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(De Haan,1849) Macrobrachium nipponense
1

محمد اتفاق دوست ،*1حمید عالف نویریان
ettefaghdoost@phd.guilan.ac.ir

*

 -1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،صندوق پستی  ،1111گیالن ،ایران
تاریخ دریافت :اردیبهشت 1315

تاریخ پذیرش :آبان 1315

چکیده
این آزمایش به منظور تعیین اثر درصد غذادهی بر عملکرد شاخص های رشد ،ضریب تبدیل غذایی ،بازماندگی و ترکیبات
شیمیایی در پرورش میگوی رودخانه ای شرق ) (Macrobrachium nipponenseانجام گردید .طبق این آزمایش 081 ،عدد
میگوی رودخانه ای شرق با میانگین ( ±خطای استاندارد) وزنی  0/01 ±1/08گرم شمارش و در  01آکواریوم شامل  0تیمار و
 3تکرار در هر تیمار با شرایط یکسان پرورشی توزیع شدند .میگوها در تیمارهای مختلف با درصدهای متفاوت (0 ،3 ،1 ،0
درصد بر اساس وزن توده زنده) بصورت  5بار در روز ،با غذای تجاری و به مدت  55روز غذادهی گردیدند .در پایان ،شاخص
های رشد و ترکیبات شیمیایی بدن در تیمارهای مختلف تعیین گردید .نتایج نشان داد ،متوسط وزن نهایی ،افزایش وزن و نرخ
رشد ویژه بطور معنی داری در تیمار  3درصد غذادهی در روز نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود ( ،)p<1/15ولی اختالف معنی
داری در ضریب وضعیت بین تیمارها مشاهده نشد ( .(p>1/15کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3درصد غذادهی
در روز بدست آمد و تیمارهای  3و  0درصد غذادهی در روز به ترتیب با  77/55 ± 1/5و  50/37 ± 0/7درصد ،بیشترین نرخ
بازماندگی را داشتند .نتایج به دست آمده مطلوبیت میزان غذادهی  3درصد در روز را نشان داد و اختالف معنی دار آماری از نظر
افزایش نرخ بازماندگی ،کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان پروتئین و چربی الشه با سایر تیمارهای آزمایشی داشت
(.)p<1/15
کلمات کلیدی :درصد غذادهی ،میگوی رودخانه ای شرق ،پرورش میگو ،شاخص های رشد ،ترکیب بدن

* نویسنده مسئول
79

اتفاق دوست و عالف نویریان

اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد ،ضریب تبدیل غذایی و...

