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اي شرق میگوي رودخانهترکیبات الشهرشد و عوامل سطوح مختلف چربی بر اثر
Macrobrachium nipponense (De Haan, در مرحله جوانی(١٨۴٩

1144:پستیدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، صندوق،شیالتگروه :*نویریانحمید عالف

1144:پستیدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، صندوق،شیالتگروه :خلقمجیدرضا خوش

1144:پستیسرا، صندوقطبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهدانشکده منابع،شیالتگروه :پورشاجانیمجید موسی

1392فروردین: تاریخ پذیرش1391دي : تاریخ دریافت

چکیده
12و 9، 6، 3، 0پنج تیمار در سطوح . اي شرق صورت گرفت روزه جهت تعیین سطح مطلوب چربی میگوي رودخانه60یک آزمایش 

طور کامالً تصادفی هگرم ب967/0میگوهاي جوان با میانگین وزن اولیۀ . تنظیم شد ) درصد40(درصد چربی افزوده شده به جیره با پروتئین ثابت 
. شـدند  در حـد سـیري تغذیـه مـی    ) 18و 12، 8( وعـده  3میگوهاي جوان روزانه در . اي ذخیره دار شدند آکواریوم شیشه15انتخاب و بین 

، )CF(، ضریب وضعیت )FCR(، ضریب تبدیل غذا )SR(، درصد بقا )WG(هاي رشد مورد بررسی شامل میانگین افزایش وزن بدن شاخص
یطـورکل بـه . بود) PER(ضریب بازده پروتئین و)RGR(، درصد افزایش وزن بدن )SGR(، ضریب رشد ویژه )LPV(ارزش چربی تولیدي 

با افزایش مقدار . باشدمی)چربی جیره27/11(چربی افزوده شده به جیره % 9دهنده بهترین شرایط مطلوب رشد در تیمار هاي رشد نشانشاخص
رغم ثابت بودن در چنین پروتئین بدن نیز علیهم. دهدطور مالیم افزایش نشان میچربی جیره از میزان رطوبت بدن کاسته شده است و چربی الشه به

.افزایش یافته است% 12و % 9جیره، در تیمار 

رشد، ترکیبات شیمیائی بدنهاي اي شرق، چربی، شاخصمیگوي رودخانه:کلمات کلیدي

navi@guilan.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
Macrobrachiumشرقايرودخانهمیگويطبیعیپراکنش

nipponense در کشورهاي چین، ژاپن، کره، ویتنام، میانمار و
این درحالی است که این گونه . )30و 9(باشدتایوان می

به ازبکستان و اخیراً، قزاقستان، هاي سنگاپور، فیلیپینبه آب
عالوه براین، . )23(هاي جنوب عراق معرفی گردیده استآب

حرارتی در کننده چندین نیروگاه خنکاین گونه در مخازن 
). 4(مورد پرورش قرار گرفته است بالروس و مولداوي ،روسیه
اي شرق در کشورهاي آسیاي پروري میگوي رودخانهآبزي

میالدي مورد توجه قرار گرفت که 1990شرقی در دهۀ جنوب
صدر تولیدات جهانی قرار دارددر بین این کشورها، چین در

اي شرق در ي رودخانهپروري میگوو تولیدات جهانی آبزي) 25(
افزایش 2007تن در سال 000/193هاي اخیر به مرز سال

مدت طوالنی در هاي شرق بمیگوي رودخانه). 13(یافت 
کشورهاي چین و ژاپن مشاهده شده بود اما بعدها در کشورهاي 

، سنگاپور، ویتنام و فیلپین نیز گزارش گردید و کنگهنگ
جهان مانند هاوائی، ایتالیا، روسیه اکنون در بسیاري از نقاط هم

پروري انتقال یافته است و کشورهاي اروپاي شرقی جهت آبزي
هايرودخانهدر 1383بار در سال نخستیناین گونه براي ) . 22(

اکنون در بسیاري از استان گلستان مشاهده شده است و هم
شرق و غرب کشور نیز وجود دارد هاي شمالآبگیرها و رودخانه

