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چکیده
درسیستمهای پرورشي نیمه متراکم و متراکم ،میگو جهت رشد و نمو عالوه بر غذاهای طبیعي موجود دراستخر ،به
غذای کاملي که بتواند تمام احتیاجات غذايي موجود را فراهم نمايد نیازمند است .اين بررسي برروی  ۶استخر در
مزارع پرورشي میگوی چوئبده آبادان به مدت  1ماه با دو جیره متفاوت وارداتي گلدکوين و داخلي بیضای شیراز از
تغذيه شدند .نمونه برداری در مرحله استارتر با میانگین  ،3/31±3/31رشد با میانگین وزني  3±8/۱8و پاياني با
میانگین وزني  8۶±8/۱8انجام شد .نتايج نشان داد در شاخصهای رشد دو جیره غذايي هیچ اختالف معناداری
ديده نشد ( .)P<3/31آنالیز ترکیبات بیوشیمیايي الشه در سه مرحله زندگي نشان داد که میزان پروتئین الشه فقط
در مرحله اول در دو جیره دارای اختالف معنيدار بود و جیره گلدکوئین از پروتئین باالتری برخوردار بود)P>3/31( .
و خاکستر در مرحله رشد در میگوی تغذيه شده با جیره بیضا بیشتر از گلدکوئین ،اختالف معنادار بود (،)P>3/31
در ساير مراحل بین پروتئین خام ،لیپید خام و خاکستر اختالف معني دار مشاهده نشد ( .)P<3/31بطور کلي اين
مطالعه نشان داد دو جیره غذايي به لحاظ تاثیر بر شاخصهای رشد و ترکیبات بیوشیمايي الشه اختالف معناداری با
يکديگر ندارند.
واژگان کلیدی :میگوی وانامي ،ترکیبات بیوشیمیايي ،شاخص رشد ،جیره غذايي
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گريبان هستند عدم اطالع از برتری نسبي جیرهها
است از طرفي ديگر استفاده از جیره های نامناسب
عالوه بر ﺻرف و اتالف هزينه وافزايﺶ قیمت محﺼول
نهايي سبب افزايﺶ آاليند ها در استخرهای پرورشي
و بار آلي محیط زندگي و مشکالت محیطي مي گردد.
مطالعهی حاﺿر برای مقايسهی دقیق و علمي جیرهی
داخلي و وارداتي انجام شده است و هدف از اين
مطالعه کمک به پرورش دهندگان برای انتخاب
علميتر غذای استفاده و تولید کنندگان غذای داخلي
برای شناخت و رفع نواقص احتمالي ميباشد.

