت    . ندته قرار گرفتمدار بس
میـزان   –در لیتـر   2/7میزان اکسـیژن در حـد بـاالي     و گراد سانتی
میـزان   –غیـر قابـل سـنجش     سیار کم وبمیزان به  (+NH4) آمونیا

میـزان   -در لیتـر  گـرم  میلـی  25تر از میزان پایین) -NO2( نیتریت
 متصـل بـه   فلوروسنت  مپالاز . بود -7/7±1/0در حد  pHمتوسط 

 12سـاعت روشـنایی و   12(جهت روشنایی محـیط پرورشـی   سقف 
ساعات روشنایی از . در مواقع ضروري استفاده گردید) ساعت تاریکی

بقیه ساعات شبانه روز به رژیم  ،بود 18صبح لغایت ساعت  6ساعت 
سبد پالستیکی استوانه هر تانک داراي یک . داشتتاریکی اختصاص 

عمـق  بـا  ي متر سانتی 40قطر  متر ومیلی 3ریز به قط چشمه با ب آ
بـراي نـوزدان مـاهی    امـن  حـیط  مجهت ایجاد  ي بودمتر سانتی 26

 8وات در  6ضد آب با تـوان الکتریکـی    LEDچهار المپ  گوپی بود
درسـت در روبـروي سـبدهاي     هـا و موي باالي آب اکواریـ متر سانتی
ـ  .گیرنـد آوري بچه ماهیان نـورس قـرار مـی   جمع سـرد   ور سـفید و ن

 ,.Barki et al( باشـد اي براي جذب ماهیان نورس گوپی میوسیله

 وسـیله  بـه  LED هـاي میزان شدت روشنایی ناشی از المپ. )2012
گیري اندازه) Lutron LX-1128SD(سنسورهاي سنجش روشنایی 
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هـاي مـذکور   که میزان شدت روشنایی مستقیم المـپ طوري هب ؛شد
ــوکس و 1/13±7/66 ــزا ل ن شــدت روشــنایی در قســمت عمــق  می

-لـوکس انـدازه   1/24±5/4در خارج سبد معادل  سبدهاي مذکور و
ماهی گوپی بالغ از نـوع  عدد بچه 130در درون هر تانک . شدگیري 
که از طریق مـزارع تجـاري خریـداري    ( Sword streamدار نژاد دم

 117ماهی نر در مقابل  13در این جمعیت . نگهداري شد )شده بود
نسـبت جنسـی نگهـداري شـده شـبیه بـه        .هی ماده وجود داشتما

متوسـط  . نسبت جنسی ماهیان نگهداري شده در مزارع تجاري بـود 
ي شـده بـه ترتیـب معـادل     زسـا نر ذخیـره  وزن توده ماهیان ماده و

ــود  69/0±04/0و  14/0±71/1 ــرم ب ــه در روز . گ ــان دو دفع  ماهی
. )Ocean Nutrition TM Breeder Line(غذاي خشک  وسیله به

اي تـه غـذاي مکمـل هف  . ندشدغذادهی وزن بدن درصد  4به میزان 
گـرم وزن   20زده بـه میـزان   یک بار از طریق دادن کرم خـونی یـخ  

میـزان مـرگ و میـر ماهیـان     . گرفت مرطوب در اختیار ماهیان قرار
مرتب از گله  صورت بهماهیان مرده . صد بوددر 3/3تا  4/2مولد بین 

آنهـا از ماهیـان مشـابه از همـان دسـته بـه        بـه جـاي   حذف شده و
که با ایـن فعالیـت تـراکم ماهیـان     طوري هب. شدها اضافه میاکواریوم
مبنـاي آزمایشـات انجـام    . نسبت جنسی بین آنها ثابت بماند مولد و
هـاي  چنین تحقیق پیرامون تـاثیر زمـان  مه پایه اثرات نور و شده بر

آوري تصـادفی بچـه   جمع .بودآوري بچه ماهیان نورس مختلف جمع
بچه ماهیان . ردیف انجام شدچهار سري تانک در  6ماهیان نورس از 