مقدمه
میگوی رودخانه ای شرق یکی از گونه های مهم و تجاری
جنس  Macrobrachiumمی باشد که خاستگاه اولیه آن،
کشورهای چین و ژاپن است (.)Qiao et al., 2012
ویژگی هایی نظیر مقاومت باال در مقابل تغییرات درجه
حرارت ،رشد مناسب در شرایط طبیعی ( Sun et al.,
 ،)2016سهولت تولید مثل ،امکان پرورش در مزارع برنج،
استخر ،قفس و سیستم های متراکم و نیمه متراکم و
همچنین ارزش اقتصادی مناسب (،)Cai et al., 2012
سبب شد که آبزی پروری این گونه ،برای نخستین بار در
سال  0991میالدی در چین و پس از آن در بعضی از
کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن مورد توجه قرار
گیرد ( .)Zhang et al., 2016همین عامل زمینه ساز
انتقال و معرفی این گونه به سایر کشورهای جهان مانند
روسیه ،بالرو و ایتالیا گردید ( Pillay & Kutty,
 .)2005این آبزی ،مهم ترین گونه تجاری میگوی آب
شیرین در کشورهای چین ،کره جنوبی و ژاپن محسوب
می گردد ( ،)Xu et al., 2016به طوری که در سال
 ،4102کشور چین با میانگین تولید حدود  412122تن،
از مجموع کل تولید جهانی  ،402612باالترین آمار روند
تولید حاصل از پرورش این گونه را در میان کشورهای
تولید کننده به خود اختصاص داد ) .(FAO, 2014این
میگو برای اولین بار در سال  0262شمسی در رودخانه
های استان گلستان مشاهده گردید و هم اکنون نیز
جمعیت هایی از این گونه در بسیاری از آبگیرها و رودخانه
های شمال ،شمال شرق و غرب ایران وجود دارد
( ،)Marques et al., 2016همچنین جمعیت مناسبی از
آن در تاالب انزلی و در طول سواحل جنوبی دریای خزر
یافت گردید ( .)De Grave & Ghane, 2006این گونه
صرف نظر از اندازه کوچک (طول کل حدود  6سانتی متر)،
قابلیت باالیی به لحاظ آبزی پروری دارد و به طور منحصر
به فردی در آب های شیرین تخمریزی می کند ( Bai et
 .)al., 2016این میگو می تواند زمستان های با دمای
پایین را تحمل نماید و همچنین بازماندگی و سرعت رشد
باالتری در مرحله الروی (حدود  41درصد) نسبت به
میگوی  Macrobrachium rosenbergiiدارد
( .)Maclean & Brown, 1991با این وجود Mashiko
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( )0962آن را به عنوان کاندیدای پرورش در آبهای
شیرین معرفی نموده است ،به همین دلیل این گونه می
تواند انتخاب مناسبی جهت آبزی پروری در سرتاسر ایران
که از آبهای لب شور ،کم شور و شیرین برخوردارند ،باشد
( .)New & Nair, 2012امروزه در صنعت آبزی پروری
میگوها ،تغذیه یکی از بخش های پر هزینه محسوب شده
که بین  21تا  21درصد هزینه های جاری مرحله پرورش
را به خود اختصاص داده است (.)Boock et al., 2016
تغذیه بهینه و اصولی در بیشتر موارد به درستی جیره
بندی غذایی ،استراتژی تغذیه و بهره گیری از تکنولوژی
غذادهی ،بستگی دارد ( Méndez et al., 2016; Ding et
 .)al., 2015غذادهی بیش از حد نیاز به لحاظ زیستی و
اقتصادی مناسب نیست ،زیرا سبب هدر رفت غذایی،
کاهش کیفیت آب محیط پرورشی و بروز بیماری می
گردد که برای مقابله با آن ها به هزینه های بیشتر دیگری،
احتیاج است ( Estrada-Pérez et al., 2016; Huang
 ،)et al., 2016همچنین تغذیه اندک باعث کاهش تولید
می شود .)New, 2002( ،میزان نسبت غذادهی روزانه از
عوامل کلیدی در راهبردهای مدیریت تغذیه ای موثر بر
رشد و ضریب تبدیل غذادهی میگوها محسوب می شود
اطالعات موجود نشان می دهند که ،میزان تغذیه و درصد
غذادهی مطلوب برای اندازه های مختلف ،تحت شرایط
محیطی و پرورشی متفاوت تعیین می شوند .به عنوان
نمونه وزن بدن میگوها ،تراکم و کیفیت آب تعیین کننده
می باشند ( ،)Tacon et al., 2013همچنین توجه الزم
برای بهره گیری از راهبردهای مناسب جهت حفظ کیفیت
آب نیز می تواند در افزایش سالمتی و کاهش میزان درصد
غذادهی میگوها موثر باشد ( .)Brito et al., 2014اگرچه
تکنولوژی درصد غذادهی و نوع استفاده از آن دارای
دستورالعمل های پیچیده ای می باشد ( & Carvalho
 ،)Nunes, 2006اما به طور کلی مدیریت تغذیه در اکثر
کشور ها به صورت ثابت باقی مانده است ( Ramaswamy
 .)et al., 2013از سویی دیگر مشخص نمودن درصد
غذادهی مناسب مورد نیاز که سبب رشد بهینه و کارایی
استفاده از خوراک شود ،می تواند میزان جیره غذایی
استفاده شده را کاهش داده و باعث افزایش سوددهی
گردد ( .)Tacon & Metian, 2015مطالعات اندکی در
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رابطه با اثر درصد غذادهی بر شاخص های رشد و تغذیه
ای میگوها انجام شده است .در آزمایشیMartinez- ،
 Cordovaو همکاران ( )0996با مطالعه اثر استراتژی
تغذیه و درصد غذادهی در طول  01هفته روی رشد و
ضریب تبدیل غذایی میگوی  Penaeus vannameiبه
این نتیجه رسیدند که میگوهای تغذیه شده با میزان 2
درصد غذادهی در روز ،بیشترین میزان افزایش وزن
( 02/44گرم) را از خود نشان دادند در حالیکه کمترین
وزن نهایی بدن در تیمار  4درصد غذادهی در روز (6/22
گرم) مشاهده شد .در مطالعه دیگر Phuong ،و همکاران
( )4112گزارش دادند که افزایش درصد غذادهی از 4
درصد به  2درصد در روز و همچنین تغییر در اندازه جیره
اثر معنی داری بر رشد و بازماندگی میگوی آب شیرین
 Macrobrachium rosenbergiiنداشته است که نتایج
آنها مشابه آزمایش  Taechanurukو )0964( Stickney
بر روی همان گونه بود؛ در حالیکه  Wybanو همکاران
( )0991بیان کردند هنگامی که درصد غذادهی از 0
درصد به  1درصد در روز افزایش یافت ،نرخ رشد میگوهای
سفید غربی ( )Litopenaeus vannameiنگه داری شده
در استخرهای خاکی افزایش پیدا کرد .همچنین  Allanو
همکاران ( )0991گزارش دادند که هیچگونه اختالف
معنی داری ناشی از درصدهای غذادهی ( 2 ،4و  2درصد
در روز) بر نرخ رشد ،ضریب تبدیل غذایی یا بازماندگی
میگوی ببری سیاه  Penaeus monodonو همچنین
شاخص های کیفیت آب مشاهده نشد .از آنجایی که
اطالعات تغذیه ای و مطالعات علمی کافی در ارتباط با
تاثیرات میزان درصدهای غذادهی متفاوت روی میگوی
رودخانه ای شرق در ایران انجام نپذیرفته است ،بنابراین
به جهت سرعت بخشیدن در روند رشد این گونه ،سعی
گردید یک بررسی تغذیه ای از لحاظ تاثیرات درصدهای
مختلف غذادهی بر شاخص های رشد ،نرخ تبدیل غذایی و
ترکیب شیمیایی بدن آن انجام گیرد تا با این اطالعات
بتوان نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی آینده در ارتباط با
سایر نیازمندی های تغذیه ای این گونه اقدام کرد.
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مواد و روشها
میگو و شرایط پرورش
این پژوهش به مدت  12روز ،در کارگاه تکثیر و پرورش
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن (صومعه سرا ،گیالن،
ایران) انجام گردید .میگوهای مورد بررسی به تعداد 061
نمونه ،از رودخانه سیاه درویشان (طول و عرض جغرافیایی
 29°21شرقی;  23°41شمالی ،صومعه سرا ،گیالن ،ایران)
صید شدند و به محل پژوهش منتقل شدند.
میگوها به مدت دو هفته به منظور سازگاری با شرایط
فیزیکی و شیمیایی آب ،در یک تانک فایبرگال 211
لیتری نگهداری شدند .در دوره سازگاری ،میگوها با غذای
تجاری میگوی آب شیرین ( JBLمدل ،Novo
 ،Mannheimآلمان) تا حد سیری ،تغذیه گردیدند .پس
از طی مدت سازگاری ،میگوها مورد زیست سنجی قرار
گرفتند و با میانگین طولی  1±1/01سانتی متر و
میانگین وزنی  0/21±1/06گرم جداسازی شدند .میگوها
پس از زیست سنجی به صورت تصادفی بین  04آکواریوم
شیشه ای با ابعاد (( 31طول) سانتی متر × ( 21عرض)
سانتی متر × ( 21ارتفاع) سانتی متر) به تعداد  01میگو
در هر آکواریوم ،توزیع شدند .حجم آبگیری شده و مورد
استفاده برای نگهداری آنها 21 ،لیتر و منبع آب مورد
استفاده برای آکواریوم ها آب شهری بود که برای کلرزدایی
به مدت  42ساعت در آن به صورت مداوم هوادهی انجام
گردید .طول دوره نوری به صورت  04ساعت روشنایی و
 04ساعت تاریکی ) (12D:12Lبود که منبع نوری آن
المپ مهتابی که در روزها روشن و شب ها خاموش می
شد ،تعبیه گردیده بود (.)New, 2009
طراحی آزمایش
میگوهای پرورشی در  2تیمار که هر کدام دارای  2تکرار
بود ،تقسیم بندی شدند و به مدت زمان  12روز مورد
غذادهی قرار گرفتند .غذادهی آنها در پنج نوبت (ساعات
( ،)44011 ،06011 ،02011 ،01011 ،12011اتفاق دوست و
همکاران )0292 ،بر اسا میانگین توده زنده ،انجام
گرفت .میانگین توده زنده در هر تکرار  40/21 ±1/23گرم
( 01عدد) بود و هر یک از تیمارها بر اسا درصد وزن
بدن ،غذادهی گردیدند که تیمار اول (0درصد) ،تیمار دوم
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(4درصد) ،تیمار سه (2درصد) و تیمار چهار ( 2درصد)
توده زنده غذادهی شدند.
نوع جیره غذایی میگوها هم برای همه تیمارها به طور
ثابت ،غذای تجاری ( JBLمدل ،Mannheim ،Novo
آلمان)؛ (پروتئین  11درصد ،چربی  02درصد ،خاکستر
 04درصد ،رطوبت  01-04درصد ،انرژی  231کیلوکالری
در گرم ،قطر کرامبل  1/1 -1/9میلی متر) در نظر گرفته
شد (.)Cresswell et al., 2014
زیست سنجی و تعیین شاخص های رشد
مقدار غذای خورده نشده بعد از  42ساعت جمع آوری
شده و درون آون ( Grieveمدل ،New York ،lo-201c
ایاالت متحده آمریکا) خشک و سپس توزین گردید تا از
مقدار کل غذای داده شده کسر گردد که این داده ،مقدار
غذای خورده شده توسط میگوها را مشخص نمود که در
محاسبات مربوط به ضریب تبدیل غذایی به کار گرفته شد
( .)Kumar et al., 2014با توجه به تاثیر شاخص های
کیفی آب بر میزان تغذیه میگوها و از آنجایی که برای این
آزمایش نیاز به کیفیت ثابت آب برای عدم تاثیر گذاری آن
بر کیفیت غذادهی میگوها ضروری بود ،شاخص های مورد
اندازه گیری کیفی آب که شامل اکسیژن محلول (میلی
گرم در لیتر) ،دما (سانتی گراد) و کلر به صورت روزانه و
شاخص های دیگر مانند آمونیوم ،نیتریت ،نیترات ،فسفات،
سختی آب و  pHطی هر زیست سنجی به وسیله کیت
های آزمایشگاهی و دستگاه های دیجیتال انجام گردید
( ،)Rohmana et al., 2015همچنین به منظور
جلوگیری از تغییر دمای آب آکواریوم ها از بخاری
آکواریوم ( SONPARمدل،Guangzhou ،HA-300
چین) استفاده شد .اندازه گیری  pHبا دستگاه دیجیتالی
( WtWمدل  ،Oberbayern ،pH 340i/setآلمان)،
اکسیژن محلول آب با دستگاه دیجیتالی ( WtWمدل pH
 ،Oberbayern ،340i/setآلمان) ،کلر به وسیله کیت
آزمایشگاهی ( Pooltester chlorineمدل AF 10 HR
 ،6تهران ،ایران) ،سختی با کیت آزمایشگاهی ( BTMمدل
 ،1449تهران ،ایران) ،اندازه گیری آمونیاک کل ،آمونیوم،
نیتریت و نیترات با ( BTMمدل  ،1126تهران ،ایران) و
011