 .1مقدمه
از اهداف اﺻلي توسعهی پرورش میگو تﺄمین نیاز
جامعه نسبت به اين منبع ارزشمند پروتئیني مي-
باشد .يکي از مﺆلفههای اﺻلي تﺄثیرگذار بر قیمت
محﺼول و توان خريد مﺼرف کنندگان هزينههايي
است که ﺻرف تولید میگو مي گردد .غذای میگو يکي
از عوامل اﺻلي افزايﺶ هزينه تولید میگو مي-
باشد) .)Ahmadi et al, 1395لذا انتخاب گونه مناسب
میگو از جنبه های رشد سريع ،قابلیت تحمل در
مقابل عوامل نامساعد محیطي ،ﺿريب تبديل غذايي
مناسب و امکان استفاده از غذايي ارزان قیمت از
اهمیت زيادی برخورداراست( Akiama et al., 1992
 .);Davis et al., 2004هدف اﺻلي از به کار بردن
کلیه روشها و ترفندها در ﺻنعت آبزی پروری
دسترسي به حداکثر میزان رشد و بازماندگي است که
در کوتاه ترين زمان ممکن منجر به حداکثر میزان
تولید گردد( .)Somanath et al., 2000برای افزايﺶ
تولید و بازده اقتﺼادی در پرورش آبزيان ،تغذيه
مناسب بسیار ﺿروری است ( Craig and Helfrich,
 .)2002استفاده از جیره های غذايي با حداکثر کارايي
برای کاهﺶ هزينه های تغذيه و همچنین افزايﺶ
ماندگاری غذا در آب بسیار ﺿروری است ( Muros et
 .)al., 2003برای پیشرفت در عرﺻه پرورش میگو،
پرورش دهندگان به بهبود شیوه های مديريت خوراک
توجه ويژه ای ميکنند( .)Amaya et al., 2007تمام
غذای مﺼرفي در مزارع پرورش میگو ايران ،غذای
تجاری است که توسط کارخانجات تولیدات غذای
آبزيان تهیه ميشود .مطالعات محدودی در زمینهی
تعیین ارزش غذايي ماهیان و سخت پوستان انجام
شده است .نتايج نشان داد میزان ﺿريب تبديل غذايي
نیز برای دو گونه به ترتیب  8/83و  8/33بود .عمده
غذای تولید داخلي مورد استفاده در منطقهی چوئبده
آبادان شرکت بیضا شیراز و هووراش بوشهر است و از
جمله غذاهای وارداتي مورد استفاده در اين منطقه
غذای شرکت گلدکوئین و  CPتايلند است .يکي از
مشکالتي که همیشه پرورش دهندگان با آن دست به

 .2مواد و روشها
در اين مطالعه دو مزرعه میگوی پرورشي منطقه
سايت پرورش میگو در چوئبده آبادان بعنوان تیمار واز
هر مزرعه سه استخر بعنوان تکرار با مساحت يکسان
به ﺻورتي کامال تﺼادفي انتخاب و دو جیره تجاری
گلدکوين و بیضا شیراز بعنوان جیرههای مورد استفاده
انتخاب گرديدند .استخرها با مساحت و تعداد میگوی
يکسان که از کانال  C5و از يک منبع آبي برای
آبگیری استخرهای کارگاه استفاده با تعداد دفعات و
میزان غذادهي يکسان در روز و طول دوره پرورش
انتخاب گرديد  .الزم به ذکر است کلیه مراحل آماده
سازی استخرها نیز در هر دو مزرعه برای استخرها
مشابه بود .با آغاز غذا دهي مراحل مطالعه با زيست
سنجي رشد میگو ها (وزن  ،طول کل) در هر دوره
غذايي به تعداد  13عدد بﺼورت تﺼادفي از هر استخر
ﺻورت گرفت و پارامترهای مربوطه ثبت ميگرديد.
طول دوره تحقیق از  31ارديبهشت تا  33مهر ماه
بود .نمونهبرداری به منظور آنالیز ترکیبات
بیوشیمیايي الشه در وزنهای  3/31±3/31گرم،
 3±8/۱8گرم و  8۶±8/۱8گرم در سه مرحلهی
استارتر ،میاني و پاياني انجام شد .نمونههای میگو
جهت انالیز ترکیبات بیوشیمیايي الشه پس از زيست
سنجي در دمای  831درجه به مدت  3۱ساعت
خشک شد و به ﺻورت پودر مورد آنالیز قرار گرفت.
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جدول :8ترکیبات بیوشیمیايي غذای مﺼرفي در سه دوره زندگي
شاخص

آغازين

رشد

پاياني

پروتئین گلدکوئین
پروتئین بیضا
چربي گلدکوئین
چربي بیضا

33/8
۱8/۶1
۶/38
۱/13

31/33
۱3/11
1/38
۱/1۱

31/31
33/33
1/31
83/83

باالترين میانگین وزن نهايي در میگوی وانامي تغذيه
شده با جیرهی گلدکوئین با میانگین وزن
 81/3۶±3/33گرم بود .میزان افزايﺶ وزن بدن در
میگوهای تغذيه شده با جیرهی گلدکوئین باالتر از
میگوی تغذيه شده با جیره بیضا بوده و برابر با
 8۱/۶8±3/38بود .رشد ويژه در تیمار گلدکوئین
باالتر از بیضا بود اما اختالف معناداری بین دو تیمار
ديده نشد (.)P>3/31