ـ   24هر  گوپی در درون سبدها تجمع یافته و مـدت   هساعت یکبـار ب
از درون کـه   یبچـه ماهیـان  . چهارده روز پیاپی شمارش انجـام شـد  

بـه درون  و آوري و شمارش جمع مجدداً ،سبدهاي مذکور فرار کرده
هـایی نیـز در درون آزمایشـگاه بـه     آزمـون . شـدند میمنتقل  سبدها

منظور بررسی اثر نور بـر روي انـواع بچـه ماهیـان نـورس نژادهـاي       
در نـژاد بچـه ماهیـان    . جام شـد مختلف ماهی گوپی در آزمایشگاه ان

 78/0±06/0بامیانگین وزن به میزان ) RSS( رنگ پوست ماريقرمز
ماهیان نـر   گرم در 52/0±06/0 در ماهیان ماده و میانگین وزن گرم

در تیمـار اول جریـان   . تیمـار انجـام شـد    این آزمایشات با دو. بودند
 .پیوسته نور در داخل وجود داشت و تیمار دیگر فاقد منبع نـور بـود  

 6در مجموع ایـن آزمایشـات درون    تیمار داراي سه تکرار بوده و هر
 صـورت  بـه  بچـه ماهیـان نـورس   . روز انجام شد 18به مدت  تانک و
  .در هنگام صبح انجام شد روزانه و

  
  آزمایش درون مزرعه

این آزمایشات جهت بررسی اثر نـور بـر روي میـزان محصـول بچـه      
در ناحیــه جنــوبی  A,Bمــاهی نــورس گــوپی در داخــل دو مزرعــه 

ي نگهداري بچه مـاهی در داخـل   ها تانکفلسطین اشغالی انجام شد 
ي درون هـا  تانـک شبیه بـه   مالًهر دو مزرعه از نظر شکل و اندازه کا

ی یي درون آزمایشـگاه نـور روشـنا   ها تانکآزمایشگاه بودند و مشابه 
LED  ی و در مرکز سبدهاي صـدرالذکر قـرار مـی   یدر قسمت باال-

ه بین میزان بچـه ماهیـان نـورس    گرفتند آزمایشات بر مبناي مقایس
بع با من(در قالب دو تیمار آوري شده از درون سبدهاي مذکور جمع
  .انجام شد) ییمنبع روشنا ی و بدونیروشنا

آوري ماهیـان در  هـاي ناشـی از جمـع   با توجه بـه محـدودیت  
هاي احتمـالی  شد تفاوتاتی که تحت شرایط مزارع انجام میآزمایش

ي پرورشـی و سـایز و انـدازه ماهیـان مولـد وجـود       ها تانکدر تعداد 
ه بـین  داشت لهذا طراحـی و مقایسـه آزمایشـات بـر اسـاس مقایسـ      

مشاهدات جفت شده در بین هر دو تانک مورد آزمون قرار گرفت در 
ی و پوست ماري بـه صـورت   یخل مزرعه دو نژاد ماهی گوپی لیمودا

 15انـک  که در درون هـر ت طوري همستقل مورد آزمون قرار گرفت ب
ر و آن هم در آوري نوزادان روزانه یکباعدد مولد وجود داشت و جمع

اشـت  شد ضمن آنکه عملیـات شـمارش و یادد  یهنگام صبح انجام م
داخل سـبد و خـارج آن   آوري شده در  برداري از تعداد نوزادان جمع

  .این آزمایشات نیز به مدت چهار هفته انجام شد. شدنیز انجام می
ی در خصوص تیمارهاي یهادر این آزمایشات همچنین مقایسه

ي پرورشـی  هـا  تانـک ی و تاریکی نیز مورد نظـر قـرار گرفـت    یروشنا
ماهیـان  Bتصادفی در بین تیمارها تقسیم شدند در مزرعه  صورت به

ایـن ماهیـان از طریـق گـروه نـژاد      (نژاد پوست ماري قـرار داشـتند   
 .)درون آزمایشگاه تامین شـده بودنـد  ماهیان گوپی پوست ماري در 

تانک به ترتیب تیمارهـا انجـام شـد ایـن      8و7ها در خصوص آزمون
د و در آن تغییـرات  هفته به طـول انجامیـ   6سري آزمایش به مدت 