چنین جمعیت مناسبی از این گونه در تاالب انزلی و  در هم). 1(
). 12(طول سواحل جنوبی دریاي خزر یافت شده است 

8طول کل حدود (نظر از اندازه کوچک این گونه صرف
که جاییاز آن. داردپروريآبزيقابلیت باالیی به لحاظ ) مترسانتی

دماي پایین را تحمل نماید و هاي باتواند زمستاناین گونه می
) درصد20حدود (بقا و سرعت رشد باالتري در مرحله الروي 

) 15(دارد rosenbergiiMacrobrachiumنسبت به میگوي
، )28(ریزي کندطور منحصر به فردي در آب شیرین تخمبهو

عنوان رقیبی در صنعت پرورشهمین منظور این گونه بهبه
بنابراین گونه .مطرح شده استروزنبرگیمیگو براي گونه 

هاي در سرتاسر ایران که از آبپروريآبزيجهت مناسبیمنتخب 
. باشد شور و شیرین برخوردارند، میشور ، کملب

پـروري میگـو یکـی از اقـالم پرهزینـه      غذا در صنعت آبزي
هاي درصد هزینه50تا 40که بین طوريهگردد و بمحسوب می

هـاي  اطالعـات جـامع و تکنیـک   ). 17(گیـرد  بر میرا درجاري
اي در میـان محققـان درخصـوص غـذا     استاندارد تعریـف شـده  
اي شـرق وجـود نـدارد کـه بتـوان یـک       فرمولۀ میگوي رودخانه

تـرین منـابع   گیري صـحیح نمـود؛ در حـال حاضـر مهـم     نتیجه
اطالعاتی در دسترس این گونه در زمینۀ تغذیـه آن مربـوط بـه    

ــدي  ــان و محمـــ و 2005 ( ،Wang(New، )1387(نوبریـــ
. باشد می) 2008(و همکاران Zhangو )  2006(همکاران 

اطالعات جامع و مؤثقی درخصوص سطح مطلوب چربی بر روي 
م شـده در  مطالعـات انجـا  . اي شرق وجود نداردمیگوي رودخانه

تـا  8شیرین در زمان جوانی بین هاي مختلف میگوهاي آبگونه
درصد گزارش شده است که در اغلب این تحقیقات مشاهده 15

میـزان کمـی و کیفـی    شده است که درصـد مطلـوب نهایتـاً بـه    
ـ پروتئین جیـره و نـوع دسـترس سـایر منـابع انـرژي       ویـژه  هزا ب

بـا  . )New ،1990(کربوهیدرات و کیفیت روغنی، بستگی دارد
پوسـتان  افزایش بیش از حد چربی در جیرة میگو و سایر سخت

گردد آن نیز میهپاتوپانکراسعالوه برکندي رشد، موجب بزرگی 
ـ  و بنابراین قابلیت هم عنـوان منـابع   هپوشانی چربی با پـروتئین ب

مطالعاتی که تاکنون بـر روي تغذیـه   ).  3(زا محدود است انرژي
اي شرق صورت گرفته است موید این امر اسـت  میگوي رودخانه

کننـد و  خوبی اسـتفاده مـی  هکه این گونه از غذاي فرموله شده ب
ولی هنـوز  ) 2(باشد داراي رشد مطلوبی در مدت زمان کوتاه می

اي و مطالعات علمـی بـا تـاثیرات چربـی بـرروي      اطالعات تغذیه
لــذا . اي شــرقی صــورت نگرفتــه اســتجیــره میگــوي رودخانــه

منظور تسریع در رشد این گونه سعی شده است یـک بررسـی   به
اي از نظرتــاثیرات ســطوح مختلــف چربــی در جیــره بــر تغذیــه
هاي رشد انجام شود تا با این اطالعات بتوان نسـبت بـه   شاخص

هـاي  انجام تحقیقـات تکمیلـی و در خصـوص سـایر نیازمنـدي     
. اي این گونه صورت پذیردتغذیه