اندازه گیری فسفات به وسیله ( BTMمدل  ،1124تهران،
ایران) انجام گرفت (.)APHA, 1995
تلفات میگوها هر روز صبح جمع آوری و شاخص های
رشد مورد بررسی در هر زیست سنجی شامل افزایش وزن
( ،)WGدرصد افزایش وزن ) ،(BWIضریب تبدیل غذایی
( ،)FCRدرصد بقا ( ،)SRضریب وضعیت ) (CFو میزان
رشد ویژه ( )SGRبر اسا فرمول های زیر ( Zhao et
 ،)al., 2015هر دو هفته انجام می پذیرفت ،همچنین
سنجش ترکیبات شیمیایی (رطوبت،پروتئین ،چربی و
خاکستر) میگوهای ابتدا و انتهای دوره به روش ( AOAC,
 )2000انجام شد.
میانگین وزن ابتدای دوره – میانگین وزن انتهای دوره =
میانگین افزایش وزن ()WG
( × 011تعداد میگوها در ابتدای دوره  /تعداد میگوها در
انتهای دوره) = درصد بازماندگی ()SR
افزایش وزن  /مقدار غذای مصرف شده = ضریب تبدیل
غذایی ()FCR
 × 011طول دوره پرورش  /وزن ابتدای دوره  – Lnوزن
انتهای دوره  = Lnضریب رشد ویژه ()SGR
( 2طول کل بر حسب سانتی متر)  /وزن (گرم) = ضریب
وضعیت ()CF
 × 011میانگین وزن ابتدای دوره  /میانگین افزایش وزن =
درصد افزایش وزن بدن ()BWI
تجزیه و تحلیل آماری
به منظور تعیین همگنی داده ها ،از
آزمون  Kolmogorov-Smirnovبه وسیله نرم افزار
 ،North Castle ،IBM( SPSS v 22ایاالت متحده
آمریکا) استفاده گردید .مقایسه میانگین تیمارها به کمک
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ()One-way ANOVA
انجام گرفت و در صورت وجود اختالف معنی دار بین
میانگین ها از آزمون آماری  Tukeyدر سطح  1درصد
( )p<1/11استفاده شد ،برای ترسیم نمودار و جداول از
نرم افزار  Excel 2007استفاده گردید .داده های درون
متن به صورت میانگین  ±خطای استاندارد ( Mean ±
 )Standard errorبیان شده است.
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نتایج
شاخص های کیفیت آب
با توجه به اهمیت عوامل محیطی از جمله دما،pH ،
اکسیژن محلول ،عوامل نیتروژنه و تاثیر آنها بر میزان
نسبت تغذیه و در نهایت رشد میگوها ،این عوامل در تمام
M.
طول مدت پرورش میگوی رودخانه ای شرق)
 (nipponenseبه طور دقیق اندازه گیری گردید (جدول
 .)0دما ،pH ،آمونیوم ،نیتریت ،نیترات و فسفات آب در