در . انجام شـد ) یک هفته تاریکی –ی یروشنایک هفته (هفتگی نور 
عملیـات  ) روشنایی و تـاریکی (روز بعد از تغییرات رژیم نوري  اولین

ان مولد اجازه داده شد تا بتواننـد  به ماهی شمارش انجام نشد و عمالً
  .با شرایط جدید خود را منطبق نمایند

  
  هاه و تحلیل دادهروش آماري تجزی

آوري ا و اثرات متقابل نور و زمان جمعبررسی اثرات مستقیم تیماره
نــوزادان بــر روي بچــه ماهیــان نــورس گــوپی دو دمــی در شــرایط 

 Two –way( طرفه آزمایشگاهی از طریق آزمون تجزیه واریانس دو

ANOVA (همچنین اثر نور بر روي نوزادان ماهی گـوپی  . انجام شد
 One –way( پوست ماري از طریق آزمون تجزیه واریانس یک طرفه

ANOVA (همچنـین از آزمـون مشـاهدات جفـت      ،صورت پذیرفت
هاي انجام شده در سـطح  شده براي محاسبه اثر نور بر روي آزمایش
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افـزاري  ها بـه وسـیله برنامـه نـرم    کلیه آزمون .مزارع استفاده گردید
JMPS 05/0دار در سـطح  سطح آزمون معنـی . انجام شدP≤   انجـام

  .شد
  

  نتایج
ها در شرایط آزمایشگاهی بر روي نژاد ماهیان دو دمی مقایسه آزمون

و تعداد نوزادان ماهی نورس  گوپی انجام شد اثرات نور بر روي میزان
هـاي  داري بـین زمـان  ولی اثرات معنی )=0016/0P. (دار بودمعنی

 آوري نــوزادان نــورس در تیمارهــا مشــاهده نگردیــدمختلــف جمــع
)12/0P=.(   لیکن اثرات متقابل بین تیمارهاي در همه حاالت قابـل

  ).=34/0P(مالحظه بود 
آوري شـده روزانـه در داخـل هـر     متوسط تعداد نوزادان جمع

 از شرایط تـاریکی بـود  درصد بیشتر  2/30 روشناییتانک در شرایط 
بر روي نژاد پوست ماري ماهی گـوپی در شـرایط    اثر نور. )1شکل (

میـزان متوسـط وزن در شـرایط نـوري     . آزمایشگاهی مشاهده نشـد 
بود 9/16±006/0در شرایط تاریکی معادل  گرم و 8/16±6/1معادل 

)94/0P=.( 
مقایسه نتایج آزمایشات انجام شده در شرایط مزرعه حـاکی از  

شــده در  آوري جمــعاســت کــه تعــداد نــوزادان ماهیــان نــورس آن 
داري معنـی  صـورت  بهي پرورشی واجد منبع نوري ها تانکسبدهاي 
 ي فاقد منبع نوري بـراي ماهیـان گـوپی لیمـویی و    ها تانکبیشتر از 

شـده در هـر    آوري جمـع تعداد بچه ماهیان نورس . پوست ماري بود
لیمـویی معــادل   تانـک در شـرایط بــدون نـور جهـت مــاهی گـوپی     

ایـن  . براي نـژاد پوسـت مـاري بـود     2/61±9/6میزان  و 9/6±2/49
صـد افـزایش بـراي    در 9/15 درصـد افـزایش و   2/28مقادیر معادل 

  .تیمارهایی بوده که از شرایط نوري در سبدها تبعیت می کردند

  
مقایسه بین تعداد ماهیان نژاد ماهی دودمی ماهی : 1شکل 

 - ظهر 12- صبح8(ي مختلف هازمان گوپی دو دمی در
 )عصر16

محور عمودي نشـانگر تعـداد بچـه ماهیـان نـورس و       1شکل 
برداري در طی مدت شـبانه  اي نمونههمحور افقی نشان دهنده زمان

  . باشد روز می
مقایسه بین تعداد ماهیان نـژاد مـاهی دودمـی     1 شکل نمودار طبق

 -ظهـر  12-صـبح 8(هـاي مختلـف   زمـان  ماهی گـوپی دو دمـی در  
تـاریکی در درون   مقایسه بررسـی اثـرات نـور و   . انجام شد )عصر16