هاشمواد و رو
خریـداري  (مـاهی کیلکـا   پودرترکیبات اولیه جیره شـامل  

، آرد گندم نـانوایی، آرد ذرت و  )شده از کارخانه تولید پودرماهی
سایر اقالم ابتدا تهیه شده و به آزمایشگاه تغذیه و ساخت غـذاي  
آبزیان دانشکده منابع طبیعی انتقال و در صـورت لـزوم پـودر و    

افزار خطی جیره نویسـی لینـدو،   با استفاده از نرم. الک گردیدند
مقدار نسبی هر یک از این اقـالم مشـخص و جیـره مناسـب بـا      

و 9، 6، 3، 0درصد و سطوح مختلـف  40سطوح ثابت پروتئین 
سـپس  . درصد روغن ماهی افزوده شده به جیره تهیه گردید12

جیره فراوري و پس از خشـک شـدن، در کـل دوره تحقیـق در     
. داري شدندیخچال نگه
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اجزاي تشکیل دهنده جیره و ترکیب شیمیایی آن: 1جدول 
تیمـــــــــارهــــــا

درصد12اقالم تشکیل دهنده جیره درصد9 درصد6 درصد3 جیره پایه

29 30 30 30 31 پودرماهی کیلکا
4/38 4/38 4/40 4/40 4/40 آرد سویا

9 9 10 10 10 آرد گندم
5 5 5 5 5 آرد ذرت
12 9 6 3 0 روغن ماهی
2 2 2 2 2 مکمل ویتامینه
2 2 2 2 2 مکمل معدنی
2 4 4 7 9 پرکننده
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 آبزیانCویتامین 
5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 دي کلسیم فسفات

04/873/749/727/724/8درصد رطوبت جیره
4140404141درصد پروتئین جیره
28/543/792/918/1147/15درصد چربی جیره
26/1290/1127/1104/1180/10درصد خاکسترجیره

میگوهاي مورد نیاز این تحقیق در اواسط فروردین ماه 
پرورش ماهیان گرمابی از محل خروجی استخر1391سال 

آوري و به حوضچه واقع در شهر صنعتی رشت جمعپ رسیلورکا
کارگاه تکثیر و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن 

منظور سازگاري با شرایط محیط هفته به1مدت انتقال و به
میگوهاي تلف شده هر روز برداشته . داري گردیدندجدید نگه

ها، غذادهیساعت قبل از توزیع در آکواریوم48شده سپس 
سنجی شده و میگوهاي جوان با سپس میگوها زیست. نشدند

عدد آکواریوم 15میانگین وزنی مشابه به تعداد برابر بین 
) مترسانتی) ارتفاع(45×) عرض(40×) طول(70ابعاد (اي شیشه

عدد میگوي 30متر و با تراکم سانتی20گیري و ارتفاع آب
ترهاي پارام. جوان در هر آکواریوم توزیع گردیدند

دماي آب هر وpHفیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول، 
ها توسط بخاري دماي آب آکواریوم. شدندگیري میروز اندازه

داشته گراد ثابت نگهدرجه سانتی25آکواریوم در دماي حدود 
منبع نور براي هر آکواریوم مهتابی بود و دوره نوري . شدند

غذادهی . قرار داشتندساعت تاریکی12ساعت روشنایی و 12
2مدت و به) 18و 12، 8(درحد سیري و در سه وعده در روز 

آوري و تلفات میگوها هر روز صبح جمع. ماه غذادهی شدند
. پذیرفتها هر دوهفته انجام میسنجی آنزیست

جیـره  ) پروتئین، چربی و خاکسـتر (سنجش ترکیبات شیمیایی 
و انتهـــاي دوره پـــرورش ســـاخته شـــده و میگوهـــاي ابتـــدا 

گیــري پــروتئین انــدازه. انجــام شــد) AOAC)2000روش بــه
روش سوکسـله و توسـط   ، چربی به)N× 25/6(روش کجلدال به

550اتر و خاکستر با سـوزاندن نمونـه در دمـاي    اتیلحالل دي
.گراد کوره الکتریکی انجام شددرجه سانتی
میانگین افزایش وزن هاي رشد مورد بررسی شامل شاخص