تمام طول دوره مطالعه تقریبا ثابت بوده و هیچگونه
اختالف معنی داری را از خود نشان ندادند (جدول ،0
 .)p<1/11همچنین در طول دوره آزمایشی ،کلر کمتر از
 1/4میلی گرم بر لیتر و سختی کل  049/2میلی گرم بر
لیتر ثابت بود .اکسیژن محلول در تیمارهای با میزان  2و
 2درصد غذادهی به طور معنی داری نسبت به تیمارهای
 0و  4درصد غذادهی کمتر بود (.)p>1/11

جدول  :1میانگین ( ±خطای استاندارد) پارامترهای کیفیت آب در طول دوره پرورشی ( 65روز) میگوی رودخانه ای شرق
Table 1: Mean (± SE) of the water quality parameters during culture period (56 days) of Oriental river
prawn
تیمارها (درصد غذادهی)
پارامتر ها
0

4

2

2

F

d.f.

P

دما (سانتیگراد)

42/26 ± 1/12

42/02 ± 1/12

42/49 ± 1/14

42/22 ± 1/14

4/622

2

1/204

pH

2/24 ± 1/12

2/42 ± 1/12

2/20 ± 1/16

2/44 ± 1/14

4/223

2

1/041

)mg/l( DO

3/12 ± 1/01a

3/11 ± 1/12a

2/22 ± 1/12b

1/61 ± 1/12c

433/32

2

1/111

آمونیوم ()mg/l

1/33 ± 1/10

1/30 ± 1/14

1/31 ± 1/14

1/32 ± 1/14

2/000

2

1/129

نیتریت ()mg/l

1/00 ± 1/10

1/02 ± 1/10

1/02 ± 1/10

1/04 ± 1/10

0/222

2

1/221

نیترات ()mg/l

1/03 ± 1/10

1/09 ± 1/11

1/06 ± 1/10

1/03 ± 1/11

1/322

2

1/120

فسفات ()mg/l

1/10 ± 1/10

1/14 ± 1/11

1/14 ± 1/10

1/14 ± 1/10

4/642

2

1/062

اعداد با حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنی دار ردیف های مختلف با یکدیگر است (.)p<1/11

شاخص های رشد
میگوی  M. nipponenseدر طول دوره مطالعه ،رشد
پلکانی داشت (نمودار  .)0وزن به دست آمده میگوها در
طول دوره رشد ،اختالف معنی داری را بین تیمارهای
مختلف درصدهای غذادهی نشان داد (جدول ،4
 .)p<1/11میانگین وزن ،تا روز  02دوره پرورشی تقریبا
یکسان بوده اما پس از آن تا روز  46پرورش ،میزان رشد
تیمار  2درصد غذادهی ،افزایش صعودی داشته و اختالف
معنی داری با سایر تیمارها ایجاد نمود (نمودار  ،0جدول
.)p<1/11 ،4

در روز  24دوره پرورشی ،میزان رشد تیمار  2درصد
غذادهی روند کندتر و نسبتا ثابتی را ادامه داد اما تیمار 2
درصد غذادهی در این دوره رشد معنی داری را نسبت به
سایر تیمارها از خود نشان داد ( .)p<1/11در روز  12دوره
پرورشی میزان میانگین وزن تیمارهای  2و  2درصد
غذادهی به ترتیب با  4/63 ± 1/14و  4/61 ± 1/16گرم
رشد تقریبا برابری را از خود نشان دادند (شکل ،0جدول
.)4

010
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شکل  :1پاسخ رشد میگوی رودخانه ای شرق در تیمارهای با درصد غذادهی مختلف در طول دوره پرورشی ( 65روز)
Figure 1: Growth response of Oriental river prawn at treatments with different feeding rates during
)culture period (56 days
جدول  :2مقایسه میانگین ( ±خطای استاندارد) وزن بدن میگوی رودخانه ای شرق تغذیه شده با درصدهای مختلف غذادهی در طول هر
دوره دو هفته
Table 2: Comparison of mean (±SE) body-weight of Oriental river prawn fed with different feeding rates
during each 2-week period
تیمارها (درصد غذادهی)
روز
0

4

2

2

F

d.f.