 .3نتایج
مطابق داده های (جدول  )3-8با اينکه وزن اولیه در
میگوهای تغذيه شده با جیرهی بیضا بیشتر بود ولي
میانگین وزن نهايي و میانگین افزايﺶ وزن بدن در
میگوهای تغذيه شده با جیرهی گلدکوئین بیشتر بود،
اما اختالف معناداری مشاهده نشد (.)P>3/31
باالترين وزن اولیه در میگوی وانامي تغذيه شده با
جیرهی بیضا با میانگین وزن  3/۶3±3/31گرم و

جدول :3شاخصهای رشد و تغذيه در میگوی پا سفید غربي تغذيه شده با جیرههای غذايي تجاری (خطای استاندارد±میانگین)
شاخص رشد
میانگین وزن اولیه (گرم)
میانگین وزن نهايي(گرم)
میانگین افزايﺶ وزن بدن(گرم)
میزان رشد ويژه
ﺿريب تبديل غذايي
ﺿريب بازده غذايي
نسبت بازده پروتئین
ﺿريب تبديل اقتﺼادی

جیره غذايي گلدکوئین
3/۱1±3/31
81/3۶±3/33
8۱/۶3±3/38
8/۶8±3/3۱
8/8۱±3/31
1۶/1۱±3/31
3/۱1±3/31
۱1۱1±333/11

جیره غذايي بیضا
3/۶3± 3/31
8۶/11±8/11
83/31±8/33
8/1۱±3/83
8/33±3/83
1۱/31±83/3۱
3/۱۱±3/31
۱۶13±3۶3

پا سفید غربي بین دو تیمار وجود نداشت ()P<3/31
اما خاکستر الشهی میگوی تغذيه شده با جیرهی
بیضا به ﺻورت معناداری بیشتر از جیرهی گلد کوئین
بود( .)P<3/31نتايج بدست آمده از نمونهبرداری در
آخر دوره که میگوها با میانگین وزن  8۶±8/۱8گرم
بودند ،نشان داد هیچ اختالف معناداری بین الشهی
میگوهای تغذيه شده با دو جیره وجود نداشت
(.)P<3/31

نتايج آنالیز بیوشیمیايي ترکیبات الشه در وزن
 3/31±3/31گرم نشان داد که پروتئین الشهی تغذيه
شده با جیرهی گلدکوئین به ﺻورت معناداری بیشتر
از میگوی تغذيه شده با جیرهی بیضا بود ()P>3/31
اما در میزان چربي و خاکستر الشه اختالف معناداری
ديده نشد ( .)P<3/31در نمونهبرداری دوم از میگوها
با میانگین وزن  3±8/۱8گرم ،نتايج نشان داد اختالف
معني داری بین میزان پروتئین ،چربي الشهی میگوی
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جدول :3آنالیز الشه میگوی پا سفید غربي در تیمارهای آزمايشي در وزن  3/31±3/31گرم
(خطای استاندارد±میانگین)
شاخص

غذای گلدکوئین

غذای بیضا

پروتئین خام (درﺻد)
چربي خام (درﺻد)
خاکستر (درﺻد)

13/31±8/۱8b
۱/31±3/31
۱/۱۶±3/83

۶1/33±3/1۶a
۱/11±3/33
۱/۱8±3/81

حروف متفاوت نشانه وجود اختالف معني دار بین گروه های آزمايشي است ()P>3/31
جدول :۱آنالیز الشهی میگوی پا سفید غربي در تیمارهای آزمايشي در وزن  3±8/۱8گرم
(خطای استاندارد±میانگین)
شاخص