، )FCR(، ضــریب تبــدیل غــذا )SR(، درصــد بقــا )WG(بــدن 
، ضـریب  )LPV(، ارزش چربـی تولیـدي   )CF(ضریب وضـعیت  

ضـریب  و)RGR(، درصد افزایش وزن بـدن  )SGR(رشد ویژه 
:ودب) PER(بازده پروتئین 

)WG(= میانگین وزن انتهاي دوره –میانگین وزن ابتداي دوره 
)SR=()تعداد میگو در انتهاي دوره/میگو در ابتداي دورهتعداد (× 100

)FCR= (شده مقدار غذاي مصرف/افزایش وزن
)CF) = (گرم(وزن ) / مترطول کل بر حسب سانتی(3

)=LPV(
)دورهدر انتهايمحتواي چربی–دورهدرابتدايچربی بدنمحتواي(/مصرف شدهمقدارچربی

)Ln) =SGRوزن انتهاي دوره –Lnوزن ابتداي دوره / طول دوره پرورش × 100
)RGR(=میانگین افزایش وزن / میانگین وزن ابتداي دوره × 100

)PER= (میانگین افزایش وزن / مقدار پروتئین مصرف شده 
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منظور تعیین همگنی به:هاي خام تجزیه و تحلیل داده
افزار با استفاده از نرمKolmogorov-Smirnovها از آزمونداده

SPSSکمــک آزمــونمقایســه میــانگین تیمارهــا بــه. پــذیرفت
One way-ANOVA اخـتالف  بـراي نشـان دادن   انجام شد و

درصـد 5در سـطح  Tukeyآزمـون  هـا از دار بین میانگینمعنی
)05/0(P<استفاده گردید.

نتایج 
هاي رشد بیـانگر آن اسـت کـه بـا     شاخصنتایج مربوط به 

هـا نیـز   افزایش سطح چربی در جیره میگوهاي جوان، رشـد آن 
درصـد  9بهبود یافته و روند افزایشی داشته است کـه در تیمـار   

بـه بـاالترین   ) درصد چربـی 18/11(چربی افزوده شده به جیره 
درصـد چربـی افـزوده    12مقدار عددي رسیده است و در تیمار 

کاهش یافته است اگرچه فاقد ) درصد چربی جیره47/15(شده 
). <05/0P(باشد می% 9دار با تیمار اختالف معنی

و تیمـار پایـه   % 9درصد بقا تیمارهاي مختلـف در تیمـار   
خـود اختصـاص   ترین مقدار عددي را بهترین و کمترتیب بیشبه

رهـا  دار بـین تیما اما فاقـد اخـتالف معنـی   ). 3شکل (داده است 
ضریب تبدیل غذایی با افزایش مقدار چربی ). <05/0P(باشد می

تـرین مقـدار را شـامل    تیمار پایه بیش. جیره، کاهش یافته است
اي شـرق  ضریب وضعیت میگوهاي رودخانـه ). 2شکل (شود می

شـود  ترین میزان را شامل مـی بیش% 9که در تیمار رغم اینعلی
شـود  داري مشـاهده نمـی  معنـی اما بین تیمارها اختالف آماري 

)05/0P> .(تــر از ســایر ارزش چربــی تولیــدي تیمــار پایــه کــم
شـکل  (ضریب رشد ویژه روند افزایشی داشـته  . باشدتیمارها می

حداکثر مقدار عددي رسیده است و بـا  به% 12و % 9و تیمار ) 1
.>P)05/0(دار نشان می دهد سایر تیمارها اختالف معنی

حداکثر رسیده و در به% 9افزایش وزن در تیمار درصد 
سایر تیمارها نیز با . مجدد کمی کاهش یافته است% 12تیمار 

ضریب بازده . دندهافزایش چربی جیره روند صعودي را نشان می
صعودي داشته که پروتئین نیز مشابه درصد افزایش وزن روند

را دارا ترین مقدارترین و تیمار پایه کمبیش% 9در تیمار 
مقداري کاهش یافته % 9نسبت به تیمار % 12باشد در تیمار می