P

02

0/12 ± 1/13a

0/19 ± 1/11ab

0/23 ± 1/12bc

0/32 ± 1/14c

9/092

2

1/112

46

0/66 ± 1/12a

4/44 ± 1/03bc

4/19 ± 1/12ab

4/29 ± 1/11c

06/021

2

1/110

24

0/92 ± 1/01a

4/11 ± 1/12c

4/42 ± 1/02b

4/31 ± 1/16c

29/132

2

1/111

12

4/42 ± 1/00a

4/20 ± 1/12b

4/63 ± 1/14c

4/61 ± 1/16c

42/023

2

1/111

اعداد با حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنی دار ردیف های مختلف با یکدیگر است (.)p<1/11

در این مطالعه اختالف معنی داری نیز در میزان وزن
نهایی ،افزایش وزن ) ،(WGدرصد افزایش وزن )،(BWI
ضریب رشد ویژه ) ،(SGRضریب تبدیل تبدیل غذایی
) (FCRو درصد بازماندگی ) (SRمشاهده شد (جدول ،2
 .)p<1/11اما تفاوت معنی داری در ضریب وضعیت )(CF
ایجاد نگردید (.)p>1/11
میگوهای تیمار های  2و  2درصد غذادهی شده در روز
بهترین عملکرد را نشان دادند .ضریب تبدیل غذایی
میگوهای تیمار  2درصد غذادهی شده به طور معنی داری
011

کمتر از سایر تیمارها بود و در تیمار میگوهای  0درصد
غذادهی شده باالترین میزان ضریب تبدیل غذایی ،مشاهده
شد ) .(p<1/11میزان افزایش وزن ،درصد افزایش وزن،
ضریب رشد ویژه در تیمارهای  2و  2درصد غذادهی بطور
معنی داری از تیمارهای 0و  4درصد غذادهی بیشتر بود و
تیمار  0درصد غذادهی به طور معنی داری کمترین میزان
این شاخص ها را به خود اختصاص داد ( .(p<1/11درصد
بازماندگی در تیمار  2درصد غذادهی ،به صورت معنی
داری از سایر تیمارها بیشتر نشان داد و تیمار  0درصد
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غذادهی ،کمترین میزان درصد بازماندگی را داشت (1/11
<.)p

جدول  :3عملکرد رشد و نرخ بازماندگی میگوی رودخانه ای شرق تغذیه شده با درصدهای مختلف غذادهی به مدت  65روز (میانگین ±
خطای استاندارد)
Table 3: Growth performance and survival rate of Oriental river prawn fed with different feeding rates
)for 56 days (Mean ± SE
تیمار ها (درصد غذادهی)
پارامتر ها
2

1
وزن اولیه (گرم)

0/20 ± 1/12a

a

وزن نهایی (گرم)

a

b

4/42 ± 1/00

3

0/29 ± 1/14
4/20 ± 1/12

a

0/20 ± 1/14

c

4/63 ± 1/14

افزایش وزن (گرم)

1/60 ± 1/01a

0/01 ± 1/12b

0/22 ± 1/12c

افزایش وزن (درصد)

a

b

c

13/22 ± 2/2

a

0/20 ± 1/11

c

4/61 ± 1/16

42/023

2

1/111

0/22 ± 1/11c

42/220

2

1/111

c

014/21 ± 3/4

01/116

2

1/110

ضریب رشد ویژه

1/22 ± 1/14a

1/22 ± 1/10b

1/12 ± 1/14c

1/11 ± 1/12c

42/229

2

1/111

ضریب تبدیل غذایی

c

b

a

b

4/21 ± 1/12

32/60 ± 2/6
0/92 ± 1/40

010/2 ± 2/1

4

F
0/212

d.f.
2

P
1/226

0/22 ± 1/13

0/33 ± 1/02

20/232

2

1/111

ضریب وضعیت

0/04 ± 1/12a

0/02 ± 1/10a

0/06 ± 1/10a

0/03 ± 1/10a

4/112

2

1/061

بازماندگی (درصد)

a

b

d

c

29/260

21/02 ± 4/0

14/02 ± 2/1

33/11 ± 4/2

22/23 ± 0/3

1/119

2

اعداد با حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنی دار ردیف های مختلف با یکدیگر است (.)p<1/11

درصد در روز میانگین غذای خورده نشده تیمارها افزایش
معنی داری نشان می دهد .کمترین مقدار هدررفت غذایی
در تیمار  2درصد غذادهی در روز مشاهده گردید و
بیشترین میزان غذای خورده نشده در تیمار  0درصد
غذادهی بدست آمد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها
داشتند (.)p<1/11

میانگین غذای خورده نشده (هدررفت غذایی) تیمارهای
مختلف درصد غذادهی در (جدول  )2نشان داده شده
است که در طول دوره پرورشی میگوی رودخانه ای شرق
با افزایش میزان درصد غذادهی تا  2درصد در روز،
میانگین هدررفت غذایی کاهش معنی داری را نشان می
دهد ( ،)p<1/11در حالیکه با افزایش درصد غذادهی تا 2

جدول  :4مقایسه میانگین ( ±خطای استاندارد) هدررفت جیره غذایی (گرم) میگوی رودخانه ای شرق تغذیه شده با درصدهای مختلف
غذادهی در طول هر دوره دو هفته
Table 4: Comparison of mean (±SE) dietary feeding waste (g) of Oriental river prawn fed with different
feeding rates during each 2-week period
تیمارها (درصد غذادهی)
روز
1

2

3

4

F

d.f.