دار نـور  نـی نشان دهنده اثـرات مع ≥P 01/0 سبدها در سطح آماري
  .باشدمی

نـورس حـاکی از    تغییرات مشاهده شده در میزان بچه ماهیان
 دار بین تعداد ماهیان نورس گـوپی در داخـل و  وجود تغییرات معنی

  .باشدخارج سبدها می
بـه ترتیـب معـادل     Pآزمون مشاهدات جفت شـده میـزان   در 

 89 درصـد و  82ایـن تغییـرات معـادل    . باشدمی 008/0 و 007/0
تعـداد ماهیـان   . باشـد جمعیـت کـل بچـه ماهیـان مـی      درصد براي

تـاریکی   بیرون سبدها در شرایط نوري و و آوري شده در درون جمع
  .است ≤02/0P دارفاقد تفاوت در سطح معنی

  

  
متوسط تعداد روزانه نوزادان ماهی گوپی جمع شده : 2شکل 

   Aتاریکی را در مزرعه  درون سبدها در شرایط رژیم نوري و
  

متوسط تعداد روزانه نوزادان ماهی گوپی جمـع شـده درون    2شکل 
. دهدنشان می Aتاریکی را در مزرعه  سبدها در شرایط رژیم نوري و

پوست ماري نیـز   لیمویی و در اینجا مقایسه بین دونژاد ماهی گوپی
نژاد مذکور در  اي بین دوهمچنین در اینجا مقایسه. شده استانجام 

در ایـن حالـت تفـاوت    . رفت اسـت خارج سبد صـورت پـذی   داخل و
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میزان خطـاي اسـتاندارد در ایـن    . دار بین دو تیمار وجود دارد معنی
  .شکل نمایش داده شده است

شـده در   آوري جمـع ن دار بین نـوزادا تفاوت معنی 3در شکل 
  .شوددرون سبدها در شرایط رژیم نوري دیده می

  
آوري شده در  دار بین نوزادان جمعتفاوت معنی 3: 3شکل 

   درون سبدها در شرایط رژیم نوري
ون رد شده دراد روزانه نوزادان ماهی گوپی جمعمتوسط تعد 3 شکل

. دهدن مینشا Bتاریکی را در مزرعه  سبدها در شرایط رژیم نوري و
یسه بـا نـژاد   دار نژاد ماهی گوپی در مقاافزایش معنی ن شرایط،در ای

  .شدپوست ماري مشاهده 
  

 بحث
نتایج حاصله از این تحقیق موید آن است که وجود منبـع نـوري بـه    

بچه ماهیان گوپی در داخل سبدهاي ویـژه باعـث    آوري جمعمنظور 
پدیـده کـانی    کاهش تلفات بچه ماهیان نورس گوپی در اثـر شـیوع  

در شرایط آزمایشـگاهی  . شونداري میي تجها تانکبالیسم در درون 
 2/30وجود منبع نورانی بـر روي سـبدهاي مـذکور باعـث افـزایش      

در سـایر تجربیـات   . شـود رصدي در نژاد ماهی گوپی دودمـی مـی  د
نژاد قرمز  ه ماهیانچفاده از تیمار نور باعث افزایش بآزمایشگاهی است
هاي انجـام شـده در مـزارع    در آزمون. شودگوپی می و طالیی ماهی

درصدي بـین نژادهـاي    28تا  13پرورش ماهی گوپی شاهد افزایش 
فقدان اثر نور بر روي میـزان   . ایممختلف ماهی گوپی در اثر نور بوده

بر خالف نتـایج سـایر    آزمایشی ها تانکبچه ماهیان نورس گوپی در 
ي بچـه ماهیـان پوسـت مـاري در     اثر نور بـر رو . باشدآزمایشات می

ــالی کــه   ــزارع تجــاري مالحظــه شــده در ح ــرایط  شــرایط م در ش
این تفاوت اثـر  توان اذعان نمود می. گرددآزمایشگاهی مشاهده نمی