).<05/0P(باشد دار میاما فاقد اختالف معنی
میگوهاي جوان ) 2جدول (نتایج آنالیز ترکیب شیمیایی 

. باشددهنده بهبود ترکیب الشه با افزایش چربی جیره مینشان
.روند نزولی داشته استرطوبت الشه با افزایش چربی جیره 

داري اختالف معنی% 12جز تیمار هبا سایر تیمارها ب% 9تیمار 

نظر هب. پروتئین بدن میگوها افزایش یافته است. دهدنشان می
رغم افزایش سطح چربی جیره، مقدار جذب رسد که علیمی

چربی بدن .پروتئین بهبود یافته و بر مقدار آن افزوده شده است
دهد که علت آن طور مالیم افزایش نشان میبهمیگوها نیز

ذکر است باشد اگرچه الزم بهافزایش سطح چربی در جیره می
خاکستر الشه نیز ).<05/0P(دار نیست که این اختالف معنی

ثابت باقی مانده است اما نسبت به ابتداي دوره کاهش تقریباً
.دهدنشان می
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)وزن تر(اند اي شرق که با سطوح مختلف چربی افزوده شده به جیره تغذیه شدهمیگوي رودخانهتجزیه شیمیایی ترکیبات بدن: 2جدول 

تیمــــــــــــــــــارهـــــــــــاي مختـلف ترکیبات بدن
%12%9%6%3پایهابتداي دوره

a35/0±75/75a18/0±34/75a18/0±53/78a13/0±47/75b08/0±20/73ab11/0±52/74رطوبت
a05/0±35/10b09/0±55/12b13/0±30/12b07/0±68/12c04/0±46/14c11/0±76/14پروتئین 
a13/0±71/2a21/0±12/2a24/0±26/3a26/0±30/3a17/0±68/3a18/0±99/3چربی    
a02/0±34/7b10/0±50/4b07/0±48/5b04/0±13/5b16/0±61/4b07/0±89/4خاکستر 

.می باشد) <05/0P(ها دار میانگین دادهحروف مشترك در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی

در تیمارهاي مختلفPERو WG ،SGR ،LPVهاي رشد مقایسه شاخص: 1شکل 

در تیمارهاي مختلفCFو FCRهاي رشد مقایسه شاخص: 2شکل 

در تیمارهاي مختلفRGRو SRهاي رشد مقایسه شاخص: 3شکل 

a a a
b aba a a
b ab

a b ab b ab

a
b b

c bc

٠

٠.۵

١

١.۵

پایھ ٣% ۶% ٩% ١٢%

WG SGR LPV PER

a
b b

c bc

٠

١

٢

٣

۴

پایھ ٣% ۶% ٩% ١٢%

FCR CF

a
a a

b
ab

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

پایھ ٣% ۶% ٩% ١٢%

SR RGR
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بحث
زا ماننـد  اطالعات محدودي در زمینه مـواد مغـذي انـرژي   

اي شرق در مرحله جوانی وجـود  چربی در مورد میگوي رودخانه
اي در مطالعات اخیر صورت گرفته نشـانگر اطالعـات پایـه   . دارد

هـاي  بررسی) 8(باشد آن میزمینه طراحی جیره و فرموالسیون 
انجام شده بر روي حد مطلـوب چربـی در جیـرة میگوهـاي آب     

ــائی از نوســانات زیــادي برخــوردار اســت؛   Newشــیرین و دری
.M(پذیرش چربی را در میگوي غول پیکر آب شیرین ) 1990(

rosenbergii ( درصد در زمان جوانی گزارش کرده اسـت  15تا
هاي خـود  در بررسی)Gopal)2005وNoverianکهدر حالی

در اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژي بر روي میگوي سفید 
درصـد گـزارش   12جوان هندي، حداکثر چربی را در میگوهاي 

در مطالعــات خــود ) 2006(و همکــاران  Izquierdo.نمودنــد
حداکثر استفاده از چربی را در میگوي وانامی یا میگـوي سـفید   