گلدکوئین

بیضا

پروتئین
چربي
خاکستر

13/83±3/31
۱/1۶±3/11
۶/81±3/3۱a

11/3۶±8/83
1/88±3/۶3
۶/13±3/11b

حروف متفاوت نشانه وجود اختالف معني دار بین گروه های آزمايشي است ()P>3/31
جدول :1آنالیز الشه میگوی پا سفید غربي در تیمارهای آزمايشي در وزن  8۶±8/۱8گرم
(خطای استاندارد±میانگین)
شاخص

گلدکوئین

بیضا

پروتئین
چربي
خاکستر

13/83±3/38
3/3۶ ±3/3۱
1/1۶ ±3/13

13/33 ±3/33
3/۱1 ±3/31
1/18 ±3/۱1

تاثیر قرار مي دهند ﺿريب تبديل غذايي مناسب برای
گونههای پنائیده  8تا  8/1ميباشد که اين خود
نشانگر بازدهي مناسب غذا در جیرههای مورد مطالعه
بوده است ،نسبت بازده پروتئین در جیره بیضا کمتر
از گلدکوئین بود که اين کاهﺶ تولید به نسبت
پروتئین مﺼرف شده را مي توان ناشي از عدم قابلیت
دسترسي به اسید های آمینه ﺿروری و يا عدم تعادل
اسیدهای آمینه به دلیل قابلیّت هضم و جذب کم
منابع تﺄمین کننده آنها دانست( Sahzadi et al.,
.)2006
 Catacutanدر سال  3333گزارش کرد که در يک
جیره غذايي با میزان پروتئین  33درﺻد ،بیشترين

 .4بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد در شاخصهای رشد در دو تیمار هیچ
اختالف معناداری با يکديگر ندارند اما افزايﺶ وزن
نهايي و رشد ويژه و نیز شاخصهای تغذيه در تیمار
تغذيه شده با جیره گلدکوئین باالتر بود.
شاخصهای افزايﺶ وزن و رشد ويژه معرف وﺿعیت
تغذيه در آبزی است)،(Morammazi et al., 1396
عوامل مختلفي نظیر ترکیب مواد مغذی موجود در
جیره غذايي ،روش های مختلف غذادهي ،عوامل
محیطي مانند درجه حرارت آب و اکسیژن محلول،
اندازه ماهي ( ،)Jabeen et al., 2004ترکیب اجزای
غذايي و مقدار ﺿريب تبديل غذايي ( )FCRرا تحت
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 Niuو همکاران در سال  2012مطالعهای را بر روی
اثرات نامطلوب کلسترول اﺿافي بر عملکرد رشد
میگوی پا سفید غربي انجام دادند .میگوهای تغذيه
شده با جیرهی ﺻفر درﺻد کلسترول اﺿافي ،بیشترين
میزان وزن نهايي ،وزن بدست آمده و رشد ويژه را