P

02

0/01 ± 1/10a

1/93 ± 1/14b

1/22 ± 1/12d

1/62 ± 1/14c

011/021

2

1/111

46

0/02 ± 1/10a

1/92 ± 1/14b

1/24 ± 1/12d

1/63 ± 1/10c

010/922

2

1/111

24

0/02 ± 1/10a

1/92 ± 1/10b

1/24 ± 1/14c

1/91 ± 1/10b

423/426

2

1/111

12

0/02 ± 1/10a

1/92 ± 1/10b

1/24 ± 1/14c

1/69 ± 1/14b

064/101

2

1/111

اعداد با حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنی دار ردیف های مختلف با یکدیگر است (.)p<1/11

011

اتفاق دوست و عالف نویریان

اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد ،ضریب تبدیل غذایی و...

جدول  : 6تجزیه تقریبی ترکیبات شیمیایی بدن (بر اساس وزن تر) میگوهای رودخانه ای شرق تغذیه شده با درصدهای مختلف غذادهی
به مدت  65روز (میانگین  ±خطای استاندارد)
Table 5: Proximate whole body composition (on wet weight basis) of Oriental river prawn fed with
)different feeding rates for 56 days (Mean ± SE
تیمارها (درصد غذادهی)
ترکیب بدن
1

2

3

4

F

d.f.

P

رطوبت

36/23 ± 1/06c

31/24 ± 1/31a

31/00 ± 1/10bc

33/2 ± 1/14bc

04/260

2

1/114

پروتئین

00/01 ± 1/12a

00/69 ± 1/01b

04/13 ± 1/12c

02/1 ± 1/12d

94/126

2

1/111

چربی

4/24 ± 1/14a

4/21 ± 1/10b

4/12 ± 1/10c

2/01 ± 1/14d

129/210

2

1/111

خاکستر

3/49 ± 1/10c

3/46 ± 1/12c

2/62 ± 1/12b

2/24 ± 1/12a

020/023

2

1/111

اعداد با حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنی دار ردیف های مختلف با یکدیگر است (.)p<1/11

ترکیبات شیمیایی بدن
مقایسه تغییر ترکیبات شیمایی بدن میگوی رودخانه ای
شرق به صورت درصد بر اسا وزن تر ،در (جدول )1
آورده شده است .اطالعات به دست آمده نشان می دهند
که تغییر در میزان درصد غذایی میگوها سبب ایجاد
اختالف معنی داری در نسبت ترکیبات شیمیایی بدن M.
nipponenseگردیده است ( .)p<1/11مقدار رطوبت
تیمار  0درصد غذادهی بطور معنی داری بیشتر از سایر
تیمارها نشان داد ( .)p<1/11میزان پروتئین تیمار  2با
اختالف معنی داری از سایر تیمارها بیشتر بود ،درحالیکه
با کاهش درصد غذادهی در تیمار  ،0نسبت پروتئین نیز با
اختالف معنی داری کاهش نشان داد ( .)p<1/11بیشترین
میزان چربی در تیمار  2درصد غذادهی مشاهده شد ولی
با کاهش میزان درصد غذادهی در تیمار  ،0مقدار چربی
بدن نیز با اختالف معنی داری نسبت به سایر تیمارها
کاهش یافت ( .)p<1/11با افزایش درصد غذادهی در
تیمار  ،2نسبت خاکستر بدن با اختالف معنی داری از
سایر تیمارها کمتر بود ولی با کاهش درصد غذادهی در
تیمار 0و  ،4میزان درصد خاکستر بدن میگوها به طور
معنی داری افزایش پیدا کرد ( .)p<1/11به طور کلی
تیمار  0درصد غذادهی در روز ،با اختالف معنی داری
بیشترین میزان رطوبت ،خاکستر و کمترین درصد پروتئین
و چربی ترکیبات بدن میگوی رودخانه ای شرق را به خود
اختصاص داد که نشان دهنده این است که با کاهش
011