. درصد گزارش کردند 10غربی در زمان جوانی
نتایج حاصل از آزمایش حاضـر مؤیـد ایـن امـر اسـت کـه       

تـرین  حداکثر ظرفیت پذیرش مطلوب جهـت رشـد ، بقـا و کـم    
11اي شرق جوان حـدود  ضریب تبدیل غذا در میگوي رودخانه

می باشد که با نتایج گزارش برخی از محققان %) 9تیمار (درصد 
یل محـدودیت اسـتفاده میگوهـا از چربـی     دلبه. خوانی دارد هم

اي در هاي باال، تنها مواد نشاستهزا در دامنهعنوان منبع انرژيهب
توانند جایگزین مناسب و ارزان قیمت در تأمین مقادیر باالتر می

Noverian).7و 5(وشانی با پروتئین باشند انرژي جهت همپ
اثـرات سـطوح   در مطالعات خود تحت عنوان ) Gopal)2005و

مختلف پروتئین و چربی بر روي میگوي سفید هندي دریافتنـد  
که حداقل و حداکثر چربی براي بهبود ارزش تولیدي چربـی در  

باشد که با مطالعۀ حاضـر کـامالً   درصدي می12تا 6هاي دامنه
هاي خود در بررسی) 2010(و همکاران Wang. خوانی داردهم

ــ  ــر روي میگــوي تحــت عنــوان اســیدهاي چربــی و آن الیز آن ب
اي شرق به این نتیجه رسـیدند کـه افـزایش چربـی در     رودخانه

مقادیر زیاد از ارزش تولیدي چربی و کیفیـت آن کاسـته و هـم    
دهد، علـت ایـن امـر عـدم     چنین درصد بقا و رشد را کاهش می

باشد که ها در سطوح باالتر میپذیرش و توانایی امولسیون چربی
. تـا حـدودي بـا گـزارش فـوق تطـابق دارد      نتایج مطالعه حاضر

درصد پروتئین ثابت و سطوح مختلف 40تنظیم جیره بر اساس 
چربی براسـاس مطالعـات انجـام شـده سـایر محققـان در ایـن        

کاهش درصد بقا و افـزایش  ) . 32و 29(آزمایش صورت گرفت 
مصرف غذا که منجر به افزایش ضریب تبدیل غذا در تیمارهـاي  

درصد چربی جیره در ایـن آزمـایش شـد    15حاوي پایه و تیمار 
ايرودخانهدهندة این امر است که چربی مورد نیاز که میگو نشان

از . گـردد درصـد تـأمین مـی   12تـا  6هاي شرق جوان در دامنه
گردد که درصد گزارشات بسیاري از محققان چنین استنباط می

هايجیرهفرموالسیونبه انرژي و پروتئینچربی بستگی به تنظیم 
و 10(تجاري میگو دریایی و میگوي آب شیرین بـا چربـی دارد   

.  خوانی دارد نتایج مذکور با مطالعات حاضر هم) 11
از مطالعات متعددي که در مورد سطح مناسب چربـی در  

گـردد کـه   پوستان صورت گرفته است چنین استنباط میسخت
دلیـل سیسـتم   هـا بـه  هـاي پـذیرش بـاالي چربـی در آن    دامنه

خوارانگوشتبرخالف چیزخواريهمهساختاري دستگاه گوارش و 
کننـد، محـدود   خوبی تحمل مـی ههاي باالي چربی را بکه دامنه

پوسـتان بـرخالف انـواع    است و از طرفی میگوها و اکثـر سـخت  
اي در مقـادیر بـاال   خوار از کربوهیـدرات و مـواد نشاسـته   گوشت

پوشـانی بسـیار   در تامین انرژي هـم کنند وخوبی استفاده میهب
همین دلیل در تحقیـق  به). 16و 20(دارندمناسبی با پروتئین 

اي در مقادیر باال در جیره میگو اسـتفاده  حاضر از منابع نشاسته
عالوه چربی یکی از فاکتورهاي مهم در رشد، بقا و هب. شده است