سـازي عوامـل   جدا. اثر سایر شـرایط محیطـی باشـد    تواند درنور می
مسئول تفاوت در میزان محصول ماهی گوپی خارج از چارچوب این 

گـذارد زیـرا    زیاد میشرایط نوري بر روي طعمه اثر  .باشدمی مطالعه
  .شودف رنگ بین زمینه محیط و طعمه میباعث اختال

فاکتورهـاي ژنتیکـی    ،)Utne- Palm )1999 بر اساس ادعاي
 باشدبر روي پدیده کانی بالیسم تاثیرگزار می در میان سایر فاکتورها

)Magurran and Seghers,1990; Nilsson et al., -2011 .(
روش استفاده از نور براي کنترل رفتار ماهی تاکنون مورد بحث بوده 

کننـده  تحریـک  مثال نور به عنوان یک فاکتور جاذب و طور به. است
 .)Ben-Yami, 1988(شـود  گیري استفاده مـی براي عملیات ماهی

کننـده بـراي   تحریـک  چنین نور به عنوان یـک فـاکتور جـاذب و   هم
هـاي مکـش   هاي پمپطریق دریچه ار ماهی از آب ازجلوگیري از فر

در که نور باعث ایجاد یک محـیط حفاظـت شـده    يطور به. آب است
 ,Propper and Carlson( شودگونه خطرات محسوب می برابر این

1998; Lines and Frost, 1999.( 
پروري یک سیستم تلفیقـی مرکـب از تورهـاي صـید     در آبزي

صید بچـه ماهیـان    براي )شناور صورت به(ر همراه جریان نو ماهی به
از آب استخرها مشـاهده  ) Perca flavescens( جوان ماهی حوض

هاي انتخـابی  چشمه ترکیب نور و ).Manci et al., 1983( شودمی
ین در واقع در ا .شودماهیان جوان می شکار شدن الروها وتور باعث 

در داخل تـور   ذکورشود تا ماهیان مپدیده اثر تحریکی نور باعث می
برداري از جمعیـت ماهیـان   تواند با هدف نمونهاین روش می. بیفتند

 نیز مورد استفاده قرار گیرد پدیده کانی بالیسـم در مراحـل الروي و  
هاي ماهی در نیمکره شرقی در شرایط کاهش نـور  پست الروي گونه

در مطالعـه حاضـر    ).Vilizzi et al., 2008( شـود  تر ظاهر مـی کم
مع بچه ماهیان نورس در شرایط نورانی باعث جدا شدن جمعیت تج

ور پدیـده کـانی بالیســم   از ظهـ . شــودبچـه ماهیـان از مولـدین مـی    
ر باعـث کـاهش پدیـده    کلی استفاده از نـو طور به. کندجلوگیري می

دهنده استفاده مطالعه حاضر پیشنهاد .شود پروري میمذکور در آبزي
یزان بچـه مـاهی نـورس گـوپی در     از روش بدیع نور براي افزایش م

ی ایـن روش در شـرایط محیطـی    اثـر بخشـ  . باشدمی ها تانکدرون 
در ایـن روش یـک   . هاي مختلـف بسـیار زیـاد اسـت    گونه ومختلف 

بچـه ماهیـان نـورس     آوري جمـع ایمن بـراي   منطقه حفاظت شده و
مزارع پرورش ماهی روش مذکور به راحتی در . شودگوپی فراهم می

همچنین این تکنیـک  . باشد گذاري کم قابل اجرا میایهگوپی با سرم
ر ایـن روش انـرژي   د. باشـد  دارها مـی براي اکواریوم کم هزینه ،ساده

  . شودبرق کمی مصرف می
در شرایط وجود ولتاژ پایین بـرق شـهري نیـز قابـل اسـتفاده      

در  ایـن روش در نزدیـک سـطح آب ایمـن بـوده و      استفاده از. است
نسـبت بـه طـول مـدت نگهـداري       )سـه مـاه   حداقل(مدت کوتاهی 

اده از ایـن  استف. گیردمورد استفاده قرار می ها تانکماهیان مولد در 
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تواند بر روي میزان محصول بچه ماهیـان   روش در مدت طوالنی می
  .باشدمورد تایید می حاصل از تکثیر ماهی گوپی عمل کرده و
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