درصد غذادهی میزان رطوبت و خاکستر ترکیبات بدن به
طور معنی داری افزایش می یابد ،در حالی که چربی و
پروتئین از خود کاهش نشان می دهند (.)p<1/11
بحث
اطالعات کمی در ارتباط با شرایط مناسب پرورشی،
نیازمندی های غذایی ،غذادهی مناسب در پرورش میگوی
رودخانه ای شرق )(Macrobrachium nipponense
وجود دارد که این امر عامل محدود کننده توسعه پرورش
این گونه در آینده خواهد بود (.)Zhao et al., 2016
اقدام به تولید تجاری ،موثر و بهینه میگوها نیازمند بهره
گیری از بهترین شیوه مدیریت غذادهی است تا از
هدرروی خوراک و کاهش کیفیت آب سیستم های
پرورشی ،جلوگیری گردد و همچنین بهترین عملکرد رشد
و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی به دست آید
( Rezaei Tavabe et al., 2015; Arantes et al.,
.)2016
نتایج این مطالعه نشان داد ،زمانی که میگوهای M.
 nipponenseبه وسیله غذای تجاری با درصد غذادهی
بیشتر استفاده کنند ،رشد سریعتری خواهند داشت اما
بهترین میزان رشد در  2درصد غذادهی در روز مشاهده
شد و مقدار رشد میگوها در  2درصد غذادهی پس از
مدتی به حالت ثبات رسید اما میگوهای تغذیه شده با 2
درصدغذادهی در روز ،روند رشد صعودی بیشتری را نشان
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دادند .در این پژوهش مشخص گردید که میگوها در
تیمارهای مختلف با نرخ های متفاوتی رشد کردند.
همچنین دیگر عوامل مرتبط با رشد و تولید نیز تفاوت
هایی را در بین تیمارهای مختلف نشان دادند .وزن نهایی،
افزایش وزن ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب
تبدیل غذایی و بازماندگی دارای اختالفات معنی داری
بودند .ولی در میزان ضریب وضعیت در بین تیمارها تفاوت
معنی داری مشاهده نشد.
با بررسی ترکیبات شیمیایی بدن بر اسا وزن تر،
مشاهده شد که با افزایش درصد غذادهی در روز مقدار
پروتئین و چربی الشه افزایش معنی داری پیدا نمود و
میزان رطوبت و خاکستر الشه نیز کاهش معنی داری را
نشان داد ،که تیمار  2درصد غذادهی بیشترین میزان
افزایش پروتئین و چربی الشه را دارا بود و اختالف معنی
داری با سایر تیمار ها داشت .درجه حرارت از عوامل مهم
تاثیرگذار بر سرعت رشد و درصد غدادهی میگوها می
باشد که با افزایش این عامل درصد غذاگیری میگوها
افزایش یافته و بالطبع نیاز به درصدهای غذایی جیره آنها
نیز بیشتر می گردد .در پژوهش حاضر با اندازه گیری
درجه حرارت و  pHتیمارهای مختلف تفاوت معنی داری
در میزان آن ها مشاهده نگردید.
همچنین در این آزمایش ،با اندازه گیری میزان
اکسیژن محلول در آب ،مشاهده شد که با افزایش درصد
غذادهی در تیمار  2درصد غذادهی در روز ،اکسیژن
محلول در آب کاهش معنی داری پیدا نمود که نتایج
کیفیت آب در این آزمایش با نتایج  )4102( Ahmedکه
بیان کرد با افزایش درصد غذادهی ،کیفیت آب محیط
پرورشی میگوی عظیم الجثه آب شیرین
 Macrobrachium rosenbergiiکاهش معنی داری
نمی یابد ،مغایر بود .این امر نشان داد که با افزایش درصد
غذادهی به باالتر از  2درصد ،مقدار غذای بیشتری در اثر
کاهش کیفیت آب از دستر میگوها خارج می گردد که
با موضوع ثبات روند رشد میگوها در تیمار  2درصد
غذادهی ،در روزهای  24تا  12پرورشی مطابقت داشت.
در آزمایشی Cheng ،و همکاران ( )4111با مطالعه
تاثیر درجه حرارت های متفاوت بر عملکرد رشد ،ضریب
تبدیل غذایی و درصد غذاگیری میگوی

سال بیست و پنجم/شماره5

 Macrobrachium rosenbergiiبه این نتیجه رسیدند
که در بازه دمایی  42-42درجه سانتی گراد ،باالترین
مقدار رشد و پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در
میگوهای آزمایشی مشاهده شد و درجه حرارت های باالی
 21درجه سانتی گراد ،کاهش معنی داری را در شاخص
های رشد این میگو ایجاد نمود ،در نتیجه درصد غذاگیری
میگوها کاهش یافت که از این طریق ،باعث هدررفت
غذایی و کاهش کیفیت پارامترهای آب گردید .همچنین
آنها با آزمایش اثر سطوح مختلف  pHبر میگوها ،مشاهده
کردند که  pHهای کمتر از  1/1موجب کاهش رشد و
درصد غذاگیری میگوها می شود و بهترین عملکرد رشد
میگوها ،در محدوده  2/2 -6/1بدست آمد Li .و همکاران
( )4102نیز با آزمایش اثر محدوده های دمایی متفاوت
( 03-42درجه سانتی گراد) بر میگوی Litopenaeus
 vannameiبه این نتیجه دست یافتند که بهترین عملکرد
رشد و شاخص های ایمنی در در محدوده دمایی 41-42
درجه سانتی گراد مشاهده شد.
در مطالعاتی دیگر ،اثرات مدیریت غذایی و همچنین
سطوح مختلف درصدهای غذایی توسط  Taconو
Litopenaeus
همکاران ( )4114روی میگوی
( vannameiوزن ابتدایی  2/1گرم) در استخر های خاکی
و  Velascoو همکاران ( )0999با استفاده از میگوهای
کوچکتر (وزن ابتدایی  1/1تا  1/2گرم) در تانک های با
سیستم تعویض آب انجام گرفت Tacon .و همکاران
( )4114دریافتند که با افزایش درصدهای غذایی از 0
درصد وزن توده ی زنده به  2درصد ،نرخ رشد میگو ها به
تدریج افزایش یافت .در حالیکه  Wybanو همکاران
( )0991به این نتیجه رسیدند که هیچگونه اختالف معنی
داری در نرخ رشد میگوهای تغذیه شده با استفاده از
راهبردهای تغذیه ای با درصدهای غذادهی متغییر بین 0
درصد تا  1درصد وزن بدن در روز وجود نداشتArnold .
و همکاران ( )4102با مطالعه به مدت  2هفته بر تاثیر
نسبت های متفاوت غذادهی بر میگوی  L. vannameiبا
میانگین وزن  2گرم به این نتیجه دست یافتند میگوهای
تغذیه شده با  2درصد غذادهی در روز ،بیشترین عملکرد
رشد را از خود نشان دادند در حالیکه میگوهای تغذیه
شده با تیمار  2درصد غذادهی در روز ،کمترین شاخص
011
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های رشد و تغذیه ای را نشان دادند و در کیفیت آب
محیط پرورشی ،کاهش معنی داری مشاهده گردید که
بیانگر این امر بود که افزایش نسبت های غذادهی تا حد
بهینه سبب افزایش شاخص های رشد و تغذیه ای شده و
بیشتر از نسبت مورد نیاز ،موجب هدررفت خوراک و
کاهش کیفیت آب می شود .همچنین آزمایش  01هفته-
ای  Schwambornو  )4111( Crialesبر میگوی جوان
صورتی ( )Farfantepenaeus duorarumبا درصدهای
مختلف غذادهی ( 1 ،2و  6درصد) مشخص نمود که
میگوهای تغذیه شده با  2درصد وزن بدن در روز ،باالترین
افزایش وزن نهایی بدن و مصرف غذایی را نشان دادند.
 Allanو همکاران ( )0991بیان کردند که اختالفی در
رشد میگوی  Penaeus monodonبا میانگین وزنی 21
گرم زمانی که درصدهای غذادهی از  4درصد به  2درصد
در روز افزایش یافت ،وجود نداشت .در حالیکه  Niuو
همکاران ( )4102با مطالعه بر همین گونه در مرحله
جوانی و محدوده وزنی  0/22گرم و درصدهای (،1 ،2 ،2
 6 ،3 ،2و  9درصد وزن بدن در روز) به این نتیجه رسیدند
که میگوهای تغذیه شده با  9درصد غذادهی ،کمترین
ضریب تبدیل غذایی با  0/16را نشان داد ولی در سطوح
عناصر نیتروژنه آب افزایش معنی داری مشاهده شد و در
نتیجه کیفیت آب کاهش پیدا نمود .بهترین درصد
غذادهی برای این گونه  3درصد غذادهی در روز بیان شد
که نشان دهنده این واقعیت است که همواره باالترین
شاخص های رشد و تغذیه ای با مطلوبیت کیفیت آب
محیط پرورشی همسو نیست ،در نتیجه همواره باید
سطوحی از درصد های غذادهی انتخاب گردد که نسبت
متوسطی از شاخص های رشد و مطلوبیت کیفیت آب
محیط پرورشی را به همراه داشته باشد ( & Thorpe
 )Cho, 1995که بیانگر دلیل انتخاب استراتژی غذادهی
( 2درصد نسبت به  2درصد در روز) در مطالعه حاضر بود.
مدل آزمایشی این پژوهش ،دستورالعمل مدیریتی آن
بیشتر شبیه مدل  Wybanو همکاران ( )0991بود اما
نتایج آن بیشتر با  Taconو همکاران ( )4114مطابقت
داشت.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میگوی رودخانه ای
شرق دارای نیاز متوسط  2درصد غذادهی به ازای میانگین
011