گرددکه در صـورت کمبـود چربـی،    سالمت میگوها محسوب می
هـا خواهنـد شـد و از طرفـی     ها مسـتعد بسـیاري از بیمـاري   آن

افزایش بیش از حد چربی در جیره میگو سبب اکسیداسـیون و  
شـدت کـاهش   هها را بکاهش ارزش کیفی موادمغذي و ویتامین

در مطالعه حاضر، عوامل رشد و  بقـا در میگوهـاي   ). 3(دهد می
با % 12و تیمار تغذیه شده از جیره پایه با حداقل دریافت چربی 

)  درصـد چربـی جیـره   15حـاوي حـدود   (حداکثر مقدار چربی 
اي ترکیبات بـدن میگـو رودخانـه   .تحت تاثیر منفی قرار گرفتند

شرق نسبت بـه اثـرات سـطوح مختلـف چربـی جیـره در ایـن        
درصـد، ترکیبـات   11آزمایش نشان داد که با افزایش چربی تـا  

. پرورش بهبود یافتندابتدایی دورةمغذي آن نسبت به ترکیبات 
کـه رطوبتشـان   ها افزایش یافته درحالیعبارتی چربی بدن آنبه

نتایج مذکور با گزارش برخـی از محققـان   . کاهش را نشان دادند
مناسب بهبـود ترکیبـات مغـذي    هايدامنهکه افزایش چربی در 

باشـد  قیـاس مـی  گردد، قابلشیرین میآبمیگوشاهالشه میگو و 
راساس نتـایج حاصـل از پـژوهش حاضـر افـزایش      ب.)31و 24(

شرق جوان ايرودخانهدرصدي چربی بر جیرة میگوي 11حدود 
اي آن هـاي رشـد و تغذیـه   در شاخصداريیمعنموجب افزایش 

باتوجـه بـه   . کنـد شود که سالمت و بقـاء آن را تضـمین مـی   می
اي شرق و نقش آن در تغذیـه و  ارزش اقتصادي میگوي رودخانه

درآمد جامعـه، اهمیـت دادن   سالمت اقشار کممصرف 
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- هاي شمال سازگار شدند در صنعت آبـزي ها که با آباین گونه
لذا با توجـه بـه مطالعـات    . رسدنظر میپروري الزم و ضروري به

اي انجام شده در زمینه موادمغذي عمده مانند پـروتئین و  تغذیه
رات متقابل چنین اثچربی، سایر موارد مغذي مانند نشاسته و هم

پروتئین به چربی و نشاسته در یـک جیـرة متعـادل بـه جهـت      
نیازمنــد تحقیــق و تفحــص ) کنســتانتره(ســاخت غــذا تجــاري 

.  باشد تري در آینده میبیش

تشکر و قدردانی     
از دانشگاه گیالن به جهت حمایت مالی تحقیـق حاضـر و   

ن سـیلورکاپ  مسئول محترم مرکز تکثیر و پـرورش کپورماهیـا  
جناب آقاي خوشحال به جهت تـأمین میگوهـاي جـوان نهایـت     

. دتشکر و قدردانی را دار
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Abstract 
 A 60 day trial was conducted in order to determine optimum level of lipid for oriental 

river prawn. 5 treatments containing 0, 3, 6, 9 and 12% lipid added to diets with iso protein 

(40%) were formulated. Juvenile prawns with initial average weight of 0.967 g were 

randomly stocked between 15 glass aquariums. The juvenile prawns were fed at satiation in 

three times (8, 12 and 18 hrs). Growth performances in the term of average weight (WG), 

survival rate (SR), food conversion ratio (FCR), condition factor (CF), lipid productive value 

(LPV), specific growth rate (SGR) and protein efficiency ratio (PER) were evaluated. 

Generally, the best growth performances were at 9% lipid added diet (i.e. 11.27) and were 

significant with others (P < 0.05). With increasing lipid in diets, the moisture was decreasing 

while lipid was moderately increased. In spite of the diets being iso protein, the body protein 

was increased in treatments 9 and 12%. 
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