رشد و بهترين ﺿريب تبديل غذايي در خرچنگ
 Scylla serattaديده شد .نتايج چندين پژوهﺶ ديگر
حاکي از اين است که پروتئین باالی  ۱3درﺻد در
سخت پوستان باعث کاهﺶ مقادير شاخصهای رشد
ميشود (.)Thompson et al, 2004
پروتئین برای عملکرد طبیعي بافت های بدن ،حفظ
روند مناسب ساخت پروتئین و همچنین رشد
مناسب ،يکي از اجزاء اﺻلي در غذای آبزيان است
( .)Gauquelina et al., 2007برای غالب گونههای
میگو ،وجود پروتئین به میزان  31تا  ۱3درﺻد کافي
خواهد بود (افشار مازندران )8318 ،که با میزان
پروتئین موجود در جیرههای تیمارهای آزمايشي
تطابق دارد .وجود اختالف در میزان پروتئین الشه را
ميتوان به استفاده از پروتئین به عنوان منبع انرژی
برای سوخت و ساز بدن در تیمار با کمترين محتوای
پروتئین الشه مربوط دانست ( Srivastava and
 .)Pathak, 2012افزايﺶ ناگهاني در پروتئین الشه
میگوی تغذيه شده با تیمار بیضا احتماال به علت
درﺻد باالی چربي در جیره پاياني بیضا باشد.
عوامل مختلفي مانند ژنتیک ،تاثیر غدد درون ريز،
عوامل تغذيه ای و محیطي بر مقدار ذخیره چربي در
بدن اثر گذار بوده و يکي از مهمترين فاکتورهای تاثیر
گذار وﺿعیت تغذيه آبزی ميباشد ( Dallaire et al.,
 .)2007چربي جیره مﺼرفي برای پرورش غیرمتراکم
و نیمهمتراکم میگو بايد کمتر از  ۶درﺻد باشد که با
میزان چربي موجود در جیرهها بهجز جیرهی پاياني
بیضا تطابق دارد .از آنجايي که آبزيان تمايل به
استفاده از پروتئین به عنوان منبع انرژی دارند ،با
افزايﺶ میزان چربي جیره ،بازده استفاده از جیره
بهبود مييابد ( .)Johnsen et al., 1993در تحقیق
حاﺿر با کاهﺶ چربي در جیره گلدکوئین در مرحله
پاياني اين ماده در چربي الشه کاهﺶ يافت ولي
افزايﺶ ناگهاني چربي در جیره بیضا ،منجر به افزايﺶ
چربي در الشه نشد که علت آن ميتواند به استفاده
کردن از منابع چربي با قابلیت هضم کم باشد.

نشان دادند Gunalan .و همکاران در سال  3383به
بررسي ارزش غذايي میگوی پرورشي پا سفید غربي
پرداختند .میگوها از اقیانوس هند ﺻید شدند و طولي
بین  833-831میلي متر داشتند .نمونهها در کنار يخ
به آزمايشگاه انتقال يافتند ،پوست میگوها جدا و
گوشت آن هموژن شد و با استفاده از آون به ﺻورت
پودر خشک میگو آماده شد .نتايج آنالیز ترکیبات
الشه میزان پروتئین ،لیپید و خاکستر را به ترتیب
83 ،31/۶3و  8/3نشان داد.
در نهايت ميتوان نتیجه گرفت تفاوت معناداری بین
غذای گلدکوئین و بیضا از نظر تاثیر بر رشد و ترکیب
بدن میگوی پا سفید هندی وجود ندارد و با توجه به
وارداتي بودن غذای گلدکوئین که سبب خروج ارز از
کشور ميشود میتوان با استفاده بیشتر مﺼرف
کنندگان از غذای تولید شده در کشور و نیز با تمرکز
بیشتر تولید کنندگان داخلي به باال بردن کیفیت
غذای تولیدی گام بزرگي را در جهت اقتﺼاد مقاومتي
برداشت.
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Effect of diferent commercial diet on growth index and body biochemical
composision of Lithopenaeus vannamei.
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Abastract

In intensive and semi-intensive breeding systems of shrimp, growth and development
Depends on natural foods addition, the complete nutrition that can provide all the nutritional
requirements of existing needs. This study was done on 6 shrimp farms pool in Choebdeh of
Abadan for 7 months. Shrimp were fed with two different diets,Gold quine imported and
domestic Shiraz Bayda. Sampling at the starter with an average weight of 2/52 ± 0/35,
growing at an average weight of9 ± 1/41 and final with an average weight of 16± 1/41 was
conducted. The results showed no significant difference in the indices of two diets (P <0/05).
Half-Life biochemical analysis of protein was showed significant only in the first stage only
difference in both diets, and diets higher in protein was Gold quine(P <0/05) and ash was
higher at growth fed diets Bayda than Gold quine and significant (P<0/05). In other stages
between crude protein, crude lipid and ash were not significantly different (P <0/05). In
general, this study showed that the biochemical composition and growth indices of
Lithopenaeus vannamei were fed with two diets was not a significant difference
Keywords: Biochemical composition, growth indeses, Dietry
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