وزن توده زنده در روز می باشد که باالترین میزان شاخص
های رشد و کمترین ضریب تبدیل غذایی را دارا بود،
همچنین با انجام تجزیه تقریبی الشه میگوها مشخص
گردید که با افزایش درصد غذادهی تا سطح  2درصد،
مقدار پروتئین و چربی الشه که از اجزای مهم کیفیت
گوشت آبزیان می باشد ،افزایش نشان داد .اما افزایش
درصد غذادهی از سطح  2درصد به  2درصد غذادهی با
توجه اثر منفی بر کیفیت آب و هزینه های جاری تغذیه،
مقرون به صرفه نمی باشد .با این حال ،تکمیل این نتایج
نیاز به تحقیقات بیشتر دارد تا بتوان به راهکار مدیریت
درصد غذایی مناسب ،از لحاظ شاخص های رشد ،ضریب
تبدیل غذایی و کیفیت مطلوب الشه برای میگوی رودخانه
ای شرق دست یافت.
تشکر و قدردانی
این پژوهش با همکاری های صورت گرفته از طرف
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن با در اختیار قرار
دادن امکانات الزم پرورشی ،انجام پذیرفت .بدینوسیله از
تمامی افرادی که در مراحل انجام این تحقیق ،همکاری
نمودند ،به ویژه مهند موسی پور و مهند محمدی و
همچنین از مجموعه مدیریت و امور مالی دانشگاه گیالن
به جهت حمایت مالی تحقیق حاضر ،کمال سپاسگزاری را
داریم.
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Abstract
This research was carried out in accordance with identification of effects of different feeding
rates on growth indices, feed conversion ratio, survival and body composition in Oriental
River prawn (Macrobrachium nipponense). According to this research, 180 oriental river
prawns, with mean (± SE) weight about 1.40±0.18 g were counted and distributed in 12
aquariums with 4 treatments and 3 replicates in each treatment cultured with same conditions.
Treatments were designed with different rates (1, 2, 3, 4 percent based on biomass). Prawns
were fed 5 times a day with commercial diet for 56 days. Finally, growth indices and body
composition ratio was calculated for each treatment. The results showed that the Average
Final Weight, Weight Gain and Specific Growth Rate had significantly different in the
treatment of feeding 3 % per day more than other treatments (p<0.05), However there were no
significant difference in Condition Factor between treatments (p>0.05). The lowest Feed
Conversion Ratio was observed in treatment 3% feeding per day, and treatments with 3, 4 %
feeding per day had the highest Survival Rate with 77.55 ±2.6 and 64.37 ± 1.7 % respectively.
Results indicate utility of feeding 3 percent during a day (treatment 3) that has a significant
difference in the increase of survival rates, reduced feed conversion ratio and increased
carcass protein and lipid, with other treatments (p<0.05).
Keywords: Feeding rate, Oriental River prawn, Prawn fostering, Growth indices, Body
composition
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